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ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ : การพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม หาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช.
(DEVELOPMENT OF AN INTERACTIVE E-TUTORIAL SYSTEM TO DEVELOP PROBLEM-SOLVING
ABILITY FOR UNDERGRADUATE STUDENTS IN SUKHOTHAI THAMMATHIRAT OPEN
UNIVERSITY) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: รศ. ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์ , อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม: รศ.
ดร. ใจทิพย์ ณ สงขลา, 399 หน้า.
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็ก ทรอนิก ส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โ ดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอนคือ 1) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
และความต้องการการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช และศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ ระบบการสอนเสริ ม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาสาหรับนักศึก ษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2) สร้างต้นแบบระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่ วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก 3) ทดลองใช้ระบบการ
สอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก และ 4) รับรอง
และนาเสนอระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็น
หลัก กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จานวน 31 คน ระยะเวลาในการทดลอง 7 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test Dependent)
ผลการวิจัย พบว่า
1.
ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้
ปั ญ ห า เ ป็ น ห ลั ก เ พื่ อ พั ฒ น า ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี
มหาวิทยาลัยสุโ ขทัย ธรรมาธิราช ประกอบด้วยปัจจัย นาเข้า 7 ปัจจัย ได้แก่ 1) บุคลากรการสอนสอนทางไกล 2)
สถานการณ์ปัญหา 3) กิจกรรมการเรียนการสอน 4) สื่อการเรียนการสอน 5) ระบบสนับสนุนผู้เรียน 6) การประเมินผล
และ 7) ผู้เรียนทางไกล กระบวนการของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นมี 3
ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมการก่ อนการเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนย่อยคือ (1) ประชาสัมพันธ์ (2)
ปฐมนิเทศ (3) ฝึกอบรม (4) แบ่งกลุ่มผู้เรียน และ (5) ทดสอบก่อนเรียน 2) ขั้นดาเนินการจัดการเรียนการสอน
ประกอบด้วย 8 ขั้นตอนย่อย คือ (1) ศึกษาเนื้อหา (2) นาเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบุปัญหาร่วมกัน (3) วิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา ตั้งสมมติฐาน จัดลาดับและคัดเลือกสมมติฐานร่วมกัน (4) สร้างวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ร่วมกัน (5)
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลร่วมกัน (6) สังเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบสมมติฐานร่วมกัน (7) นาเสนอแนวทางหรือวิธีการ
แก้ปัญหาร่วมกัน และ (8) สรุปหลักการแนวคิดจากการแก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้ร่วมกัน และ 3) ขั้นประเมินผลการ
เรียนการสอน ผลลัพธ์ของระบบคือ ความสามารถในการแก้ปัญหา
2.
ผลของการจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบว่ากลุ่มทดลองที่
เรียนตามระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่พัฒ นาขึ้น มีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วามเห็ น ต่ อ ระบบการสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น ว่ า มี ค วาม
เหมาะสมอยู่ในระดับมากและสามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบการสอนทางไกลตามแผน มสธ. 2543
(STOU PLAN 2000) และระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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THANATHNUTH CHATPAKKARATTANA: DEVELOPMENT OF AN INTERACTIVE E-TUTORIAL
SYSTEM TO DEVELOP PROBLEM-SOLVING ABILITY FOR UNDERGRADUATE STUDENTS IN
SUKHOTHAI THAMMATHIRAT OPEN UNIVERSITY. ADVISOR: ASSOC. PROF. JINTAVEE
KLAISANG, Ph.D., CO-ADVISOR: ASSOC. PROF. JAITIP NA-SONGKHLA, Ph.D., 399 pp.
The purposes of this research were to develop an interactive e-tutorial system using a
collaborative PBL approach to develop problem-solving ability for undergraduate students at
Sukhothai Thammathirat Open University. The research and development (R&D) procedure were
divided into four phases. The first phase was to study the conditions and needs of the interactive etutorial system from instructors and students and to collect opinions from specialists concerning the
interactive e-tutorial system using a collaborative PBL approach to develop problem-solving ability.
The second phase was to create the interactive e-tutorial system. The third phase was to test the
effect of the interactive e-tutorial system. And the last phase was to get approval and implement the
interactive e-tutorial system. The sample group in this study consisted of undergraduate students at
the school of agriculture and cooperatives, Sukhothai Thammathirat Open University. Students
studied the interactive e-tutorial system via the internet for seven weeks. Data were analyzed by
using frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and t-test Dependent
The results of this research were as follows:
1. The interactive e-tutorial system using a collaborative PBL approach to develop
problem-solving ability consisted of seven components as follows: 1) personnel, 2) problem
scenarios, 3) instructional activities, 4) instructional media, 5) learner support system, 6) evaluations,
and 7) learners. The process of the interactive e-tutorial system included three phases: 1)
instructional preparation has five steps: (1) public relations (2) orientation (3) training (4) group
splitting and (5) pre-testing. 2) Instruction consisted eight steps: (1) studying content (2) presenting
and identifying problem scenarios (3) analyzing problems, hypothesizing, and prioritizing hypotheses
(4) identifying learning objectives (5) studying and collecting data (6) synthesizing data and testing
hypotheses (7) presenting problem solving guidelines and (8) summarizing problem solving and
implementation. 3) Instructional evaluation: the output of the interactive e-tutorial system was that
the learners have improved problem solving ability.
2. The undergraduate students at Sukhothai Thammathirat Open University who
completed the interactive e-tutorial system had statistically higher problem solving ability at .05
significant level.
3. The specialists have agreed that the interactive e-tutorial system is highly appropriate
and able to be implemented as a part of long-distance learning system STOU PLAN 2000 and other
plans of Sukhothai Thammathirat Open University
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญต่อการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศชาติ เพราะการศึกษาคือ
การพัฒนาคนให้เป็นคนดี มีความสามารถและศักยภาพในการนาพาประเทศไปสู่การพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง และวั ฒ นธรรมอย่ า งยั่ ง ยื น ต่ อ ไป แต่ จ ากการประชุ ม เรื่ อ งนโยบาย
การศึกษา: การปฏิรูปอุดมศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษาของชาติ
ทุกท่านต่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ขณะนี้การศึกษาไทยอยู่ในสภาวะวิกฤตเชิงคุณภาพ ทาให้
การศึกษาไม่สามารถสร้างองค์ความรู้และปัญญาที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมปัจจุบันที่มี
ความซับซ้อนและมีการเปลี่ย นแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552b)
สอดคล้องกับการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development
Research Institute: TDRI) พบว่าระบบการศึกษาของไทยยังมีความเหลื่อมล้าของคุณภาพการศึกษา
ในระดับสูงและระบบการเรียนการสอนไม่เหมาะสมกับบริบทของศตวรรษที่ 21 (คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556) ดังนั้นการพัฒนาคนด้วยการศึกษาเพื่อให้ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
ประเทศชาติจึงเป็นเรื่องสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีพลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงที่ผ่านมา (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,
2554) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตไทยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้ จึงต้องมี
การพัฒนาบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาวิกฤตและ
ชี้นาการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556) มีความพร้อมในการทางาน
สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) ที่
ระบุ ความส าคัญของการพัฒ นาบั ณฑิตไว้ว่า ยุคปัจจุบันมีความต้องการคุณลั กษณะของบัณฑิตที่
เด่นชัดและสูงกว่าในอดีต สมรรถนะในตนเองของบัณฑิตจะมีความสาคัญมากยิ่งขึ้นสาหรับโลกใน
อนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการคิดจะเป็นหัวใจสาคัญสาหรับบัณฑิตยุคใหม่ เช่น การ
คิดเชิงเหตุผล การคิดวิเคราะห์ การคิดวิจารณญาณ เป็นต้น แต่กระบวนการคิดที่สาคัญที่สุด คือ การ
คิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา (creative thinking and problem solving) (คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2554)

2
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นสิ่งจาเป็นเพราะปัญหาเป็น
ส่วนสาคัญของชีวิตมนุษย์ (Davidson & Sternberg, 2003) การฝึกคิดแก้ปัญหาจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จัก
คิด จัดลาดับขั้นตอนการคิดอย่างมีเหตุผล วางแผน ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด และนากระบวนการ
แก้ปัญหาดังกล่าวไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันต่อไปได้ (Jonassen, 2004, 2011; Ulschak,
Nathanson, & Gillan, 1981) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาจาเป็นต้อง
ยึ ด แนวทางการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การประกาศใช้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตามแนว
การจัดการศึกษาในหมวด 4 มาตรา 22 ที่กล่าวว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญมากที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริ มให้ผู้เรียนสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” (คณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545) แนวทางดังกล่าวส่งผลให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาในทุกระดับ ที่เน้นหนัก
การปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็น ทาเป็น และแก้ปัญหา
เป็น ยิ่งไปกว่านั้นความสามารถในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ปัญหายังถูกกาหนดให้เป็น
ส่วนหนึ่งของมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมี โดยถูกกาหนดไว้ในด้านทักษะทางปัญญา
(Cognitive Skills) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai
Qualifications Framework for Higher Education: TQF) อีกด้วย (คณะกรรมการการอุดมศึกษา,
2552a) ความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem-solving Ability) เป็นกระบวนการทางปัญญาที่
ต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ในระดับสูง โดยอ้างอิงความรู้และประสบการณ์เดิมมาช่วยในการคิดหา
วิธีการแก้ปั ญหาเพื่อน าไปสู่ เปู าหมายของการแก้ปัญหาที่ต้องการและสามารถตรวจสอบผลการ
แก้ปัญหาได้ (Davidson & Sternberg, 2003; Jonassen, 2011; Research & Harris, 1962;
Runco, 1994; VanGundy, 2008) โดยพบว่ามีงานวิจัยหลายเรื่องที่ทาการวิจัยเพื่อพัฒนาและ
เสริ ม สร้ า งความสามารถในการแก้ ปั ญ หาให้ กั บ ผู้ เ รี ย นในระดั บอุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า
ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็ นเปูาหมายส าคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ เพราะผู้ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดี จะสามารถ
เผชิ ญ หน้ า กั บ ปั ญ หา พร้ อ มที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาและปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สภาพแวดล้ อ มหรื อ สั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้เป็นอย่างดี (Moon-Sook Yoo & Park, 2013; Phumeechanya &
Wannapiroon, 2014; Sitti, Sopeerak, & Sompong, 2013; Troyer, Tost, Yoshimura,
LaFontaine, & Mabie, 2012; ณัฐกร สงคราม, 2553; นรินธน์ นนทมาลย์, 2554; วิเชียร ธารง
โสตถิสกุล, 2553; สมชาย สุริยะไกร, 2550; สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, 2553) ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนให้
มี ค วามสามารถในการแก้ ปั ญ หาจึ ง เป็ น ความท้ า ทายอย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ การจั ด การเรี ย นรู้ ยุ ค ใหม่
ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่จาเป็นต้องจัดการเรียนรู้
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แบบยืดหยุ่น คือ มีรูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เอื้อต่อวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของ
ผู้เรีย นและเปิ ดโอกาสให้ผู้ เรี ย นมีทางเลือกในการเรียนรู้ เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยใช้
สื่อคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเนื้อหาและกิจกรรมต้อง
ตอบสนองความสนใจของผู้เรียน และผู้เรียนสามารถเรียนได้เต็มตามศักยภาพ โดยเน้นการพัฒนา
ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และมีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ผู้เรียนสามารถเข้า ถึงได้อย่าง
รวดเร็ว ทุกเวลาและสถานที่ (กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย, 2555) สอดคล้องกับการจัดรูปแบบการเรียนรู้
ภายใต้สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ที่กล่าวไว้ว่า บุคคล
ที่จะประสบความสาเร็จและดารงชีวิตอยู่ในสังคมของโลกยุคใหม่ได้อย่างยั่งยืน จะต้องเป็นบุคคลที่มี
ความเข้มแข็ง แข็งแกร่ง มีความสามารถที่สร้างสรรค์ ในวงกว้าง มีไหวพริบ มีความรอบรู้ ต้องคิดเป็น
ทาเป็ น แก้ปั ญหาเป็น และต้องสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้ว ยตนเองได้ตลอดชีวิตอีกด้ว ย
(Ambrose et al., 2010; Trilling & Fadel, 2009)
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based Learning) ถูกนามาใช้
เป็ น วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะทางปั ญ ญาให้ กั บ ผู้ เ รี ย น ทั้ ง การคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณและคิดแก้ปัญหาในศาสตร์หลายแขนง เช่น วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
เกษตรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ครุศาสตร์ เป็นต้น (Choi, Lindquist, & Song, 2014; Ersoy & Başer,
2014; Matthew Choon-Eng Gwee, 2009; Stephen Peter Yang, 2001; Tarmizi & Bayat,
2010; ณัฐกร สงคราม, 2553; ปณิตา วรรณพิรุณ, 2551; รักศักดิ์ เลิศคงคาทิพย์, 2553; วิไลพร สุตัน
ไชยนนท์, 2546) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักเป็น การออกแบบการเรียนตาม
แนวทางคอนสตรั๊คติวิสม์เชิงสังคม (Social Constructivists) ที่มีทัศนะว่า ความรู้ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่แต่
ความรู้เกิดจากการที่บุคคลมีประสบการณ์ต่อวัตถุหรือความจริงจึงสร้างความรู้กับสิ่งเหล่านั้น โดยให้
ความสาคัญกับกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้
ผู้เรียนศึกษาลึกลงไปในปัญหาดังกล่าวด้วยการแสวงหาความรู้มาแก้ปัญหา เปูาหมายหลักของการ
เรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหาแล้ว ยังเป็น
วิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนแบบร่วมกัน การให้เหตุ ผล การชี้นาการเรียนรู้ของ
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย (ใจทิพย์ ณ สงขลา, 2550) การนาเทคนิคการเรียนแบบร่วมกัน
(Collaborative Learning) มาใช้ร่วมกับจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก นอกจากจะเป็น
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อการเรียนด้วยตนเองแล้ว การท้าทายความคิด
จากผู้สอนหรือจากผู้เรียนด้วยกันจะยิ่งทาให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นปัญหาในกรอบมุมที่แตกต่าง และ
ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียน
สามารถนาประสบการณ์นั้นไปต่อยอด สร้างสรรค์ความหมายในบริบทของตนเอง และนาไปใช้แก้
สถานการณ์ปัญหาอื่น ๆ ได้ในอนาคต (Coll, Rochera, & de Gispert, 2014; Deejring, 2014;
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Greiff, Holt, & Funke, 2013; Laisema & Wannapiroon, 2014; เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม, 2552;
พัวพานิช, 2554; พิชัย ทองดีเลิศ, 2547; สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, 2553) สอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่า
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น หลั ก และการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ตามรู ป แบบ WBL-PBL
collaborative สามารถพัฒ นาทัก ษะในการแก้ปัญหาและผลสั มฤทธิ์ท างการเรียนของผู้ เรียนได้
(Suncana Kukolja Taradi & Milan Taradi, 2005) โดยผู้เรียนที่ใช้ WBL-PBL collaborative มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการเรียนรู้อย่างมีความหมายสูงกว่าผู้เรียนในชั้นเรียน
แบบดั้งเดิม และผู้ที่ใช้ WBL-PBL collaborative มีเจตคติในทางบวกต่อรูปแบบการเรียนที่พัฒนาขึ้น
ยิ่งไปกว่านั้นผลของการเรียนรู้จะทาให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในความสาเร็จ มีความรับผิดชอบ มีการ
ควบคุมตนเอง (Efendioğlu, Berkant, & Çukurova, 2013; Ku, Tseng, & Akarasriworn, 2013;
Ruengtam, 2012, 2013) การเรียนรู้ร่วมกันนอกจากจะเป็นเทคนิคที่ช่วยเต็มเติมการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด้วยกันได้แล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ เพิ่มความพึงพอใจและทา
ให้ผู้เรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น อีกด้วย (H. Lin & Kelsey, 2009) โดยพบว่ามี
งานวิจัยที่นาเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันมาใช้ร่วมกับการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน (Huang & Chuang, 2008; P.-C. Lin, Hou, Wu, & Chang, 2014; Overbaugh &
Casiello, 2008; Tarmizi & Bayat, 2012; Yeh, 2010) ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหา
เป็นหลักจึงเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบหนึ่งที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนได้
การศึกษาทางไกล (Distance Education) เป็นแนวคิดของการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อ
ปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต ที่ถือว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญในการดารงชีวิต การศึกษาทางไกลมี
อิทธิพลอย่างมากต่อการจัดการศึกษาต่อยุคปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากเป็นการศึกษาที่เปิดกว้าง
และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับบุคคลได้รับการศึกษาตามความต้องการและพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และถือว่าเป็นวิถีแห่งการศึกษารูปแบบหนึ่ง ที่สามารถช่วยให้มนุษย์ประสบ
ความเจริญงอกงามได้อย่างยั่งยืน ลดข้อจากัดในเรื่องของเวลา สถานที่ วิธีการและช่องทางการสื่อสาร
ถึงแม้ว่าผู้เรียนและผู้สอนจะอยู่ห่างไกลกัน แต่ก็มีระบบการถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่จะช่วยให้ผู้เรียน
ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองมากที่สุด โดยศึกษาเล่าเรียนจากสื่อประสมที่ประกอบด้วยสื่อหลักและสื่อ
เสริม และพึ่งพาความช่วยเหลือจากอาจารย์น้อยที่สุด และเมื่อสาเร็จการศึกษาก็จะได้รับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร ที่มีศักดิ์และสิทธิเท่ากับปริญญา หรือประกาศนียบัตรจากสถาบันการศึกษาระบบปิด
ทุกประการ ดังนั้นการศึกษาทางไกลจึงเป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบหนึ่งที่สร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษา การรู้จักพึ่งพาตนเอง การมีงานทา การพัฒนาหน้าที่การงาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ได้อย่างยั่งยืน (กิดานันท์ มลิทอง, 2543; ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556; วิจิตร ศรีสอ้าน, 2553; สม
ประสงค์ วิทยเกียรติ, ประยูร ศรีะสาธน์, นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์, & อัมพร อู่รัชตมาศ, 2544; สุมาลี
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สังข์ศรี, 2545; อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง, 2556) สื่อการศึกษาทางไกลสามารถจาแนกตามโครงสร้างได้ 3
ลักษณะได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก สื่อที่ยึดการแพร่เสียงและภาพเป็นหลัก และ สื่อที่ยึดคอมพิวเตอร์/
สารสนเทศเป็ น หลั ก การใช้สื่ อ สิ่ งพิ มพ์เ ป็น หลั ก จะใช้เ อกสารการสอน แบบฝึ ก ปฏิ บัติ และคู่มื อ
การศึกษาเป็นสื่อหลัก และใช้สื่อโสตทัศน์ รายการวิทยุกระจายเสียง รายการโทรทัศน์ การสอนเสริม
ฯลฯ เป็นสื่อเสริม แต่หากยึดการแพร่เสียงและภาพเป็นหลัก จะใช้รายการวิทยุกระจายเสียง รายการ
วิทยุโ ทรทัศน์เป็น สื่อหลั ก ส่ วนสื่อเสริม ได้แก่ ตารา สื่อโสตทัศน์ การสอนเสริม และการประชุม
ทางไกล และสุดท้ายหากยึดคอมพิวเตอร์/สารสนเทศเป็นหลัก จะใช้การสอนผ่านจอภาพเป็ นสื่อหลัก
ส่ ว นสื่ อ เสริ ม ได้ แ ก่ ต ารา สื่ อ โสตทั ศ น์ รายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง รายการวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และ
การสอนเสริม การใช้สื่อทั้ง 3 ลักษณะในระบบการศึกษาทางไกลเป็นการใช้สื่อร่วมกันในลักษณะของ
สื่อประสมที่ทาหน้าที่ถ่ายทอดเนื้อหาสาระ ทักษะ และเจตคติ แทนการเรีย นการสอนแบบชั้นเรียน
ปกติ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556) ดังนั้นการจัดโครงสร้างหน่วยงานของสถาบันการศึกษาทางไกลจึง
เน้นที่หน่วยงานการผลิตและบริการสื่อการศึกษามากกว่าการสอน โดยมีการนานวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้
ในการติดต่อสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้กระจายถึงกลุ่มเปูาหมายอย่างทั่วถึงและ
รวดเร็ว ซึ่งอาจจัดการเรียนการสอนแบบรายบุคคล แบบกลุ่ม และแบบมวลชน ตามสภาวการณ์ของ
แต่ล ะสถาบั นที่มุ่งพัฒนาการศึกษาทางไกลให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม วัฒ นธรรม และสั งคม
(สุมาลี สังข์ศรี, 2549)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเปิด ใช้ระบบการศึกษาทางไกล
แห่ งแรกของประเทศไทยและเป็ น แห่ งแรกในแถบเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ยึดหลั กและส่ งเสริ ม
การศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพ และ
ขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสาหรับผู้สาเร็จมัธยมศึกษาโดยไม่จากัดจานวนและไม่มีการสอบคัดเลือก
(วิจิตร ศรีสอ้าน, 2553) เพื่อสนองความต้องการของบุคคลและสังคมด้วยการจัดระบบการเรียน
การสอนทางไกลโดยการถ่ า ยทอดความรู้ แ ละประสบการณ์ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาผ่ า นการใช้ สื่ อ ประสม
ในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานของสังคมและความพร้อม
ของผู้ เ รี ย นที่ เ อื้ อ ให้ ส ามารถศึ ก ษาด้ ว ยตนเองได้ วิ ธี ก ารศึ ก ษาผ่ า นสื่ อ การสอนที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราชจัดเตรียมไว้ให้ เป็นวิธีก ารศึกษาใน “ระบบการสอนทางไกล” โดยนักศึกษาจะ
ศึกษาจากสื่ อการสอนต่าง ๆ ดังนี้ คือ 1) การศึกษาจากวัส ดุการศึกษาที่ส่ งให้ทางไปรษณีย์ ซึ่ง
ประกอบด้วย เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ ซีดี /ดีวีดีเสียง ดีวีดีประจาชุดวิชา ซีดี /ดีวีดีมัลติมีเดีย
และวัสดุการศึกษาอื่น ๆ 2) ศึกษาจากสื่อทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่จัดประกอบชุดวิชา
3) เข้ารับการสอนเสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษาต่าง ๆจากอาจารย์สอนเสริมประจาศูนย์ต่าง ๆ ทั่ว
ประเทศ 4) ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองจากวัสดุการศึกษาอื่น ๆ ณ มุม มสธ. ห้องสมุดประชาชน
ประจาจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) และ 5) ในบางชุดวิชานักศึกษาจะต้องเข้าทาการ
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ทดลองในห้ องปฏิบั ติการ ศึกษาค้นคว้าและทางานตามที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาและ
สถานที่ มหาวิ ทยาลั ย กาหนด (กองแผนงาน, 2556b) จะเห็ น ได้ ว่า สื่ อ การศึก ษาทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยเฉพาะระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ใช้โครงสร้างของสื่อสิ่งพิมพ์เป็น
สื่อหลัก ประกอบด้วย เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ คู่มือการศึกษา และประกอบด้วยสื่อเสริม
ได้แก่ สื่อโสตทัศน์ รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ และการสอนเสริม เป็นต้น โดย
นักศึกษาต้องเรี ยนรู้ ด้ว ยตนเองจากเอกสารและสื่ อการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยจัดส่ งให้ แต่
การศึกษาด้ว ยตนเองอาจเป็น ปั ญหาส าหรับผู้ ที่มีครอบครัว มีภารกิจและงานอาชีพประจาที่ต้อง
รับผิดชอบ หรือสาหรับผู้ที่ออกจากระบบโรงเรียนมาเป็นเวลานาน เมื่อมาเริ่มต้นมาศึกษาอีกครั้งหนึ่ง
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ 1) ปัญหาเกี่ยวกับเวลา เช่น ไม่มีเวลาศึกษาอย่างเพียงพอ ไม่สามารถจัด
เวลาการศึกษาให้เหมาะสม เป็นต้น 2) ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว เช่น ถูกรบกวนจากคนในครอบครัว
บรรยากาศภายในบ้านไม่เหมาะสมกับการศึกษา เป็นต้น 3) ปัญหาวิธีการศึกษา เช่น ไม่รู้จักวิธีการ
อ่ า นและค้ น คว้ า ไม่ รู้ จั ก วิ ธี ก ารเรี ย น เป็ น ต้ น 4)
ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ตนเอง เช่ น
ผลัดวันประกันพรุ่ง ไม่ศึกษาตามเวลาที่กาหนด และ 5) ปัญหาอื่น ๆ ซึ่งปัญหาของการศึกษาด้วย
ตนเองดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการประสบความสาเร็จในการเรียนเป็นอย่างมาก (สานักทะเบียนและ
วัดผล, 2553) ยิ่งไปกว่านั้นสุมาลี สังข์ศรี (2546) ยังพบว่าปัญหาการจัดการศึกษาทางไกลที่พบมาก
คือปัญหาการออกกลางคันและปัญหาการเรียนด้วยตนเองของนักศึกษา ปัญหาผู้สอนให้เวลาติดต่อกับ
นั ก ศึ ก ษาและช่ ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษาในด้ า นการเรี ย นน้ อ ย ดั ง นั้ น การสอนเสริ ม จึ ง เข้ า มาช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนทางไกลและลดปัญหาหรืออุปสรรคต่อการประสบความสาเร็จดังกล่าว
การสอนเสริ มเป็ น บริ การทางวิช าการที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษาในบางชุดวิช าที่มี
เนื้อหายากและนักศึกษาสอบไม่ผ่านเป็นจานวนมาก โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เสริมความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาของชุดวิชาที่นักศึก ษาเรียนด้วยตนเองให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ตลอดทั้งยังเป็นการ
สร้างความกระจ่างด้วยการตอบปัญหาข้อสงสัยของนักศึกษาเกี่ยวกับเอกสารสอนที่ศึกษา รูปแบบการ
สอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแบ่งรูปแบบใหญ่ ๆ ได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การสอน
เสริมแบบเผชิญหน้า และการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมและการสอนเสริมทางอินเทอร์เน็ต การ
สอนเสริมแบบเผชิญหน้าจะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ ณ ศูนย์บริการการศึกษาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยมีคณาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญจาก
มหาวิทยาลัยจะทาหน้าที่เป็นอาจารย์สอนเสริม นักศึกษาจะได้รับความรู้และมีโอกาสสอบถามปัญหา
ข้อสงสัยจากอาจารย์สอนเสริมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน นอกจากนี้ยัง
สามารถสอบถามปัญหาในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับนักศึกษาโดยตรง เช่น ปรึกษาปัญหาด้านการเรียน
การลงทะเบียนเรียน การศึกษาเอกสารให้ประสบผลสาเร็จ เป็นต้น ถึงแม้ว่าการจัดการสอนเสริมแบบ
เผชิญหน้าจะมีข้อได้เปรียบในหลายประการ แต่พบว่าข้อจากัดในเรื่องงบประมาณ จานวนคณาจารย์
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หรือผู้ ทรงคุณวุฒิ และจานวนนักศึกษาที่เข้ารับการสอนเสริมยังเป็นอุปสรรคต่อการสอนเสริมใน
ลักษณะดังกล่าว ดังนั้นการสอนเสริมในลักษณะที่สอง คือ การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมและ
การสอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ตจึงเข้ามามีบทบาทสาคัญในการทาหน้าที่เป็นสื่อการเรียนการสอน
ทางไกลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยนักศึกษาสามารถรับชมในวันเวลาที่กาหนดตาม
ตารางออกอากาศและรับชมรายการย้อนหลังได้ตลอดเวลา การสอนเสริมทางไกลในลักษณะดังกล่าว
เป็นการนาเสนอเนื้อหาสาระในรูปแบบของการบรรยายของคณาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้จากการ
สรุปประเด็นสาคัญของแต่ละหน่วย หรือเลือกเฉพาะหน่วยที่ยากแก่การทาความเข้าใจมาอธิบายขยาย
ความนาเสนอปัญหาหรือสถานการณ์ประกอบ เพื่อ ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้อย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยรูปแบบการสอนเสริมทางไกลที่เป็นแบบบรรยายที่เป็นการสื่อสารทาง
เดียวทาให้ผู้เรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนหรือระหว่างผู้เรียนด้วยกันค่อนข้างน้อย หรืออาจมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้ เรีย นเฉพาะในช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามข้อสงสัยใน
เนื้อหาสาระที่ศึกษาในชุดวิชาเท่านั้น ส่งผลทาให้เกิดข้อจากัดของผู้เรียนในเรื่องการได้ข้อมูลย้อนกลับ
และบ่อยครั้งที่การให้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้สอนทาได้หลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอนไปแล้ว ทาให้ไม่
สามารถติดตามความก้าวหน้าหรือพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามที่ต้องการได้ แต่ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทาให้มีเครื่องมือ
ที่จะนามาใช้ส่งเสริมและสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนมากขึ้น เนื่องจากการจัดการศึ กษา
ทางไกลในปัจจุ บันให้ ความสาคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนและผู้สอนหรือผู้เรียนกับ
ผู้เรีย น โดยกล่าวว่าการมีป ฏิสั มพันธ์ร่ว มกันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่สุดในการเรียนแบบออนไลน์
เพราะจะมีผลโดยตรงต่อผลการเรียน (Bernard, Rubalcava, & St-Pierre, 2000; Cooperman,
2011; Ekwunife-Orakwue & Teng, 2014; Ke & Kwak, 2013; Kuo, Walker, Schroder, &
Belland, 2014; บุญชู บุญลิขิตศิริ, 2548; รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, 2546) ซึ่งสอดคล้องกับ อรจรีย์
ณ ตะกั่วทุ่ง (2556) ที่กล่าวว่า นวัตกรรมการศึกษาทางไกลในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ จาเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีที่หลากหลาย เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ และมีการสื่อสารแบบประสานเวลาและไม่ประสาน
เวลา ดังนั้นการจัดการศึกษาทางไกลในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศควรคลอบคลุมปฏิสัมพันธ์ทั้งสี่กลุ่ม
หลัก คือ 1) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหา (Learner-content interaction) 2) ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน (Learner-instructor (or trainer) interaction) 3) ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ เรี ย นและผู้ เ รี ย น (Learner-to-learner interaction) และ 4) ปฏิ สั มพั นธ์ ระหว่า งผู้ เ รีย นกั บ
เทคโนโลยี (Learner-to-technology (or interface) interaction) (Mantyla, Training, &
Development, 1999; Moore, 2013; Shearer, 2010; Strachota, 2003; Swan, 2001)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์ประกอบ
สาคัญที่ทาให้ ผู้ เรีย นประสบผลส าเร็จในการศึกษาทางไกลในยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
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เทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น (Hillman, 1994; Johnson, 2007; Moore, 1989; Sharp &
Huett, 2006) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาเครื่องมือการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสนับสนุนผู้เรียนยิ่งก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนเพราะเป็น
รูปแบบการติดต่อสื่อสารที่สามารถเข้าถึงผู้เรียนทางไกลได้มากยิ่งขึ้น
ระบบสนับสนุนผู้ เรียนที่จะนามาใช้จัดการศึกษาทางไกลเพื่อก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนกับเนื้อหา ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น คือ ระบบที่ใช้
เพื่อสนับสนุนสิ่งแวดล้อมทางการเรียนผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Baloyi, 2013; Chatpakkarattana
& Khlaisang, 2012; Duranton & Mason, 2012; Lephoto & Mohasi, 2009; Lowden,
Jurković, & Mozelius, 2013; ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ, 2552) โดยเป็นการบูรณาการกิจกรรม
การเรียนการสอนผ่านสื่อหลักและสื่อเสริม ระบบสนับสนุนผู้เรียนแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ การ
สนับสนุนผู้เรียนแบบไม่ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Offline Learner Support) และการสนับสนุน
ผู้เรียนแบบผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Online Learner Support) การสนับสนุนผู้เรียนแบบไม่ผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Offline Learner Support) ได้แก่ การส่งวัสดุการศึกษาทางไปรษณีย์ การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเรียนผ่านข้อความสั้น (SMS) และระบบการตอบรับอัตโนมัติทางโทรศัพท์
ส่วนการสนับสนุนผู้เรียนแบบผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Online Learner Support) ได้แก่ การใช้
ระบบบริ ห ารการจั ดการเรีย นรู้ และเครือข่ายสั งคมออนไลน์ ระบบบริห ารการจัดการเรียนรู้
(Learning Management System: LMS) เป็นระบบที่ช่วยอานวยความสะดวกให้กับทั้งผู้สอนและ
ผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ที่เอื้อให้ ผู้สอนสามารถสร้างและจัดการเนื้อหา
ในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ (Activities) และแหล่งเรียนรู้ (Resources) ไว้ภายในตัวระบบใน
ลักษณะของไฟล์เอกสาร ไฟล์เสียง ไฟล์รูปภาพ และไฟล์วีดิทัศน์ เป็นต้น และการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Networking) เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกัน กระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่กว้างขวางในลักษณะที่ไม่เป็น
ทางการและสร้างความเป็นกันเองเข้าถึงผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น (Moore, 2013) การสนับสนุนผู้เรียน
แบบผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบตามมิติการสื่อสารทางด้านเวลา คือแบบ
ประสานเวลาและแบบไม่ประสานเวลา แบบประสานเวลา (Synchronous) เช่น การใช้ห้องสนทนา
(Chat Room) และข้อความส่งด่วน (Instance Message) เป็นต้น ส่วนแบบไม่ประสานเวลา
(Asynchronous) ได้แก่ การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) กระดานข่าว (Bullitin board)
กระดานเสวนา (Webboard) เป็นต้น (ใจทิพย์ ณ สงขลา, 2550)
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนทางไกลเพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนผ่านการ
ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในระบบสนั บ สนุ น ผู้ เ รี ย นสามารถน ามาพั ฒ นาเป็ น ระบบการสอนเสริ ม ทางไกล
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นการสอนทางไกลและเพิ่ ม
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ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหา ผู้เรียนกับผู้สอน
ผู้เรียนกับผู้ด้วยกัน และผู้เรียนกับเทคโนโลยี โดยถือว่าปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนเป็นปัจจัยสาคัญที่ทา
ให้ผู้เรียนทางไกลประสบความสาเร็จในการศึกษาได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมาลี สังข์ศรีและ
คณะ (2546) ที่กล่าวว่าการจัดการศึกษาทางไกลควรเพิ่มการใช้ระบบออนไลน์ในการเรียนการสอนให้
มากกว่าเดิมเพื่อให้มีป ฏิสัมพัน ธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนมากขึ้น ดังนั้นการนาวิธีการจัดการเรียน
การสอน ลักษณะของปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน และระบบสนับสนุนผู้เรียนมาพัฒนาเป็นระบบการ
สอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็น
หลั ก เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม หาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช จึงเป็นการพัฒนานวัตกรรมการสอนเสริมทางไกลในรูปแบบใหม่ที่ยึดผู้เรียนเป็น
สาคัญ (Learner-centered) ผู้เรียนสามารถกาหนดเวลาเรียน สถานที่เรียน รวมทั้งสื่อการสอนที่
สะดวกและเหมาะสมกับผู้เรียนด้วยตนเอง ลดข้อจากัดของการศึกษาทางไกลในเรื่องการติดต่อสื่อสาร
และโอกาสการพบอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง
ได้เต็ มตามศัก ยภาพของแต่ ล ะบุ คคล และเตรียมพร้อ มส าหรับ การเป็น บัณฑิ ตยุค ใหม่ ที่ส ามารถ
เผชิญหน้ากับปัญหา แก้ไขปัญหา ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และ
สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย
สุโ ขทัย ธรรมาธิร าชเกี่ยวกับ สภาพและความต้องการการสอนเสริมทางไกลอิเล็ กทรอนิกส์ แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ โ ดยใช้กระบวนการเรี ยนรู้ร่ว มกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลั ก เพื่อพัฒ นาความสามารถในการ
แก้ปัญหา
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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3. เพื่อสร้างระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4. เพื่อศึกษาผลการใช้ ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้
กระบวนการเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน ที่ใช้ปั ญหาเป็นหลั ก เพื่อพัฒ นาความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรั บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5. เพื่อรับรองและนาเสนอระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คาถามการวิจัย
1. ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สภาพปั จ จุ บั น และความต้ อ งการการสอนเสริ ม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพัน ธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่ว มกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒ นา
ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาของอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราชเป็นอย่างไร
2. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ โ ดยใช้กระบวนการเรี ยนรู้ร่ว มกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลั ก เพื่อพัฒ นาความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นอย่างไร
3. ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็ กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นอย่างไร มีองค์ประกอบ และขั้นตอนอย่างไร
4. หลั ง จากนั ก ศึ ก ษาเข้ า ใช้ ง านในระบบการสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี
ปฏิสัมพันธ์ โ ดยใช้กระบวนการเรี ยนรู้ร่ว มกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลั ก เพื่อพัฒ นาความสามารถในการ
แก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นแล้วจะ
ทาให้นักศึกษามีความสามารถในการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร
5. ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ระบบการสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี
ปฏิสัมพันธ์ โ ดยใช้กระบวนการเรี ยนรู้ร่ว มกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลั ก เพื่อพัฒ นาความสามารถในการ
แก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราชอยู่ในระดับใด และมี
ความคิ ด เห็ น ต่ อ การน าระบบไปใช้ เ พื่ อ จั ด การเรี ย นการสอนในระบบการศึ ก ษาทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอย่างไร
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถการแก้ ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช โดยผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเพื่อกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้
1. แนวคิดการสอนเสริมทางไกล
2. การเรียนอิเล็กทรอนิกส์
3. การเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์
4. แนวคิดระบบสนับสนุนผู้เรียน
5. แนวคิดการเรียนแบบร่วมกันโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
6. แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหา
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แผนภูมิที่ 1.1 การพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แนวคิดการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive e-tutorial)
แนวคิดการสอนเสริมทางไกลเพือ่ การศึกษา
(E-Tutorial)
(OU (UK), 2006; KNOU, 2001; OJU, 2000;
IGNOU, 2001; UT, 2003; STOU, 2000)
ประกอบด้วย 3 ลักษณะ ดังนี้
1. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนที่อยู่
ห่างไกลและต่างสถานที่กนั
2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเนือ้ หาสาระมาก
ยิ่งขึ้น
3. เปิดโอกาสให้ซักถามและแลกเปลี่ยนความรู้
ร่วมกัน
แนวคิดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Learning)
(กิดานันท์ มลิทอง, 2548; ปรัชญนันท์ นิลสุข,
2554; ใจทิพย์ ณ สงขลา, 2550;
จินตวีร์ คล้ายสังข์, 2552)
ประกอบด้วย 3 ลักษณะ ดังนี้
1. กระบวนการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร และอุปกรณ์/สือ่
อิเล็กทรอนิกส์
2. เพิ่มความสามารถการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้เรียน และผู้สอน หรือระหว่างผูเ้ รียนด้วยกัน
3. ลดข้อจากัดในเรือ่ งของเวลาและสถานที่
แนวคิดการปฏิสมั พันธ์ทางการเรียน
(Learning Interaction)
(Hillman, 1994; Moore, 1989, 1993; Moore,
. 2013; Strachota, 2003; Swan, 2001; ใจทิพย์
ณ สงขลา, 2550)
ประกอบด้วย 3 รูปแบบ คือ
1. ระหว่างผูเ้ รียนกับเนือ้ หา
2. ระหว่างผูเ้ รียนกับผู้สอน
3. ระหว่างผูเ้ รียนด้วยกัน
4. ระหว่างผูเ้ รียนกับเทคโนโลยี

ระบบสนับสนุนผู้เรียน
(Learner Support Systems)
(Baloyi, 2013; Chatpakkarattana
& Khlaisang, 2012; Duranton &
Mason, 2012; Lephoto &
Mohasi, 2009; ปราวีณยา สุวรรณ
ณัฐโชติ, 2552)

มิติช่วงเวลา แบ่งเป็น 3 ช่วงคือ
1. ก่อนเรียน
2. ระหว่างเรียน
3. หลังเรียน
มิติการใช้เทคโนโลยีและการสือ่ สาร
1. การสนับสนุนผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Online Learner
Support)
2. การสนับสนุนที่ไม่ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Offline Learner
Support)

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก

(A Collaborative PBL Approach)
(Varanelli, Baugher and james,
2001; Marttunen and Laurinen,
2007; Conley, Livingstone and
Meharg, 2006)
ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน คือ
1. ศึกษาเนือ้ หา
2. นาเสนอสถานการณ์ปญ
ั หาและระบุ
ปัญหาร่วมกัน
3. วิเคราะห์ปัญหา ตั้งสมมติฐาน
ร่วมกัน
4. สร้างวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้
ร่วมกัน
5. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
ร่วมกัน
6. สังเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตรวจสอบ
สมมติฐานร่วมกัน
7. นาเสนอวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน
8. สรุปหลักการแนวคิดที่ได้จากการ
แก้ปัญหาและประยุกต์ใช้รว่ มกัน

ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ความสามารถในการแก้ปัญหา
(Problem solving ability)
1. ระบุปัญหา
2. วิเคราะห์สาเหตุปัญหา
3.ศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปญ
ั หา
4. นาเสนอวิธีการแก้ปัญหาได้
5. ตรวจสอบผลการแก้ปัญหาได้
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สมมติฐานการวิจัย
หลั งจากนั กศึกษาใช้ร ะบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็ กทรอนิกส์ แบบมีปฏิสั มพันธ์ โ ดยใช้
กระบวนการเรีย นรู้ ร่ว มกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นแล้วจะทาให้นักศึกษามี
ความสามารถในการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1.1.1 อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 12 สาขาวิชา และ 2 สานัก
รวม 14 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ มนุษย์นิเวศศาสตร์ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาลศาสตร์ สานักเทคโนโลยีการศึกษา และสานักทะเบียนและ
วัดผล จานวน 360 คน (กองการเจ้าหน้าที,่ 2556)
1.1.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่กาลังศึกษาอยู่
ระหว่างปีการศึกษา 2552-2556
รวม 12 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ มนุษย์นิเวศศาสตร์ เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาลศาสตร์ จานวน 663,172 คน
(กองแผนงาน, 2556a)
1.1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล ด้านการเรียนแบบร่วมกัน
การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก และด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็น
1) อาจารย์ประจาสาขาวิชามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยใช้ตาราง
สาเร็จรูปคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ R.V.Krejcie และ D.W.Morgan (1970) ได้จานวน
กลุ่มตัวอย่าง 186 คน
2) นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยใช้
ตารางสาเร็จรูปคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ R.V.Krejcie และ D.W.Morgan (1970)
ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 384 คน
3) ผู้ เชี่ ย วชาญด้านการจัด การเรีย นการสอนทางไกล ด้า นการเรียนแบบ
ร่วมกัน การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก และด้านความสามารถในการแก้ปัญหา จานวน 12 คน
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1.2.2 กลุ่ มตัวอย่ างที่ใช้ในการทดลอง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิช า
เกษตรศาสตร์ และสหกรณ์ มหาวิทยาลั ยสุ โ ขทัยธรรมาธิราช ที่ล งทะเบียนเรียนวิชา 93355 การ
จัดการสุขภาพสัตว์ ภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จานวน 31 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความ
น่ า จะเป็ น (Non-probability Sampling) โดยวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กแบบอาสาสมั ค ร (Voluntary
Selection) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551)
1.2.3 ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ท า ง ไ ก ล
มหาวิทยาลัย สุโ ขทัย ธรรมาธิราช จานวน 8 ท่าน โดยวิธีการคัดเลื อกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551)
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
2.1 ตัว แปรต้น (Independent Variable) คือ ระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความสามารถในการแก้ปัญหา
ประกอบด้วย 5 ลักษณะ ได้แก่ 1) ความสามารถระบุปัญหา 2) ความสามารถวิเคราะห์สาเหตุปัญหา
3) ความสามารถศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา 4) ความสามารถนาเสนอวิธีการแก้ปัญหา และ
5) ความสามารถตรวจสอบผลการแก้ปัญหาได้
คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
1. ระบบการสอนเสริมทางไกล หมายถึง ระบบการเรียนการสอนทางไกลในรูปแบบของการ
เรียนการสอนผ่านสื่อประสม โดยใช้ สื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลักได้แก่ เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ และ
คู่มือนักศึกษา และมีสื่อโสตทัศน์ รายการวิทยุกระจายเสียง/รายการวิทยุโทรทัศน์ และการสอนเสริม
เป็นสื่อเสริม ที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความชัดเจนในเนื้อหาสาระของชุดวิชามากยิ่งขึ้น
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนปรึกษาปัญหาทางการเรียนและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และใช้ระบบสนันสนุนผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนระหว่างกัน เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล ลดข้อจากัดด้านเวลาและสถานที่ให้แก่
ผู้เรียนและผู้สอนที่อยู่ห่างไกลกัน
2. การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยการถ่ายทอด
เนื้อหาผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเองทุกที่
ทุกเวลา โดยครอบคลุมการเรียนที่ถ่ายทอดเนื้อหาผ่านดาวเทียม ผ่านรายการวิทยุกระจายเสียงหรือ
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รายการวิทยุโทรทัศน์ การใช้คอมพิวเตอร์ และการเชื่ อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาและให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3. การเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ หมายถึง การเรียนที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด้วยกันเพื่อปรึกษาปัญหา
ทางการเรียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือความรู้ระหว่างกัน การเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์แบ่งได้
4 ลักษณะ ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเทคโนโลยี
4. ระบบสนับสนุนผู้เรียน หมายถึง ระบบที่ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยมาช่วยสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้ผู้เรียนประสบความเร็จใน
การเรียนผ่านระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ผ่านการดาเนินกิจกรรม
ก่ อ นเรี ย น ระหว่ า งเรี ย น และหลั ง เรี ย น แบ่ ง เป็ น การสนั บ สนุ น ผู้ เ รี ย นแบบไม่ ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ (Offline Learner Support) ได้แก่ การส่งวัสดุการศึกษาทางไปรษณีย์ การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเรียนผ่านข้อความสั้น และระบบการตอบรับอัตโนมัติทางโทรศัพท์ และการ
สนับสนุนผู้เรียนแบบผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Online Learner Support) ได้แก่ ระบบการจัดการ
เรียนรู้ (Learning Management System: LMS) และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) โดย
แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ตามมิติการสื่อสารทางด้านเวลา ได้แก่ แบบประสานเวลา เช่น การใช้ห้องสนทนา
และข้อความส่งด่วน เป็นต้น และแบบไม่ประสานเวลา เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และกระดาน
เสวนา เป็นต้น
5. การเรียนแบบร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่นา
สถานการณ์ปัญหามากระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองร่วมกับการทางานเป็นกลุ่ม โดยมี
ผู้สอนทางไกลและนักเทคโนโลยีการศึกษาเป็นผู้ให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถค้นพบ
และน าเสนอวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาของกลุ่ ม ได้ กระบวนการเรี ย นแบบร่ ว มกั น ที่ ใ ช้ ปั ญ หาเป็ น หลั ก
ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นศึกษาเนื้อหา ขั้นทาความเข้าใจกับปัญหาและระบุปัญหาร่วมกัน ขั้น
วิเคราะห์สาเหตุและตั้งสมมติฐานร่วมกัน ขั้นสร้างวัตถุประสงค์การเรียนรู้ร่วมกัน ขั้นศึกษารวบรวม
ข้อมูลร่วมกัน ขั้นสังเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลร่ วมกัน ขั้นนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน และ
ขั้นสรุปหลักการและประยุกต์ใช้ร่วมกัน
6. ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง กระบวนการทางปัญญาที่ผู้เรียนศึกษาและคิด
หาวิธีการแก้ปัญหาโดยอ้างอิงจากประสบการณ์เดิมและความรู้ใหม่เพื่อนาไปสู่เปูาหมายของการ
แก้ปัญหาที่ต้องการและสามารถตรวจสอบผลการแก้ปัญหาได้ ความสามารถในการแก้ปัญหาได้แก่
สามารถระบุปัญหาได้ สามารถวิเคราะห์สาเหตุปัญหาได้ สามารถศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา
ได้ สามารถนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาได้ และตรวจสอบผลการแก้ปัญหาได้
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ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับจากงานวิจัย
1. ได้ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ที่ ส ามารถน าไปใช้ เ พื่ อ จั ด การเรี ย นการสอนเสริ ม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ สามารถนาไปใช้เพื่อจัดการเรียนการ
สอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผลของการพัฒ นาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็ กทรอนิกส์ แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “การพั ฒ นาระบบการสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา ตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาทางไกล
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการสอนเสริมในระบบการศึกษาทางไกล
ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน
ตอนที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนแบบร่วมกัน
ตอนที่ 6 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
ตอนที่ 7 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสนับสนุนผู้เรียน
ตอนที่ 8 แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหา
ตอนที่ 9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาทางไกล
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาทางไกลเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ หลักการและปรั ชญา
การศึกษาทางไกล และระบบการศึกษาทางไกล มีรายละเอียดดังนี้
1.1 หลักการและปรัชญาการศึกษาทางไกล ประกอบด้ว ยหัวข้อส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
ความหมาย ลั ก ษณะส าคั ญ พั ฒ นาการ ประโยชน์ แ ละข้ อ จ ากั ด ของการศึ ก ษาทางไกล โดยมี
รายละเอียดในแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้
1.1.1 ความหมายของการศึกษาทางไกล
การศึกษาทางไกล (Distance Education) เป็นแนวคิดของการจัดการศึกษาที่
ตอบสนองต่ อ ปรั ช ญาการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ที่ ถื อ ว่ า การศึ ก ษาเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการด ารงชี วิ ต
การศึกษาทางไกลมีอิทธิพลอย่างมากต่อการจัดการศึกษาต่อยุคปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากเป็ น
การศึกษาที่เปิดกว้างและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับ บุคคลได้รับการศึกษาตามความต้องการ
และพัฒ นาคุณภาพชีวิต อย่ างต่อเนื่องตลอดชีวิต และถือว่าเป็นวิถีแห่ งการศึกษารูปแบบหนึ่ง ที่
สามารถช่วยให้มนุษย์ประสบความเจริญงอกงามได้อย่างยั่งยืน ลดข้อจากัดในเรื่องของเวลา สถานที่
วิธีการและช่องทางการสื่อสาร ถึงแม้ว่าผู้เรียนและผู้สอนจะอยู่ห่างไกลกัน แต่ก็มีระบบการถ่ายทอด
เนื้อหาสาระที่จะช่วยให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองมากที่สุด จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับความหมายของการศึกษาทางไกลพบว่า มีคาที่ใช้เรียกการศึกษาทางไกลอยู่หลายคา เช่น การสอน
ทางไกล การเรียนทางไกล และการเรียนการสอนทางไกล เป็นต้น ซึ่งไม่ว่าจะใช้คาเรียกประการใดก็มี
ความหมายใกล้เคียงกัน (Keegan, 2013; Moore, 2013; Moore & Kearsley, 2011; Schlosser,
Simonson, & Hudgins, 2009; กิดานันท์ มลิทอง, 2543; ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556; วิจิตร ศรีสอ้าน
, 2553; สมประสงค์ วิทยเกียรติ et al., 2544; สุมาลี สังข์ศรี, 2549) โดยสามารถสรุปความหมาย
ของการศึกษาทางไกลได้ว่า “การศึกษาทางไกล” หมายถึง ระบบหรือกระบวนการเรียนการสอนที่
ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ ห่างไกลกัน อาจต่างเวลาหรือเวลาเดียวกัน แต่สามารถทาให้เกิดการเรียนรู้ แก่
ผู้เรียนได้เป็นจานวนมากในคราวเดียวกัน โดยการใช้สื่อ วัสดุและเทคโนโลยีที่มีการวางแผนและผลิต
อย่างดีมีคุณภาพเป็นตัวกลางเพื่อถ่ายทอดและเชื่อมโยงการเรียนการสอนไปสู่ผู้เรียนให้สามารถศึกษา
ค้นคว้าและเรียนรู้ผ่านจากสื่อ ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองในลักษณะของสื่อประสม โดยอาจมีการใช้สื่อใด
สื่ อ หนึ่ ง เป็ น สื่ อ หลั ก และสื่ อ อื่ น ๆ เป็ น สื่ อ เสริ ม ร่ ว มกั น เช่ น สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ โสตทั ศ น์ สื่ อ
วิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ รายการสอนสอนเสริม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นต้น อาจ
มีกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการพบกลุ่มเป็นครั้งคราว สนับสนุนให้มีการสื่อสารและ
ปฏิสัมพันธ์สองทางระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและ ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน หรือปฏิสัมพันธ์ในลักษณะ
อื่น ๆ โดยมีเปูาหมายเพื่อขยายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนในทุก
ระดับ
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1.1.2 ลักษณะสาคัญของการศึกษาทางไกล
จากการศึกษาลักษณะสาคัญของการศึกษาทางไกล (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556; วิจิตร
ศรีสอ้าน, ประยุร ศรีประสาธน์, & ประจวบจิตร คาจตุรัส, 2534; สมประสงค์ วิทยเกียรติ et al.,
2544; สุมาลี สังข์ศรี, 2545, 2549) พบว่านักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงลักษณะสาคัญของ
การศึกษาทางไกลที่สอดคล้องกันว่า การศึกษาทางไกลมีความแตกต่างจากการศึกษาระบบปกติหรือ
การศึกษาระบบปิดในประการต่างๆ ได้แก่ ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ห่างกัน หรือไม่ได้อยู่ที่เดียวกัน เน้น
ผู้เรียนเป็น ศูนย์กลางการเรียน ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาเป็นเครื่องมือถ่ายทอด
ความรู้และเชื่อมโยงผู้ สอนกับผู้เรียน ดาเนินงานและควบคุมคุณภาพในรูปองค์คณะบุคคล มีการจัด
การศึกษาอย่างเป็นระบบโดยมีการจัดองค์กรและมีโ ครงสร้างพื้นฐานรองรับ ใช้กระบวนการทาง
อุตสาหกรรมในการผลิตและบริการสื่อการเรียน เน้นด้านการผลิตและจัดส่งสื่อการสอนมากกว่าทา
การสอนโดยตรง มีการจั ดตั้งหน่ว ยงานและโครงสร้างขึ้นสนับสนุนการสอนและบริการผู้ เรียน มี
ปฏิสัมพันธ์สองทางเพื่อเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการหรือปัญหาอื่นๆ ที่อาจ
เป็นอุปสรรคต่อการเรียน ซึ่งลักษณะสาคัญของการศึกษาทางไกลแต่ละประการมีรายละเอียดดังนี้
1. ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ห่า งกันหรือไม่ได้อยู่ที่เดียวกัน เนื่องจากการสอนในระบบ
ทางไกลเป็นการสอนที่ผู้สอนกับผู้เรียนมิได้มีการพบปะกันแบบเผชิญหน้าในระหว่างที่ผู้สอนทาการ
สอนอยู่ ผู้ สอนกับผู้เรียนจะอยู่ ต่างสถานที่กัน เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านสื่อต่างๆ มากกว่าการ
ถ่ายทอดโดยตรงกับตัวผู้เรียนที่นั่งเรียนต่อหน้าผู้สอน แม้ในการใช้สื่อบางประเภทผู้เรียนจะเห็นภาพ
และได้ยินเสียงผู้สอนขณะสอนโดยตรง เช่น ขณะสอนเป็นรายการสดทางโทรทัศน์ ทางวิทยุ ทาง
อินเทอร์เน็ต และทางเว็บไซต์ เป็นต้น แต่ก็เป็นการสอนที่มิใช่การเผชิญหน้าโดยตรงกับผู้เรียน เพราะ
ผู้ เ รี ย นสามารถรั บ ฟัง การบรรยายหรือ การสอนนั้ นได้ ณ สถานที่ ต่า งๆ ที่ข อบข่า ยของสั ญญาณ
การออกอากาศครอบคลุมไปถึง
2. เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียน การเรียนในระบบทางไกลนั้นนอกจากผู้เรียน
จะเป็นผู้เลือกวิชาเรียนเองแล้ว ผู้เรียนยังจะต้องเป็นผู้กาหนดช่วงเวลาเรียน สถานที่เรียน วิธีการเรียน
รวมทั้งสื่อการเรียนที่สะดวกและเหมาะสมกับตนมากที่สุด เป็นการเรียนอย่างอิสระด้วยตนเองโดยไม่
อยู่ภายใต้การกากับและการชี้นาจากบุคคลใด ซึ่งต่างจากการเรียนในสถาบันระบบปิดที่ผู้เรียนจะต้อง
เรียนตามตารางสอน ตามสถานที่ และตามเวลาที่ทางสถาบันกาหนด และจะต้องอยู่ภายใต้การกากับ
หรือชี้นาของอาจารย์ผู้สอน จุดเน้นสาคัญคือ ผู้เรียนจะเป็นผู้ศึกษาหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ ด้วยตนเอง
3. ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาเป็นเครื่องมือถ่ายทอดความรู้และ
เชื่อมโยงผู้สอนกับผู้เรียน เนื่องจากการศึกษาทางไกลเป็นการศึกษาที่มิได้มีการสอนโดยการบรรยาย
แบบเผชิญหน้าขณะทาการสอนระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน แต่เป็นการสอนที่เน้นการใช้สื่อประเภทต่างๆ
เป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษา การเรียนการสอนจะกระทาด้วยการใช้สื่อประเภทใดประเภทหนึ่ง
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เพียงสื่อเดียวหรืออาจใช้สื่อหลาย ๆ ประเภทผสมผสานกัน เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ ซีดีเสียง คอมพิวเตอร์ ดาวเทียม ฯลฯ เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ อาจมีการใช้
สื่อบุคคลบ้างเป็นครั้งคราว จะเห็นได้ว่าการศึกษาทางไกลมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการบริหารและ
บริการการศึกษาหลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับความชอบ ความถนัด และความเหมาะสมในการ
เรียนของผู้เรียนแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกัน นอกจากนั้นในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับ
สถาบันการศึกษาก็จะใช้การติดต่อผ่านสื่อต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน เช่น จดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร เป็นต้น
4. ดาเนินงานและควบคุมคุณภาพในรูปองค์คณะบุคคล การจัดการศึกษาทางไกล
ยึดหลักการสาคัญว่า สื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต้องมีความหลากหลาย และมี
ลักษณะเป็นสื่อประสมที่มุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน แต่มีวิธีการนาเสนอแตกต่างกันและไม่ซ้าซ้อนกัน ด้วย
เหตุนี้การดาเนินงานทุกกิจกรรมและทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต บริหาร การควบคุมคุณภาพ
และการจัดส่งจะต้องจัดทาในรูปองค์คณะบุคคลที่มีความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์แตกต่าง
กัน และโดยปกติก็มักจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมผลิต ดาเนินการ และควบคุม
คุณภาพด้วย ดังจะเห็นได้จากกรณีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ดาเนินงานในรูปขององค์
คณะบุคคลที่มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมด้วย ตั้งแต่ขั้นการพัฒนาหลักสูตร การพิจารณาและ
อนุมัติหลักสูตร การแต่ตั้งคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา การเรียบเรียงและพิจารณาเนื้อหา
สาระทีเ่ สนอในแต่ละชุดวิชา การจัดทาสื่อต่างๆ เช่น สื่อเอกสาร สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์
ฯลฯ และในการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และตัดสินผลสอบก็จัดทาในรูปองค์คณะบุคคล ทั้งนี้เพื่อ
เป็นหลักประกันว่าเนื้อหาสาระที่จะนาเสนอผ่านสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ ได้ผ่านการพิจารณาและ
กลั่นกรองจากบุคคลหลายฝุายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้คุณภาพงานที่ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้
5. มีก ารจั ด การศึ ก ษาอย่ า งเป็ น ระบบโดยมี ก ารจั ด องค์ ก รและมี โ ครงสร้ า งพื้ น
ฐานรองรับ เนื่องจากในระบบการศึกษาทางไกล ผู้สอนและผู้เรียนอยู่ห่างกัน และอยู่กระจัดกระจาย
ทั่วประเทศหรือแม้บางครั้งในต่างประเทศด้วย ทั้งยังเป็นการจัดการศึกษาที่มีความหลายหลายของ
ลักษณะสื่อที่จัด และคุณลักษณะของผู้เรียน โปรแกรมการเรียนและวิธีเรียน ฉะนั้นการดาเนินงานที่
ผู้รับบริการ และบริการที่จัดให้ มีความหลากหลายแตกต่างกันมากเช่นนี้ การดาเนินงานและการ
จัดบริการต่างๆ จึงต้องจัดทาอย่างมีระบบ มีรูปแบบที่แน่นอน มีการวางแผน และกาหนดช่วงเลาของ
การดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า และถือปฏิบัติให้
ตรงกัน เพราะมิฉะนั้นจะเกิดความสับสนและไม่สามารถจัดการศึกษารวมทั้งจัดบริการการศึกษาให้ แก่
ผู้ เ รี ย นได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตั ว อย่ า งของเรื่ อ งนี้ จ ะเห็ น ได้ จ ากกรณี ข องมหาวิ ท ยาลั ย
สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ที่ มี ก ารจั ด รู ป แบบของเอกสารการสอน รู ป แบบของสื่ อ การเรี ย นการสอน
ตลอดจนกาหนดเวลาลงทะเบียนเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และการประกาศผล
สอบไว้อย่างชัดเจนและใช้เป็นแนวปฏิบัติสาหรับบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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6. ใช้กระบวนการทางอุตสาหกรรมในการผลิตและบริการสื่อการเรียน จากการที่
การศึกษาทางไกลมีความหลากหลายในการใช้สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ความหลากหลายดังกล่าว
จึงจาเป็นต้องมีการดาเนินงานในรูปองค์คณะบุคคล และเป็นการดาเนินงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหลายหน่วยงาน โดยบุคคลและหน่วยงานที่รับผิดชอบผลิตและดาเนินงานจะเข้าไปรับผิดชอบใน
บางส่วนบางขั้นตอน จึงกล่าวได้ว่าไม่มีบุคคลใดหรือหน่วยงานใดที่เข้าไปรับผิดชอบทุกขั้ นตอน เมื่อ
การดาเนินงานผลิตบริหารและบริการสื่อการศึกษาดังกล่าวเป็นระบบงานขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลและหน่วยงานหลายฝุาย โดยแต่ละบุคคลแต่ละฝุายรับผิดชอบเฉพาะบางเรื่องบางขั้นตอน
ฉะนั้นการดาเนินงานจึงต้องมีการจัดวางระบบและขั้นตอนการผลิตและการดาเนินงาน ตลอดจน
ระยะเวลาการดาเนินงานอย่างชัดเจนให้ ทุกฝุายดาเนินงานอย่างสอดปะสานกัน กรณีเช่น การผลิต
การบริหาร และการบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา จาเป็นต้องนาเทคนิค วิธีการ และเทคโนโลยี
การผลิตและบริการทางอุตสาหกรรมในรูปของการแบ่งงานออกเป็นช่วงและขั้นตอน แต่ละช่วงและ
แต่ ล ะขั้ น ตอนมี ก าหนดเวลาแลผู้ รั บ ผิ ด ชอบด า เนิ น งานเป็ น การเฉพาะ ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ก ารที่
สถาบันการศึกษาทางไกลทั้งของไทยและต่างประเทศนามาใช้ในการผลิต บริหาร และบริการสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา
7. เน้นด้านการผลิตและจัดส่งสื่อการสอนมากกว่าทาการสอนโดยตรง ความเชื่อ
พื้นฐานของการศึกษาทางไกล คือ ความพยายามใช้สื่อการสอนประเภทต่างๆ แทนการใช้สื่อบุคคลให้
มากที่สุด ฉะนั้ นหน้าที่หลั กของสถาบันการศึกษาทางไกล คือ การผลิตสื่ อการสอนประเภทต่างๆ
ให้แก่ผู้เรียน บริเวณที่ตั้งของสถาบันการศึกษาจะมีห้องเรียนแต่น้อยหรือบางแห่งไม่มีเลย การจัดการ
เรียนการสอนโดยตรงแก่ผู้เรียนจะพยายามจัดให้ใกล้ตัวผู้เรียนมากที่สุด เพื่อเป็นการประหยัดและ
สะดวกแก่ผู้เรียน แต่การจัดการเรียนกาสอนด้วยการสอนตรงเช่นนี้จะมีเท่าที่จาเป็น การเรียนส่วน
ใหญ่ ข องผู้ เ รี ย นจะเรี ย นจากสื่ อ ต่ า งๆ ที่ ส ถาบั น การศึ ก ษาจั ด ส่ ง ให้ ด้ ว ยเหตุ นี้ ตั ว บริ เ วณที่ ตั้ ง
สถาบันการศึกษาจะเน้นการจัดตั้งหน่ วยงานที่ทาหน้าที่ผลิต พัฒนาและบริการสื่อการศึกษา เช่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบผลิตเนื้อหาสาระของเอกสารการสอน หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดพิมพ์เอกสาร
การสอน หน่ วยงานผลิตสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์ หน่วยงานจัดส่งสื่อการศึกษาไปยัง
นักศึกษา หน่ ว ยงานลงทะเบี ย น หน่ว ยงานคอมพิวเตอร์ และหน่ว ยงานเกี่ยวกับการจัดสอบและ
ประเมินผลการศึกษา เป็นต้น จากลักษณะการจัดหน่วยงานและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา
ทางไกลเช่น นี้ หากมองดู จ ากภายนอกแล้ ว จะเหมื อนกับ หน่ ว ยงานโดยทั่ ว ไป มากกว่ าการเป็ น
สถาบันการศึกษา ทั้งนี้เพราะเป็นสถาบันที่ ไม่มีผู้เรียนเข้ามาเรียนในบริเวณที่ตั้งของสถาบันโดยตรง
ตัวสถาบันจะเป็นที่ทางานของผู้รับผิดชอบผลิตและบริการสื่อการศึกษาต่างๆ เป็นประการสาคัญ
8. มีการจัดตั้งหน่วยงานและโครงสร้างขึ้นสนับสนุนการสอนและบริการผู้เรียน
เนื่ องจากผู้เรี ยนในระบบการศึกษาทางไกลอยู่กระจัดกระจายกันทั่ว ประเทศ จึงมีความจาเป็นที่
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สถาบันการศึกษาจะต้องพยายามจัดตั้งหน่วยงานและโครงสร้างขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้เรียนในประการ
ต่างๆ หน่วยงานและโครงสร้างที่จัดตั้งขึ้นที่ใกล้ตัวผู้เรียนนั้น สถาบันการศึกษาบางแห่งก็เน้นการ
จัดตั้งหน่วยงานของตนเองในภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้บริการการศึกษาโดยตรงในรูปของการให้คาปรึกษา
การจัดกลุ่มศึกษา การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้ เป็นต้น สถาบันการศึกษาเช่นนี้คือ มหาวิทยาลัยเปิด
ของประเทศอังกฤษ ส่วนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเน้นการใช้องค์กรการศึกษาในท้องถิ่น
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนมั ธยมศึกษาประจาจังหวัดต่างๆ โดยการแต่งตั้งบุคลากรในโรงเรียนและใช้
สถานที่ของโรงเรียนเป็นที่จัดกิจกรรมการศึกษาของมหาวิทยาลัย เช่น การขายใบสมัคร การสอน
เสริม การสอบ และการตอบปัญหาบางประการ เป็นต้น ขณะเดียวกัน ก็ได้มีการประสานงานกับ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อใช้ บริเวณมุมหนึ่งของห้องสมุดประชาชนประจาจังหวัดเป็นสถานที่
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมของผู้เรียน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแลผู้สนใจโดยทั่วไป โดยมหาวิทยาลัย
ได้จัดส่งเอกสารการสอน เอกสารวิชาการ และสื่อการศึกษาประเภทต่างๆ ไปไว้ในห้องสมุดดังกล่าว
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมแก่นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป นอกจากนี้มหาวิทยาลัยก็ยัง
จัดหน่วยงานของตนเองในภูมิภาคต่างๆ ในรูปของศูนย์วิทยพัฒนา เพื่อให้บริการสื่อการเรียนการสอน
แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป รวมทั้งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมประกอบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยด้วย โดยการจัดบริการ หน่วยงานและโครงสร้างดังกล่าวมุ่งเพื่ออานวยความ
สะดวกแก่นักศึกษาและผู้เรียนที่อยู่กระจัดกระจายตามท้องถิ่นต่างๆ เป็นสาคัญ
9. มีปฏิสัมพันธ์สองทางเพื่อเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการ
หรือปัญหาอื่นๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียน เนื่องจากผู้เรียนและผู้สอนอยู่ห่างกัน และการที่
ผู้เรียนอยู่กระจัดกระจายกันตามภูมิภาคต่างๆ การติดต่อกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และระหว่าง
ผู้เรียนกับสถาบันการศึกษา จึงต้องกระทาผ่านสื่อต่างๆ เช่น จดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต
และเว็บไซต์ เป็นหลักมากกว่าการติดต่อด้วยตนเองที่สถาบันการศึกษา เพราะการติดต่อประการหลัง
จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเสียเวลามาก ฉะนั้น สถาบันการศึกษาจึงจาเป็นจะต้องจัดบริการเพื่อให้
การติดต่อระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และระหว่างผู้เรียนกรับหน่วยงานต่างๆ ในสถาบันการศึกษาไว้ให้
พร้อม และจะต้องเป็นบริการที่จะสามารถให้คาตอบหรือข้อมูลย้อนกลับในทันที หากสามารถทาได้
แต่หากทาไม่ได้ก็จะต้องเร่งให้คาตอบโดยเร็วที่สุด ด้วยเหตุนี้การติดต่อแบบ 2 ทางจึงเป็นสิ่งสาคัญ
และจาเป็นสาหรับสถาบันการศึกษาทางไกลทุกระดับและทุกประเภท
1.1.3 พัฒนาการของการศึกษาทางไกล
สุ ม าลี สั งข์ ศรี (2545, 2549) สรุ ป พั ฒ นาการของการศึ ก ษาทางไกลในระดั บ
มหาวิทยาลัยว่าเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยลอนดอน เมื่อปี พ.ศ. 2379 (ค.ศ. 1836) เปิดโอกาสให้บุคคล
เข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ต่อมาใน พ.ศ. 2423 (ค.ศ. 1880) มีการเปิดสอนทางไปรษณีย์แก่ผู้ที่
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ไม่ส ามารถเข้าเรี น ในระบบโรงเรี ยนได้ เนื่องจากมีที่อยู่อาศัยอยู่ห่ างไกลทั้งในยุโ รปและอเมริก า
เพราะฉะนั้นการศึกษาทางไกลในเริ่มแรกนั้นจะเป็นการสอนทางไปรษณย์อย่างกว้างขวาง (หรือใช้สื่อ
เอกสาร) เท่านั้ น ต่อมาใน พ.ศ. 2463 (ค.ศ. 1920) เป็นต้นมาจึงได้มีการใช้วิทยุกระจายเสี ยง
สนับสนุนการสอนในระบบโรงเรียน และใช้สาหรับการสอนผู้ใหญ่ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนด้วย โดยมี
การจัดกลุ่มนักศึกษานอกโรงเรียนให้รับฟัง และร่วมอภิปรายความรู้ที่ได้รับจากวิทยุกระจายเสียง
ในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2599 (ค.ศ.1965) มูลนิธิฟอร์ดได้ให้ทุนโครงการทดลอง
วิทยาลัยวิทยุโทรทัศน์แห่งชิคาโก เพื่อจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาทางวิทยุโทรทัศน์ นักศึกษาเรียน
จากวิทยุโทรทัศน์ที่บ้านและมีการมาพบครูที่ศูนย์บ้างเป็นครั้งคราว วิทยาลัยแห่งนี้ประสบความสาเร็จ
มากและกลายเป็นต้นแบบแก่มหาวิทยาลัยอื่ น ๆ ในเวลาต่อมา แนวคิดการจัดการสถาบันการศึกษา
ระบบเปิดที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลได้แพร่หลายไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น ใน พ.ศ.
2504 (ค.ศ. 1961) เยอรมันตะวันตกได้ตั้งวิทยาลัยวิทยุโทรทัศน์ เพื่อช่วยคนงานให้มีโอกาสศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น จนถึงระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
สหภาพโซเวียตจัดตั้งวิทยาลัยทางไปรษณีย์ขึ้นใน พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964) มุ่งเพิ่มพูน
ผลผลิ ตของระบบการศึก ษา โดยแต่ เดิมนั้นการศึกษาทางไปรษณีย์จะจั ดให้ แก่ผู้ ด้อ ยโอกาสทาง
การศึกษาเป็นหลัก ซึ่งก็จัดให้แก่ผู้เรียนจานวนน้อย แต่ในสหภาพโซเวียตได้นาเอามาเสริม ระบบ
โรงเรียนโดยเฉพาะ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน การจัดการสอนดังกล่าวได้เปิดการสอนทาง
ไปรษณี ย์ ขึ้น ในโรงเรี ย นและสถาบั น อุด มศึก ษาทั้ ง ในส่ ว นที่ เป็ น การเรีย นเต็ ม เวลาและบางเวลา
โปแลนด์ ไ ด้ ตั้ ง วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ทางวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ใ น พ.ศ. 2509 ฝรั่ ง เศสได้ ตั้ ง วิ ท ยาลั ย
วิทยุกระจายเสียงขึ้นใน พ.ศ. 2509 เช่นเดียวกัน นอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
ในลักษณะนี้ขึ้น ในประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ออสเตรเลีย (มหาวิทยาลัยวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์) นิวซีแลนด์และในทวีปแอฟริกาใน พ.ศ. 2512 ประเทศอังกฤษได้นาแนวความคิดเรื่อง
การศึกษาระบบเปิดมาพัฒนา แล้วจัดตั้งมหาวิทยาลัยเปิดขึ้น (The Open University) โดยจัดการ
เรียนการสอนระบบทางไกลผ่านทางสื่อการสอนและเทคโนโลยีต่างๆ ผู้เรียนจะศึกษาด้ว ยตนเองที่
บ้าน มหาวิทยาลัยนี้มีลักษณะพิเศษไม่มีชั้นเรียน ไม่มีวิ ทยาเขต แนวคิดในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเปิด
ของอังกฤษนี้เป็นผลสืบเนื่องจากจากปัจจัย 3 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้านพัฒนาการทางการศึกษาผู้ใหญ่
ผลแห่งความก้าวหน้าทางด้านวิทยุโทรทัศน์และแรงสนับสนุนทางการเมือง
สาหรับในทวีปเอเชีย ประเทศญี่ปุน นับเป็นประเทศที่มีการสอนด้วยระบบการศึกษา
ทางไกลกว้างขวางที่สุด ทาให้ผู้ที่ทางานแล้วมีโอกาสเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยทางวิทยุกระจายเสียง
และทางไปรษณีย์ และใน พ.ศ. 2518 ญี่ปุนได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยทางอากาศขึ้น เพื่อขยายการศึกษา
ทางไกลให้กว้างขวางขึ้น
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สาหรับความเป็นมาของการศึกษาทางไกลในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อครั้งปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพล พ.ศ.2375 ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงให้จารึกตาราต่าง ๆ ไว้ในแผ่นศิลา แล้วประดับไว้ในบริเวณวัด พร้อมทั้งให้เขียน
ภาพและรูปปั้นต่าง ๆ ประกอบตารา เพื่อให้ประชาชนเลือกศึกษาหาความรู้ได้ตามความสนใจ ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2477 ประเทศไทยได้ จั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ขึ้ น ซึ่ ง ในขณะนั้ น ชื่ อ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองเพื่อให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้ น
จัดเป็นตลาดวิชา รับผู้เรียนไม่จากัดจานวน ใช้วิธีการสอนแบบชั้นเรียนเป็นหลัก จะมีการใช้สื่อบ้าง
เพื่ออนุโลมช่วยเหลือนักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด อยู่ห่างไกลหรือติดภาระการงานไม่อาจมาเข้าชั้นเรียน
ได้ โดยการจัดทาตาราคาสอนออกจาหน่วยให้ไปศึกษาเองที่บ้าน เมื่อกาหนดสอบก็จะมาสอบ แต่
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดสอนแบบชั้นเรียนเท่านั้น ไม่ได้ใช้วิธีทางไกล
ใน พ.ศ. 2514 รั ฐ บาลได้ จั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง ซึ่ ง มี ลั ก ษณะคล้ า ย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในสมัยแรก รับผู้เรียนไม่จากัดจานวน เพื่อให้ผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น การจัดการเรียนการสอนจัดใน 2 ลักษณะคือ
เป็นแบบชั้นเรียนสาหรับผู้ที่ สามารถมาฟังคาสอนที่มหาวิทยาลัยได้ และสาหรับผู้ที่มาเข้าชั้นเรียน
ไม่ได้ สามารถซื้อเอกสารคาสอนหรือตาราไปเรียนด้วยตนเองที่บ้าน แล้วมาสอบตามกาหนดเวลา
นอกจากนั้ นยังมีการจัดทารายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์เสริมการเรียนอีกด้ว ย
เพราะฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่ามหาวิทยาลัยรามคาแหง ใช้การเรียนการสอนโดยวิธีการไกลด้วยเช่นกัน
ใน พ.ศ. 2521
รั ฐ บาลได้ จั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย เปิ ด ขึ้ น คื อ มหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้วิธีการศึกษาทางไกลโดยตรง เริ่มดาเนินการสอนใน พ.ศ.
2523 ปัจจุบันที่หลักสูตรหลายระดับตั้งแต่ ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรีไปจนถึงระดับ
บัณฑิตศึกษา จัดการเรียนการสอนให้แก่ประชาชาชนทั้งประเทศโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก และมีสื่อ
เทปเสี ย ง วิทยุ กระจายเสี ย ง วิทยุ โ ทรทัศน์ คอมพิว เตอร์ การสอนเสริม เป็นสื่ อเสริม ในแต่ล ะปี
มหาวิทยาลัยให้โอกาสแต่ผู้อยู่ห่างไกล และผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วไปเข้าเรียนได้
เป็ น แสนคน นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารให้ ค วามรู้ แ ก่ ประชาชนทั่ ว ไปโดยผ่ า นสื่ อ ประเภทต่ า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยอีกด้วย
ใน พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย
ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ แต่อยู่ภายใต้กากับของรัฐบาล (มหาวิทยาลัยในกากับ) เป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีเปูาหมายมุ่งผลิตกาลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งจัดการศึกษาแบบไร้พรมแดน ซึ่ง
มีทั้งการจัดการศึกษาแบบชั้นเรียนปกติและการศึกษาทางไกล (สุมาลี สังข์ศรี, สุนทร โคตรบรรเทา,
สุนันท์ นิลบุตร, & พัชรี ผลโยธิน, 2546)
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สรุ ป ได้ ว่า จุ ด เริ่ มต้ นของวิวั ฒ นาการการศึก ษาทางไกลเกิ ดจากความห่ า งไกล จาก
สถานศึกษาหรืออยู่ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล ปัจจัยด้านเวลาเนื่องจากข้อจากัดในเรื่องสภาพความเป็นอยู่
ที่ต้องมีภาระการทางาน หรือภาระจาเป็นอื่น ๆ ทาให้ไม่สามารถเรียนในระบบปกติได้ ปัจจัยดังกล่าว
เป็ น ส่ ว นผลั ก ดั น ให้ มี ก ารจั ด การศึ ก ษาทางไกลเพื่ อ ตอบสนองการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต รวมทั้ ง
ความก้าวหน้าของสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลทาให้สามารถนาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้ในการจัดการศึกษาให้มีความน่าสนใจ เข้าถึงผู้เรียนได้คราวละมาก ๆ พร้อมกัน และอานวยความ
สะดวกให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาและสถานที่
1.1.4 ประโยชน์และข้อจากัดของการศึกษาทางไกล
จากรายการวิจัยเรื่อง การศึกษาทางไกลในมหาวิทยาลัยที่คัดสรรจากประเทศต่างๆ:
ประสบการณ์เพื่อประยุกต์สู่การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลของไทยในศวรรษที่ 21 (สุมาลี สังข์ศรี
et al., 2546) กล่าวถึงประโยชน์หรือจุดเด่นของการจัดการศึกษาทางไกลไว้หลายประการดังนี้
1. เป็ นการขยายโอกาสทางการศึกษา การศึกษาทางไกลช่ว ยให้ประชาชนที่อยู่
ห่างไกลจากสถาบันการศึกษาหรือห่างไกลจากตัวเมือง หรือผู้ที่อยู่ในชนบทได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน
และเข้าถึงการศึกษา
2. สร้างความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา การศึกษาทางไกลช่วยให้บุคคลได้รับ
โอกาสในการศึกษาอย่ างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลวัยใด อาชีพใด เพศใด อยู่ใกล้ หรือไกล
เพียงใดก็มีโอกาสทางการศึกษาอย่งเสมอภาคกัน
3. การให้อิสระแก่ผู้เรียน การศึกษาทางไกลให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้อย่างอิสระ ไม่มีการ
บังคับหรือควบคุมว่าต้องศึกษาในช่วงใด ผู้เรียนสามารถจัดเวลาของตนเอง ไม่ต้องรอผู้อื่น พร้อม
เมื่อใดก็สามารถศึกษาได้ ผู้เรียนจะกาหนดเวลาเรียน กาหนดกิจกรรมต่าง ๆ ของตนเอง โดยไม่ต้อง
เดินทางไปศึกษายังสถานศึกษา แต่สามารถศึกษาได้ที่บ้านของตนเอง
4. การศึกษาทางไกลเอื้อต่อผู้ที่ประกอบอาชีพการงานแล้ว เพราะการเรียนโดยวิธีของ
การศึกษาทางไกล ผู้เรียนสามารถเรียนได้ที่บ้านหรือที่ทางานโดยไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียน แต่จะเรียน
จากสื่อด้วยตนเอง จะเรียนเวลาใดก็ได้ตามที่สะดวก
5. สามารถจัดการศึกษาให้แก่กลุ่มเปูาหมายได้เป็นจานวนมากในคราวเดียวกัน การ
จัดการศึกษาโดยวิธีการศึกษาทางไกล สามารถรับผู้เรียนได้ไม่จากัดจานวน ผู้ใดสนใจและมีคุณสมบัติ
ตามที่กาหนดก็สามารถเข้ารับการศึกษาได้ทั้งหมด
6. ประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ เรียน การศึกษาโดยวิธีการศึกษาทางไกลช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่าย เพราะผู้เรียนไม่ต้องเดินทางมาเรียนยังสถาบันการศึกษา สามารถเรียนอยู่ที่บ้านหรือใน
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สถานที่ที่สะดวก ทาให้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การแต่งกาย ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเข้ามา
เรียน
7. มีการวางแผน และเตรียมการอย่างเป็นระบบ การจัดการศึกษาด้วยวิธีการศึกษา
ทางไกลจะมีการวางแผนอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตร การผลิตสื่อ การส่งสื่อ
ไปยั ง ผู้ เ รี ย น และการติ ด ตามประเมิ น ผล การผลิ ต นื่ อ การสอนด าเนิ น การโดยผู้ เ ชี่ ย วชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต การจัดการศึกษาด้วยวิธีการศึกษาทางไกลนั้นช่วยให้ผู้
ที่สนใจสามารถศึกษาหาความรู้ในเวลาใดก็ได้ที่มีเวลาหรือมีความพร้อม ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดก็สามารถ
ศึกษาได้ เพราะศึกษาจากสื่อประเภทต่าง ๆ ผู้สนใจสามารถศึกษาได้ตลอดชีวิต
ประโยชน์ แ ละจุ ด เด่ น ของการศึ ก ษาทางไกลที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น สอดคล้ อ งกั บ
สมประสงค์ วิทยเกียรติ ประยูร ศรีประสาธน์ นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ และอัมพร อู่รัชตมาศ (2544) ที่
กล่าวว่า การศึกษาทางไกลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับการเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้เรียน ซึ่งประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการศึกษาทางไกล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ
1. ผู้เรียนสามารถเรียนด้วยวิธีการของตนเอง ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาใดวิชา
หนึ่งตลอดภาคเรียนหรือการฝึกอบรม โดยสามารถเลือกเวลาเรียนตามความสะดวกของตน ซึ่งอาจ
เป็นช่วงหลังการทางาน ระหว่างพักรับประทานอาหาร ในช่วงกลางคืน หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ตน
กาหนดขึ้นและการเรียนแต่ละช่วงเวลาจะยาวนานเพียงใดก็สุดแล้วแต่ผู้เรียนจะเห็นว่าเหมาะสม ที่จะ
ทาให้ได้รับความรู้อย่างเพียงพอ หรือมีทักษะในสิ่งที่ตนเรียนอย่างแท้จริง
2. ผู้ เรี ย นสามารถเรีย นในสถานที่ที่ส ะดวกส าหรับ ตน ผู้ เรีย นในระบบการศึ กษา
ทางไกลสามารถเลือกสถานที่เรียนที่สะดวกต่อการเรียนของตนได้อย่างมากมาย ทั้งนี้ขึ้นกับสื่อการ
เรียนที่ใช้ศึกษา เช่น การศึกษาด้วยวิธีการประชุมทางไกลที่เชื่อมโยงเครือข่าย ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป
กรณีเช่นนี้ผู้เรียนก็จะต้องเรียนที่ศูนย์การศึกษาที่สถาบันจัดตั้งขึ้น แล้วทบทวนหรือฝึกฝนเพิ่มเติมจา
กวีดิทัศน์ในสถานที่ที่ตนทางานอยู่ หรือที่บ้านของตน หรือ ณ สถานที่ส าธารณะต่างๆ อันได้แก่
ห้องสมุด เป็ นต้น สาหรั บ ผู้เรีย นที่อยู่บ้านก็อาจศึกษาจากสื่อสิ่ งพิมพ์ หรือจากคอมพิว เตอร์ จาก
อินเทอร์เน็ต และจากเว็บไซต์ รวมทั้งจากเทปเสียงและวีดิทัศน์ก็ได้ สุดแล้วแต่จะเลือกใช้สื่อการเรียน
แบบไหน การมีสื่อการเรียนจากสื่อที่ตนสะดวกที่จะเรียน และสามารถเรียนได้ในสถานที่ที่ตนสะดวก
ต่อตน จึงอาจกล่าวได้ว่า ไม่ว่าสถานที่ใดในโลกล้วนแล้วแต่จะสามารถใช้เป็นสถานที่เรี ยนในระบบ
การศึกษาทางไกลได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการที่ผู้เรียนจะเห็นว่าสถานที่นั้นเหมาะสม และสะดวกต่อการใช้
เป็นที่เรียนของตนหรือไม่
3. ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในวิชาหรือเรื่องที่ไม่อยู่ในหลักสูตร หรือโปรแกรมการ
เรียนของตนได้ สถาบันการศึกษาโดยทั่วไปมักจะจัดหลักสูตรหรือโปรแกรมการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมี
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ความรู้และเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา หรือเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาวิชาในหลักสูตร หรือโปรแกรมการศึกษา
นั้น มีผู้เรียนจานวนมากมีความสนใจที่จะเรียนวิชาอื่นเพิ่มเติม นอกหลักสูตรที่ตนเรียน แต่เขาอาจจะ
เลือกเรียนไม่ได้เพราะเวลาเรียนตรงกันกับวิชาที่ตนต้องเรียนตามหลักสูตร หือไม่สะดวกที่ตนจะเรียน
หรือเลือกเรียนเฉพาะบางเนื้อหาได้ แต่การศึกษาทางไกลจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่ตน
สนใจซึ่งอาจจะเป็นการเรียนตลอดวิชา หรือบางเนื้อหาในวิชาที่ตนสนใจก็ได้ แม้วิชานั้นจะมีหรือไม่มี
การสอนในสถาบันการศึกษาที่ตนเรียนอยู่ก็ตาม ทั้งนี้ ผู้เรียนสามารถจะเลือกสื่อ และวิธีการเรียนโดย
การลงทะเบียนเรียนเป็นทางการ หรือเลือกสื่อการเรียนมาศึกษาด้วยตนเองโดยไม่ต้องลงทะเบียน
เรียนก็ได้
4. ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมในโปรแกรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสูงหรือมีชื่อเสียงโดยไม่ต้องย้ายที่อยู่ บางกรณีผู้เรียนในสถาบันการศึกษา
โดยทั่วไปอยากจะมีส่วนได้ศึกษาหรือเข้าร่วมในโปรแกรมการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง
ของโลก เช่น มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เยลล์ เป็นต้น ซึ่งผู้สนใจสามารถจะเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนั้นได้โดยการศึกษาทางเว็บไซต์ ในวิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยนั้นจัดทา
และจัดการศึกษาผ่านสื่อดังกล่าว แม้การเรียนโดยวิธีการนี้จะไม่เทียบเท่ากับการไปเรียนด้วยตนเองที่
มหาวิทยาลั ยนั้ น แต่ก็สามารถใช้วิธีเรียนจากเว็บไซต์ทดแทน และได้รับผลจากการมีส่ว นร่วมใน
กิจกรรมการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงตามที่ตนปรารถนาได้
5. ผู้เรียนสามารถเลือกสื่อการเรียนที่ตนชอบ หรือ เหมาะสมกับตนในบางช่วงเวลา
หรือตลอดหลักสูตรได้ จากการที่การศึกษาทางไกลจัดทาผ่านสื่อการเรียนนานาชนิดที่ผู้เรียนสามารถ
จะเลือกสื่อที่ตนชอบหรือเหมาะสมกับตนได้ เช่น ผู้เรียนบางคนที่ชอบการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ และผู้สอน รวมทั้งได้รับข้อมูลย้อนกลับทันที อาจเลือกเรียนด้วย
การใช้สื่อการประชุมทางไกล หรืออินเทอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนบางคนที่ชอบเรียนด้วยวิธีการ
ฟังคาบรรยาย หรือการจัดคาบรรยาย อาจเลือกเรียนด้วยการประชุมทางไกลที่ถ่ายทอดคาบรรยาย
ของผู้สอนจากสถาบันกลางไปยังเครือข่ายตามศูนย์การศึกษาต่างๆ หรือการเรียนทางอินเทอร์เน็ต
หรือซีดี หรือ ผู้เรียนบางคนที่ชอบเรียนโดยการอ่าน ผู้เรียนประเภทนี้อาจเรียนจากสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ
สื่อคอมพิวเตอร์
6. ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ ผู้เรียนด้วยเทคโนโลยีการสอนทาง
วิทยุโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ ซีดี เครื่องบันทึกเสียง และเทคโนโลยีการศึกษาอื่ นๆ นอกจากจะเรียน
ด้ ว ยเนื้ อ หาวิ ช าแล้ ว ยั ง ต้ อ งฝึ ก ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การใช้ เ ทคโนโลยี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ( Interactive
technology) ประเภทต่างๆ ที่ตนใช้เป็นการสื่อการเรียนด้วย มิฉะนั้นผู้เรียนจะไม่สามารถเรียนจาก
สื่อประเภทนั้นได้ และเนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก การที่ผู้เรียน
ระบบการศึกษาทางไกลเลือกเรียนผ่านสื่อปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ดังกล่าว นอกจากจะทาให้ผู้เรียนได้ฝึก
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ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีตนเลือกใช้เป็นวิธีเรียนแล้ว ยังทาให้เกิดความสามารถที่จะเรียนรู้
วิธีการใช้สื่อและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วย
7. ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดของการศึกษาทางไกล
คือผู้เรียนสามารถจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนส่วนใหญ่ต้องการผู้ชี้แนะในการเรียนซึ่งอาจะเป็น
ความต้องการของตนเองหรือตามที่สถาบันการศึกษาจัดให้ในรูปของผู้สอน หรืออาจารย์ที่ปรึ กษา
หรือนักแนะแนว ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบในฐานะผู้เรียนโดยการเข้าร่วมโปรแกรมการ
เรียน หรือการจัดทาแบบฝึกปฏิบัติ การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร และการพัฒนาทักษะในเรื่องตนเรียน
เนื่องจากการเรียนในระบบทางไกลผู้เรียนมีสื่อการเรียนมากมายหลายชนิดให้เลือกเรี ยนและเลือกใช้
ผู้เรียนส่วนใหญ่มักจะต้องการเรียนรู้มากขึ้นด้วยตนเอง แทนที่จะให้ผู้สอนเป็นผู้บอกว่าจะไปหาข้อมูล
ที่ไหน จะไปทาอะไร ผู้เรียนเหล่านั้นต้องการแสดงให้ผู้สอนเห็นว่าตนเองสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้าง
บุคคลประเภทนี้แม้จะจบการศึกษาหรือมิได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว ก็มักจะสนใจศึกษาด้วยตนเองต่อไป
อีก จุดเด่นอีกประการหนึ่งของการศึกษาทางไกล คือ การที่ผู้เรียนและผู้สอนมีความรู้สึกว่าการเรียน
ทางไกลเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กันระหว่างผู้สอนกับผู้สอน ผู้สอนจะทาหน้าที่
อานวยการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้เรียนบางสิ่งบางอย่างจากผู้เรียน ด้วยวิธีการนี้
การศึกษาจะไม่เป็นเอกสิทธิ์ หรือสิทธิพิเศษสาหรับคนส่วนน้อยอีกต่อไป แต่การศึกษาจะกลายเป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่ทุกคนจะได้รับประโยชน์และได้รับความรู้และประสบการณ์ตลอดชีวิต
ถึงแม้ว่าการศึกษาทางไกลจะมีประโยชน์อยู่หลายประการหรือจุดเด่นในการที่จะ
นามาใช้ในการจัดการศึกษาหลายประการ แต่ สุมาลี สังข์ศรี (2545, 2549) กล่าวว่าผู้ที่จะนาวิธีการ
ของการศึกษาทางไกลไปใช้อาจจะพึงตระหนักในข้อจากัดของการศึกษาทางไกลในประเด็นต่อไปนี้
1. โอกาสในการพบผู้สอน การศึกษาทางไกลเป็นการศึกษาที่จัดให้ผู้เรียนเรียนด้วย
ตนเองจากสื่อต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่ โอกาสที่จะพบกับผู้สอนแทบจะไม่มีเลยหรือมีน้อย อาจจะทาให้
ผู้เรียนรู้สึกขาดผู้ให้แรงจูงใจ ขาดผู้แนะนา ขาดผู้ให้ความกระจ่างเมื่อศึกษาจากสื่อด้วยตนเองไม่เข้าใจ
ผู้เรียนไม่อาจซักถามหรือโต้ตอบกับผู้สอนในทันทีทันใดเหมือนการเรียนในชั้นเรียน ประเด็นนี้อาจ
มีผบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตลอดจนการมีกาลังใจศึกษาต่อเนื่องจนจบหลักสูตร จุดอ่อนดังกล่าวนี้
อาจแก้ไขได้โดยการจัดให้มีกิจกรรมพบปะระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนบ้างเป็นครั้งคราว เพื่อผู้เรียนจะได้
มีโ อกาสซักถามปั ญหาในเนื้ อหาวิช า ตลอดจนขอคาแนะน าปรึกษาในการเรี ยน หรือถ้ามีการใช้
สื่อคอมพิวเตอร์ผู้เรียนอาจจะติดต่อผู้สอนได้โดยตรงทางอีเมลล์ (e-mail)
2. โอกาสในการพบเพื่อนผู้ เรียนด้ว ยกัน ด้วยวิธีของการศึกษาทางไกล ผู้เรียนจะ
ศึกษาด้วยตนเองเป็นอยู่บ้านที่เป็นรายบุคคล ขาดโอกาสที่จะพบปะซักถามปรึกษาหารือ ช่วยกันคิด
ช่วยกันเรียน ช่วยกันแนะนาดังเช่นการเรียนในชั้นเรียนแทบจะไม่มี จึงอาจทาให้ผู้เรียนรู้สึกโดดเดี่ยว
ไม่มีเพื่อน ไม่ทราบความเป็นไปหรือความก้าวหน้าในการเรียนของผู้อื่น ซึ่งการมีเพื่อนจะช่วยให้เกิด
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กาลังใจ เกิดความพยายาม ได้เห็นตัวอย่างว่าเขาเรียนได้เราก็ควรจะเรียนได้ เป็นต้น วิธีการที่จะ
แก้ปัญหาในประเด็นนี้ จะคล้ายกับการแก้ปัญหาในข้อ 1 คือ การจัดให้มีการพบกันระหว่างผู้เรียน
เป็นครั้งคราว ซึ่งอาจจะจัดพร้อมกับการพบครูผู้สอนด้วยโดยให้ผู้เรียนมาพบเป็นกลุ่ม ในกรณีเช่นนี้
จะทาให้ผู้เรียนได้พบกันเองและผู้สอนได้พร้อมกัน นอกจากนั้นผู้เรียนอาจนัดพบปะปรึกษาหารือ ติว
วิชากันเองเป็นครั้งคราวอีกก็ได้ หรืออาจจะติดต่อสื่อสารกันทางคอมพิวเตอร์
3. การแบ่งเวลาในการเรียนของผู้เรียน วิธีการศึกษาทางไกลนั้นให้อิสระแก่ผู้เรียนใน
การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มที่ ผู้เรียนจะจัดสรรเวลาในการเรียนของตนเอง จัดแบ่งเวลาจากภารกิจ
ของตนเอง จะเรียนเมื่อไรก็ได้ เมื่อมีความพร้อม ไม่มีใครคอยกาหนด คอยกากับเหมือนกับการเรียน
ในชั้น เรี ยน แต่ปั ญ หาส่ ว นใหญ่ที่พบคือ ผู้ เรียนมักจะมีจุดอ่อนในการแบ่งเวลาให้ กับการเรียน มี
จุดอ่อนในการควบคุมตนเองให้มีวินัยในการตนเอง่อการให้เวลาในการเรียนอย่างสม่าเสมอ ผู้เรียน
มั ก จะมี ภ ารกิ จ อื่ น มากมาย หรื อ มี สิ่ ง อื่ น มาจู ง ใจมากกว่ า การเรี ย นหรื อ บางรายอาจจะ
ผลัดวันประกันพรุ่งไปจนถึงเวลาสอบ ทาให้ไม่มีเวลาศึกษาจากสื่อเท่าที่ควร ปัญหาในประเด็นนี้จะพบ
มาก โดยเฉพาะผู้ เรี ยนที่ป ระกอบอาชีพการงานแล้ วหรือไม่ก็เป็นผู้ที่มีภ าระอื่นมากมาย ปัญหานี้
ผู้เรียนจะต้องแก้ไขด้วยตนเอง สิ่งที่สถาบันการศึกษาทางไกลจะช่วยได้ ก็คือ การให้คาแนะนาปรึกษา
ช่ว ยแนะแนวทางการเรี ยนในการจัดสรรเวลาในการปรับตัว ให้เข้ากับการเรียนด้ว ยวิธีการศึกษา
ทางไกล
4. คุณภาพของสื่อที่ใช้ในการเรียน เนื่องจากการเรียนโดยวิธีการศึกษาทางไกลผู้เรียน
จะต้องเรียนด้วยตนเองจากสื่อชนิดต่างๆ เป็นหลัก ซึ่งสื่อเหล่านี้ประกอบไปด้วยสื่อหลักและสื่อเสริม
สื่อหลักเป็นสื่อที่บรรจุเนื้อหาวิชาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สื่อเสริมเป็นสื่อที่เสริมเนื้อหาวิชาบางส่วน
บางตอนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น ในการผลิตสื่อโดยเฉพาะสื่อหลักนั้นในการให้เนื้อหา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญต้องตระหนักว่าเป็นการเขียนหรือการให้เนื้อหาที่ให้ผู้เรียนเรียนด้วย
ตนเอง ผู้เรียนไม่สามารถซักถามได้ทันทีทันใดเมื่อไม่เข้าใจเหมือนการเรียนในห้องเรียน เพราะปัญหา
ที่อาจพบคือ การถ่ายทอดเนื้อหาเข้าใจยาก ซับซ้อน วกวน เป็นลักษณะที่ต้องมีการอธิบายเสริมจึง
เข้าใจ ถ้าสื่อที่ผลิตออกมาเป็นเช่นนั้นจะเกิดปัญหาแก่ผู้เรียนมากเพราะจะทาให้ผู้เรียนไม่เข้าใจใน
บทเรียน และเมื่อไม่มีผู้ที่สามารถซักถามปัญหาได้ ผู้เรียนก็จะเกิดความท้อแท้ เบื่อหน่วยหรืออาจจะ
หยุดเรียนในที่สุด เพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขคือ ต้องให้ผู้เขียนหรือผู้ผลิตสื่อตระหนักว่าสื่อที่ผลิตไม่ใช่สื่อที่
ใช้เพื่อประกอบการสอนของผู้สอน แต่เป็นสื่อที่ผลิตเพื่อให้ผู้เรียนเรียนเอง
5. การติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ สถาบั น การศึ ก ษา ในการจั ด การศึ ก ษาทางไกลด้ ว ยวิ ธี
การศึ ก ษาทางไกลนั้ น ส่ ว นใหญ่ ส ถาบั น ผู้ จั ด จะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบกั บ นั ก ศึ ก ษาจ านวนมาก เพราะ
การศึกษาโดยวิธีทางไกลจะไม่มีการจากัดรับผู้เ รียน เพราะฉะนั้นบางหลักสูตรอาจมีผู้สมัครเรียนเป็น
จานวนหมื่นหรือมากกว่า เพราะเมื่อบางสถาบันจัดการศึกษาในหลายหลักสูตรจึงมีผู้เรียนโดยรวม
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นับ เป็ นแสนคน จากการที่มีนั กศึกษาเป็นจานวนมากเช่นนี้ การติดต่อสื่ อสารระหว่างสถาบันกับ
นั กศึกษาจึ งค่อนข้างจะล่ าช้าหรื อมีอุปสรรคบ้าง โดยเฉพาะในสถาบันที่ ยังใช้ก ารติดต่อ โดยทาง
ไปรษณีย์ ยังไม่ได้ใช้เครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ทัสนมัย การที่นักศึกษาติดต่อกับมหาวิทยาลัยไม่
สะดวกหรือเกิดความล่าช้าจนเกิดผลเสีย เช่น ไม่ได้รับเอกสาร สื่อการเรียนการสอน ไม่ได้รับการแจ้ง
กาหนดสอบ ไม่ได้รับการแจ้งกาหนดการลงทะเบียน จนทาให้นักศึกษาลงทะเบียนไม่ทันหรือเรียนไม่
ทันผู้อื่น เป็นต้น ถ้าเกิดปัญหาเช่นนี้บ่อยครั้งจะทาให้นักศึกษาเกิดความเบื่อหน่าย ท้อถอย และไม่
พอใจกับระบบ อาจจะทาให้นักศึกษาเลิกเรียน แล้วไปเรียนกับระบบที่มีการเข้าเรียนหรือติดต่อกับ
มหาวิทยาลัยโดยตรงมากกว่า วิธีการแก้ปัญหานี้อาจจะทาได้โดย สถาบันการศึกษาจะต้องปรับระบบ
การติ ดต่อสื่ อสารกับ นั กศึกษาให้ เ กิดความคล่ องตั ว มากขึ้น เช่น ข่าวสารเกี่ ยวกั บการเรียน การ
ลงทะเบียนซึ่งไม่มีการซักถาม ไม่ต้องการแนะนาอาจแจกไปไว้ยังเครือข่ายของสถาบันในระดับท้องถิ่น
ให้นักศึกษามารับเองได้ การตอบคาถามหรือการติดต่อกับสถาบันโดยต้องการคาแนะนาเพื่อช่วยใน
การตัดสินใจ สถาบันอาจจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของสถาบันไปประจาอยู่ในระดับท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เพื่อ
นักศึกษาจะไดไม่ต้องติดต่อมายังสถาบันกลางแต่เพียงแห่งเดียว เป็นต้น
สรุปได้ว่าถึงแม้ การศึกษาทางไกลจะมีข้อจากัดที่ผู้จัดการศึกษาต้องพึงระวังและหา
วิ ธี ก ารปู อ งกั น แก้ ไ ข แต่ ก ารศึ ก ษาทางไกลก็ ยั ง เป็ น วิ ธี ก ารจั ด การศึ ก ษาที่ ต อบสนองต่ อ ปรั ช ญา
การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) และช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่ต้องการ
ศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาด้วยวิธีการศึกษาทางไกลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้จัดการศึกษา
อาจจะดาเนินการเพื่อขจัดข้อจากัดของการศึกษาทางไกลไม่ให้อุปสรรคต่อการจัดการศึกษาทางไกล
และต่อผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกล
1.2 ระบบการศึกษาทางไกล ประกอบด้วยหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการศึกษาทางไกล
สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.2.1 รูปแบบการศึกษาทางไกล
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการศึกษาทางไกล (วิจิตร ศรีสอ้าน et
al., 2534; สมประสงค์ วิทยเกียรติ et al., 2544; สุมาลี สังข์ศรี, 2545, 2549; สุมาลี สังข์ศรี et al.,
2546) พบว่ามีเกณฑ์ที่ใช้จัดรูปแบบการศึกษาทางไกลที่แตกต่างกัน เช่น การจัดรูปแบบการศึกษา
ทางไกลโดยยึ ด ผู้ เ รี ย น การจั ด รู ป แบบการศึ ก ษาทางไกลโดยยึ ด โครงสร้ า งสื่ อ การศึ ก ษา และ
การจัดการรูปแบบการศึกษาทางไกลโดยยึดระบบการถ่ายทอด ซึ่งแต่ละรูปแบบมีรายละเอียดดังนี้
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การจัดรูปแบบการศึกษาทางไกลโดยยึดผู้เรียน สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
1) การศึกษาทางไกลแบบเดี่ยว (Single Mode) เป็นการจัดการศึกษาทางไกล
ที่ไม่มีชั้นเรียน กลุ่มผู้เรียนคือผู้ที่ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อที่บ้านหรือสถานที่อื่น ๆ ที่สะดวก โดยไม่ต้อง
มาเข้าชั้นเรียน
2) การศึกษาทางไกลแบบทวิ หรือแบบคู่ขนาน (Dual Mode) เป็นการจัด
การศึกษาทางไกลที่มีนักศึกษา 2 ประเภท คือ นักศึกษาที่เรียนแบบชั้นเรียนและนักศึกษาที่เรียนด้วย
ตนเองด้วยวิธีทางไกลแบบไม่ต้องเข้าชั้นเรียน โดยผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกลงทะเบียนเรียน
แบบใด
3) การศึกษาทางไกลแบบตรี หรือแบบผสมผสาน (Triple Mode) เป็นการ
จัดการศึกษาทางไกลที่มีนักศึกษา 3 ประเภท คือ แบบชั้นเรียน แบบเรียนด้วยตนเองที่บ้าน และผู้
ที่มาชั้นเรียนบ้าง เรียนเองบ้างตามความสนใจ
การจัดรูปแบบการศึกษาทางไกลโดยยึดโครงสร้างสื่อการศึกษา (ชัยยงค์ พรหมวงศ์,
2556; สุมาลี สังข์ศรี, 2545) สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบย่อยคือ
1) รูปแบบที่ยึดสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อแกนกลางหรือเป็นสื่อหลัก และอาจมีสื่ออื่น
เช่น วิทยุกระจายเสย วิทยุโทรทัศน์ เทป/ซีดีเสียง การสอนเสริม การฝึกปฏิบัติเป็นสื่อเสริม
2) รูปแบบที่ยึดสื่อแพร่เสียงและภาพเป็นสื่อแกนกลาง กล่าวคือ มีสื่อประเภท
รายการวิทยุกระจายเสียง รายการโทรทัศน์ เป็นสื่อหลัก แล้วมีสื่ออื่น เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ เทป/ซีดีเสียง
ภาพชุด การสอนเสริมเป็นสื่อเสริม
3) รูปแบบที่ยึดสื่อคอมพิวเตอร์เป็ นสื่อแกนกลาง กล่าวคือใช้สื่อคอมพิวเตอร์
เป็นสื่อหลักในการถ่ายทอดเนื้อหาในลักษณะต่าง ๆ แล้วใช้สื่ออื่น ๆ เสริม เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ การสอน
เสริม การฝึกปฏิบัติ เป็นต้น
การจั ดรู ปแบบการศึกษาทางไกลโดยยึดระบบการถ่ายทอด จาแนกได้เป็น
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รูปแบบคือ
1) การศึ ก ษาภายนอก (External Studies) เป็ น ระบบที่ เ ปิ ด โอกาสให้
นั กศึกษาของสถาบั น การศึกษาอื่ นทาการศึกษาและสอบข้อสอบของมหาวิทยาลั ยที่เป็นเจ้าของ
หลักสูตรได้ เมื่อสอบได้ครบตามหลักสูตรจะได้ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรของสถาบันเจ้าของ
หลักสูตร
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2) การศึกษาแบบขยายสาขา (Extension Studies) เป็นการขยายโอกาสให้
นักศึกษาที่อยู่ ห่างไกลสถาบัน แม่ได้ศึกษาจากสื่อต่าง ๆ มีการจัดตั้งสาขาขึ้นตามส่ วนต่าง ๆ ของ
ประเทศให้นักศึกษาติดต่อได้
3) การศึกษาแบบในและนอกวิทยาเขต (Extra-Mural Studies หรือ On-Off
Campus) เป็นระบบที่มีทั้งนักศึกษาแบบชั้นเรียน (On-Campus) และนักศึกษาที่เรียนด้วยตนเอง
(Off-Campus)
4) การศึกษาทางไปรษณีย์ (Correspondence Studies) ผู้เรียนจะเรียนที่
บ้านโดยสถาบัน ส่ งเอกสารไปให้ ทางไปรษณีย์ และอาจมีสื่ อเสริมอื่น ๆ ด้ว ย ต่อมาได้ใช้คาว่า
การศึกษาทางไกลแทน
5) การศึกษาแบบตลาดวิชา (Open Admission Program) มีนักศึกษา 3
กลุ่ม คือ ผู้ที่มาเข้าชั้นเรียนได้ ผู้ที่ศึกษาด้วยตนเอง และผู้ที่มาเข้าชั้นเรียนบ้างไม่เข้าชั้นเรียนบ้าง
6) การศึกษาแบบมหาวิทยาลัยเปิด (Open University System) ผู้เรียนจะ
เรียนด้วยตนเองจากชุดการสอน โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนแต่อาจมีการพบผู้สอนในลักษณะของการสอน
เสริม การอบรมบ้าง
7) การเรียนระบบเปิด (Open Learning System) เป็นลักษณะของการจัดตั้ง
สถาบันขึ้น อาจเรียกว่าสถาบันการเรีนรู้ระบบเปิด สถาบันจะเป็นตัวแทนจัดหาโปรแกรมการเรียน
จากสถาบันต่าง ๆ มาให้โดยสถาบันอาจไม่ต้องมีหลักสูตรของตนเอง ผู้สนใจสมัครเข้าเรียนได้โดยเรีย
จากสื่อตามที่กาหนด เมื่อเรียนจบจะได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาจากสถาบันต่าง ๆ ที่เป็น
เจ้าของหลักสูตร
1.2.2 สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สื่ อ และเทคโนโลยี ใ นการจั ด
การศึกษาทางไกล (Moore, 2013; Moore & Kearsley, 2011; วิจิตร ศรีสอ้าน et al., 2534; สม
ประสงค์ วิทยเกียรติ et al., 2544; สุมาลี สังข์ศรี, 2545, 2549; สุมาลี สังข์ศรี et al., 2546)
สามารถสรุ ป ได้ ว่า การศึกษาทางไกลเป็ นวิธีการจัดการศึกษาที่ใช้สื่ อประสมเป็นตั ว กลางในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาจากผู้สอนไปยังผู้เรียน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1) ระบบสื่อประสมแบบบูรณาการ (Integrated Multi-Media Systems) เป็น
การผสมผสานสื่อการศึกษาทางไกลทุกประเภทเข้าด้วยกัน เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาสาระ ทักษะ และ
ประสบการณ์ โดยไม่แยกบทบาทและหน้าที่ของสื่อแต่ละประเภทให้ชัดเจน ซึ่งอาศัยคุณสมบัติเด่น
ของสื่อแต่ละประเภทในการทาหน้าที่ถ่ายทอดและเสริมในส่วนที่สื่ออื่นไม่สามารถถ่ายทอดได้ส มบูรณ์
โครงสร้างของระบบสื่อประสมแบบบูรณาการมีทั้ง (1) ระบบสื่อหลัก-สื่อเสริม ซึ่งสื่อหลักจะเลือกใช้
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สื่อที่มีประสิทธิภาพด้านการถ่ายทอดที่เหมาะสมกับสภาพการใช้และเศรษฐกิจของกลุ่มเปูาหมาย โดย
จะบรรจุ เนื้ อหาสาระทุกอย่ างตามหลั กสู ตร ผู้ เรียนอาจเรียนจากสื่ อหลั กเพีย งอย่างเดียวก็บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ ส่วนสื่อเสริมจะเข้ามาเสริมในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของสื่อหลัก โดยที่ผู้เรียนจะศึกษา
หรือไม่ก็ได้ ไม่มีการบังคับ และ (2) ระบบโครงสร้างเดี่ยว ซึ่งสื่อทุกอย่างที่นาเข้ามาในระบบถือว่าเป็น
สื่อหลักทั้งสิ้น ผู้เรียนจะต้องศึกษาจากทุกสื่อในระบบจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์
2) ระบบสื่ อ ประสมแบบแยกบทบาท (Role-Separation Multi-Media
Systems) เป็นระบบสื่อประสมที่รวบรวมสื่อการศึกษาที่มีจุดเด่นเฉพาะอย่างเข้ามา เพื่อทาหน้าที่ใน
การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ ทักษะ และประสบการณ์เฉพาะส่วนนั้น ๆ โดยมีการแบ่งบทบาทและหน้าที่
ของสื่อการศึกษาแต่ละประเภทอย่างชัดเจนว่า ในเนื้อหาแต่ละหน่วยแต่ละตอนจะใช้สื่อการศึกษา
ประเภทใด โครงสร้างของระบบสื่อประสมแบบแยกบทบาทมีทั้ง (1) ระบบสื่อประสมหลายส่วน ซึ่ง
จะผสมผสานสื่อหลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกันเพื่อทาหน้าที่เป็นสื่อในส่วนที่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับ
ลักษณะเด่นของสื่อนั้น ๆ และ (2) ระบบสื่อประสมหลายช่องทาง ซึ่งสื่อแต่ละชนิดจะบรรจุเนื้อหา
สาระทั้งหมดของหลักสูตรไว้อย่างสมบูรณ์ โดยผู้เรียนจะเป็นผู้เลือกใช้สื่อตามความจาเป็นและความ
ต้องการของตน
เนื่องด้วยเทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทอย่างสาคัญในการ
ปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการเรียนการสอน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2547) ส่ งผลทาให้ สื่ อที่ใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลในปัจจุบันมีการนาเทคโนโลยีส มัยใหม่มา
ประยุกต์ใช้มากขึ้น จากเดิมที่เคยใช้สื่อเอกสารหรือที่เรียกว่าการเรียนการสอนทางไปรษณีย์ส่งถึง
ผู้ เ รี ย น ก็ มี ก ารน าวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ดาวเที ย ม คอมพิ ว เตอร์ อิ น เทอร์ เ น็ ต ฯลฯ
ซึ่งเรียกว่าเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเรียนการสอนทางไกลกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
จากการศึกษาความหมายของ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Media) (กิดานันท์ มลิ
ทอง, 2548; จินตวีร์ คล้ายสังข์, 2552; ปรัชญนันท์ นิลสุข, 2554) สรุปได้ว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์
หมายถึง สื่อที่บั นทึ กสารสนเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และทาหน้าที่ถ่ายทอดเนื้อหาผ่าน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเองทุกที่ทุก
เวลา โดยครอบคลุมการเรียนที่ถ่ายทอดเนื้อหาผ่านดาวเทียม ผ่านรายการวิทยุกระจายเสียงหรือ
รายการวิทยุโทรทัศน์ การใช้คอมพิวเตอร์ และการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาและให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เริ่มมีบทบาทและความสาคัญสาหรับการจัดการศึกษาทางไกลตั้งแต่
ยุคที่ 2 ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) มหาวิทยาลัยเปิดบริติส (The British
Open University) ได้ให้บริการนี้โดยผ่านทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ เทปบันทึกเสียง และวีดิทัศน์ และ
มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนโดยใช้โทรศัพท์ ดาวเทียม เคเบิล หรือการใช้บริการ
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เครือข่ายดิจิทัล (Integrated Services Digital Network: ISDN) ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อสาหรับการใช้สื่อ
ในยุคที่ 3 ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) เป็นยุคที่มาพร้อมกับวิดีโอเทป การ
กระจายเสียง ดาวเทียม และสายเคเบิ้ล (Moore, 2013; จินตวีร์ คล้ายสังข์, 2552) องค์กรใหญ่ ๆ
อย่างกระทรวงกลาโหมของอเมริกาได้ล งทุนเงินจานวนมากในการสร้างเครือข่ายดาวเทียมโดยมี
จุดประสงค์เพื่อใช้ในการอบรมต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2524 นอกจากนี้ยังมีการให้บริการการเรียนสาหรับ
ผู้ใหญ่ของพีบีเอส (PBS Adult Learning Service) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถานีโทรทัศน์ 190
สถานีและวิทยาลัยอีก 2,000 วิทยาลัย ในการศึกษาผ่านทางโทรทัศน์กว่า 80 หลักสูตร ซึ่งมีผู้เรียน
ลงทะเบียนมากกว่า 470,000 คน นอกจากหลักสูตรปริญญาทางไกลแล้ว ทางเอแอบเอสยังยังให้เวลา
มากกว่า 100 ชั่วโมง สาหรับรายการผ่านดาวเทียมสาหรับการพัฒนาอาชีพ การรู้หนังสือของผู้ใหญ่
และหัวข้อต่าง ๆ สาหรับการศึกษาทางไกล
ยุคที่ 4 ของการศึกษาทางไกลจัดได้ว่าเป็นยุคที่มีการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะการ
ติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต หรือการเรียนการสอนผ่านทางเว็บ (Web-based) เป็นการให้ความรู้
ผ่านทางเวิล็ด ไวด์ เว็บ (World Wide Web) และยุคที่ 5 ของการศึกษาทางไกลเป็นยุคที่พัฒนามา
จากยุคที่สี่ โดยใช้เทคโนโลยีทุกประเภทของอินเทอร์เน็ต อาทิ เวิล์ด ไวด์ เว็บ (WWW) อีเมล์ (Email)
ห้องสนทนา (Chat) ห้องประชุม (Forum) กลุ่มผู้สนใจ (Mailing List) ปูายประกาศ (Bullentin
Board) ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) อินเทอร์เน็ตแบบทั้งออนไลน์และออฟไลน์ (Online and
Offline Internet) ประกาศคะแนนทางอินเทอร์เน็ต (eGradebook) การสอบทางอินเทอร์เน็ต
(eExam) กล้องอินเทอร์เน็ต (Webcam) เป็นต้น โดยยุคที่ห้าของการศึกษาทางไกลจะเน้นที่การเรียน
การสอนที่ ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว ม (Active) มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ (Interaction) กั บ ผู้ ส อน ผู้ เ รี ย นด้ ว ยกั น เอง
บทเรี ย น และระบบบริ ห ารจั ด การเรี ย นการสนอ และเน้ น บทเรี ย น (Courseware) ในลั ก ษณะ
มัลติมีเดีย (จินตวีร์ คล้ายสังข์, 2552)
ยิ่งไปกว่านี้ จากรายการวิจัยเรื่อง การศึกษาทางไกลในมหาวิทยาลัยที่คัดสรรจาก
ประเทศต่างๆ: ประสบการณ์เพื่อประยุกต์สู่การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลของไทยในศวรรษที่ 21
(สุมาลี สังข์ศรี et al., 2546) ได้ทาการเปรียบเทียบสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยเปิดในประเทศต่าง
ๆ ได้แก่ สหราชอาณาจั กร (Open University) แคนาดา (Athabasca University) ญี่ปุน
(University of the Air) นิวซีแลนด์ (TOPNZ) และประเทศไทย (STOU) พบว่าสื่อการสอนทุก
มหาวิทยาลั ย ใช้สื่ อประสม โดยส่ ว นใหญ่ใช้สื่ อสิ่ งพิมพ์และตาราเป็นหลั ก และมีสื่อโสตทัศน์และ
คอมพิว เตอร์ เป็ น สื่ อประกอบและสื่ อเสริม ยกเว้นมหาวิทยาลั ยทางอากาศของญี่ปุนที่ใช้สื่ อวิทยุ
โทรทัศน์เป็นสื่อหลักและใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อเสริม มหาวิทยาลัยหลายแห่งนาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็น
สื่อการสอนในหลายรูป แบบทั้งในการจัดทาบทเรียนและการปฏิสั มพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้ สอน
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การส่งงาน โดยแทบทุกมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาทารายงาน ทาการบ้าน และทาโครงงานสาหรับ
แต่ละวิชา และมหาวิทยาลัยอังกฤษมีการทดลองจากชุดทดลอง
นอกเหนื อ จากงานวิ จั ย ข้ า งต้ น แล้ ว พอพั น ธ์ อุ ย ยานนท์ (2554) พบว่ า ระบบ
สื่อการศึกษาของ ออสเตรเลีย (University of South Australia: UniSA) เกาหลีใต้ (Korea
National Open University: KNOU) อินเดีย (The Indira Gandhi National Open University:
IGNOU) อินโดนีเซีย (Universitas Terbuka: TU) ใช้ในรูปแบบของสื่อประสม อย่างเช่นที่ UniSA
ผู้สอนจะมีภารกิจที่เน้นหนักในด้านการผลิตสื่อเอกสารการสอน โดยเอกสารการสอนมีความโดดเด่น
อยู่ที่คู่มือแนะแนวการศึกษา (study guide) และ letter of tutorial ซึ่งแนวการศึกษาที่ว่านี้เป็นแนว
การศึกษากว้าง ๆ เพื่อช่วยให้นักศึกษาจับประเด็นและค้นคว้าเพิ่มเติม ความยาวหรือเนื้อหานั้นขึ้ นอยู่
กับจานวนโมดูล (modules) หรือหน่วยวัดในแต่ละรายวิชา ส่วน letter of tutorial เป็นคู่มือที่ให้
นักศึกษาได้ทาแบบฝึกหัดอย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อนักศึกษาลงมือปฏิบัติแล้ว นักศึกษาจะได้รับเฉลย
แบบฝึกหัดในภายหลังเพื่อตรวจสอบว่าทาถูกต้องหรื อไม่ ส่วนภารกิจรองของคณาจารย์ผู้สอน คือ
การสอนโดยผ่านรายการโทรทัศน์ และการประชุมทางไกล (teleconference) รวมทั้งจัดทาสื่อเสริม
อื่น ๆ เช่น ซีดีเสียง และสื่อมัลติมีเดียเพื่อช่วยการสอนอีกทางหนึ่งด้วย จุดเด่นของการผลิตสื่อเสริม
คือ มีการใช้สื่อเสริมอย่างหลากหลาย เช่น โทรทัศน์ วิทยุ การประชุมทางไกล และปฏิสัมพันธ์แบบ
ออนไลน์ในรูปแบบการเรียนการสอนผ่านอีเลิร์นนิ่ง
การเรียนการสอนของ KNOU ประกอบด้วยการสอนแบบเผชิญหน้า และการสอน
ผ่านสื่อโดยไม่มีข้อจากัดในเรื่องเวลาและพื้นที่ ใช้แนวคิด digital triangle ได้แก่ ระบบการเรียนตาม
ความต้องการของผู้เรียน (education on demand system) การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลาย (high-tech education media) วิทยาเขตแบบไร้ขอบเขต (ubiquitous campus) ซึ่ง
ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนที่ใด เมื่อไรก็ได้ ช่องทางการเรียนนอกจากการเรียนในชั้นเรียนแล้วยังมีการ
เรียนผ่านสื่อ เช่น การประชุมทางไกล (video conference) รายการโทรทัศน์ ระบบอีเลิร์นนิ่งผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โมบายเลิร์นนิ่ง (M-learning) โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย และการเรียนการสอนผ่าน
เว็บ (Web based Instruction: WBI) สื่อการสอนประกอบด้วย เอกสารการสอน/ ตาราและแบบฝึก
และการบรรยายในชั้นเรียน หรือ สื่ออื่น เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อเสียง สื่อมั ประเภทใดก็ตามจะเน้นที่
ความเหมาะสมของสื่อกับเนื้อหามากกว่าจานวนผู้เรียน และการใช้สื่อในการเรียนการสอนหนึ่งวิชาจะ
กาหนดให้มีตาราเรียนและการสอนผ่านสื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเพียงเท่านั้น (classroom lecture or
media lecture) โดยขึ้ น อยู่ กับ ดุล ยพินิ จของอาจารย์ผู้ รั บผิ ดชอบวิ ช าและจานวนนัก ศึก ษาที่
ลงทะเบี ย น บางครั้ งอาจใช้ เป็ น การเรี ยนแบบเผชิญ หน้ า บางครั้ง อาจเป็น การเรีย นผ่ าน video
conference บางครั้งเป็นการเรียนการสอนผ่านเว็บ
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ในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาสามารถเขียนเอกสารการสอนเองโดย
อิสระไม่อยู่ในรูปของคณะกรรมการผลิตเฉพาะชุดวิชา แต่จะมีคณะกรรมการระดับคณะควบคุมดูแล
คุณภาพและเนื้อหาของวิชาในภาพกว้าง ดังนั้นอาจารย์อาจเป็นผู้เขียนเอง หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วม
เขียน หรือคัดสรรหนังสือในท้องตลาดใช้เป็นตาราเรียนก็ได้ ใช้เวลาการผลิต 1 ปี ตาราที่ใช้ในการ
เรี ย นสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนั งสื อทั่ว ไป สรุปว่า KNOU มีคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลั ย
ควบคุ มติด ตามความก้า วหน้ าในการผลิ ต ตารา และประเมินคุ ณภาพตาราเรี ยน (text book
evaluation system) และมีระบบให้นักศึกษาประเมินการใช้ตาราเรียนด้วย (student monitoring
system) รอบระยะเวลาการใช้สื่อการสอนจะมีการปรับปรุงสื่อการสอนทุกสามปี ไม่นับรวมการปรับ
เนื้อหาให้ทันสมัยในแต่ละภาคการศึกษา ส่วนสื่อเสียงจะเลือกผลิตเฉพาะวิชาด้านภาษา เนื่องจากต้อง
ใช้ในการฟังซ้า โดยผู้ฟังสามารถดึงข้อมูลเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร็เน็ตในรูปไฟล์ MP3 ได้ ส่วนสื่อ
ประสมจะผสมผสานระหว่างการบรรยายของผู้สอนโดยสรุป มีเสียง ภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งระบบ
โต้ตอบเพื่อทาให้ ผู้ เรี ยนมรส่ ว นร่ว มในการเรีนการสอนและทาให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น โดยจะ
น าไปใช้ ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต และเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารอื่ น ๆ KNOU มี ส ถานี โ ทรทั ศ น์ เ ป็ น ของตนเอง
เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU Channel) โดยสถานีโทรทัศน์ของ KNOU ชื่อว่า
OUN (Open University Network Channel) ออกอากาศวันละ 19 ชั่วโมง โดยรายการแต่ละวันจะ
มีการออกอากาศซ้าสามครั้งต่อวัน เนื้อหาจะมีทั้งที่เป็นบทเรียนตามหลักสูตรและที่เป็นความรู้ทั่วไป
IGNOU ใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก และสื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง และการ
เรียนการสอนผ่านเว็บ ไซต์เป็น สื่อเสริม โดยมีการใช้สื่อในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงกลุ่ ม
ผู้ เ รี ย นทุ ก กลุ่ ม ได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง แม้ ว่ า IGNOU จะมี ค วามก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี สู ง แต่ ยั ง ให้
ความส าคั ญ กั บ สื่ อ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งเป็ น อย่ า งมาก โดยเฉพาะวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งปฏิ สั ม พั น ธ์
(interactive radio) เนื่องจากเป็นสื่อที่นักศึกษาส่วนมากสามารถเข้าถึงได้มากที่สุด สื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้
เป็นสื่อหลักแต่ละหน่วยจะมีความยาวประมาณ 20-30 หน้า มีลักษณะเป็นคาแนะนาในการเรียน
(study guide) ส่วนสื่อเสริมประกอบด้วยโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 4 ช่อง สถานีวิทยุ 26 สถานี และ
เครือข่ายอินเทอร็เน็ต นอกจากการเรียนการสอนแล้ว มหาวิทยาลัยยังใช้สื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ โดยผู้บริหารระดับ
ผู้อานวยการจะออกรายการสดทุกเดือน และมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ใหม่ที่เป็นที่นิยมเพื่อเผยแพร่
สื่อการสอน และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ เช่น Youtube, Wiki เป็นต้น
จุดเด่นของ IGOU มีสื่อสาหรับนักศึกษาและสื่อสาหรับประชาชนทั่วไปตั้งแต่ระดับ
อนุ บ าลจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต และได้พัฒ นาระบบ e-gyankosh เพื่อให้เป็นคลั งความรู้ที่
นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาใช้สื่อได้ทุกประเภท
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UT มีการนาระบบ Outsourse มาใช้ในการจัดพิมพ์สื่อ และมีการควบคุม /ติดตาม
การผลิตสื่อที่เข้มข้น สาหรับคลังสื่อของมหาวิทยาลัย พบว่ามีการจัดระบบที่เป็นระเบียบ เข้าถึงได้ง่าย
สะอาด และเน้นความปลอดภัย มีการติดปูายความปลอดภัย สื่อสิ่งพิมพ์ออกแบบให้ง่ายต่อการพกพา
ปกมีสีสันสดใส น่าหยิบอ่าน ส่วนการผลิตสื่อเสริม UT จัดให้มีสื่อเสริมหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชา และผู้เรียนกลุ่มต่างๆ ที่มีคุณลักษณะต่างกัน ทั้งการสอนเสริมแบบเผชิญหน้าและการสอน
เสริมแบบออนไลน์ (online tutorial) CAI (Video Interactive) และ Audio Program ที่จัดทาเป็น
ทั้งซีดีและเทปเสียง รวมทั้งใช้เป็น web supplement ด้วย
สรุ ป ได้ ว่ า การศึ ก ษาทางไกลมี พั ฒ นาการอยู่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งแบ่ ง เป็ น ระยะต่ า งๆ ตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยจุดมุ่งหมายสาคัญของพัฒนาการในและยุคต่าง ๆ
มุ่งที่จะเอื้ออานวยความสะดวกให้กับผู้เรียนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง โดยเริ่มมีการนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่า
จะเป็ น วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ วี ดิ ทั ศ น์ เทปเสี ย ง มาใช้ ใ นยุ ค แรก ต่ อ มาจึ ง เริ่ ม น า
คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้แต่ยังไม่มีวิธีการหรือรูปแบบที่หลากหลาย จวบจนกระทั่งปัจจุบันที่มี การใช้
ประโยชน์จากความก้าวหน้าของสื่อและเทคโนโลยีอย่างมาก โดยจัดทาบทเรียนในหลายรูปแบบ ซึ่ง
นาความก้าวหน้าของสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
กับผู้สอนให้มากที่สุด ให้เสมือนว่าผู้เรียนได้เรียนอยู่ในห้ องเรียนจริง และสามารถติดต่อสื่อสารกับ
ผู้สอนได้ทุกเวลา
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการสอนเสริมในระบบการศึกษาทางไกล
การศึกษาเกี่ยวกับการสอนเสริมในระบบการศึกษาทางไกลผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย
ของการสอนเสริม ความเป็นมาของการสอนเสริม รูปแบบการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยในประเทศ
ต่าง ๆ ที่จั ดการศึกษาทางไกลและรูปแบบการสอนเสริมของมหาวิทยาลัย สุ โ ขทัยธรรมาธิราช มี
รายละเอียดดังนี้
2.1 ความหมายของการสอนเสริม
การสอนเสริม จัดเป็นสื่อการสอนประเภทวิธีการในรูปแบบหนึ่งที่มีความสาคัญต่อ
ระบบการศึกษาทางไกล เนื่องจากเป็นการสอนที่จาลองบรรยากาศของการเรียนในชั้นเรียนและเปิด
โอกาสให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ผ่านการพบปะพูดคุย สอบถามปัญหาและแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างกัน ซึ่งถือว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้เป็นการลดช่องว่างของการเรียนในระบบการศึกษา
ทางไกลได้เป็นอย่างดี จากการศึกษาความหมายของการสอนเสริม (กานตมาน สุทธิลักษณ์, 2546;
ทิพย์เกสร บุญอาไพ, 2540; ปิยะลักษณ์ โพธิ์ถาวร, 2542; พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ, 2540; อนุวัฒน์
ลือศิริวัฒนา, 2542; อานวัฒน์ บุตรจันทร์, 2552) สรุปได้ว่า การสอนเสริม หมายถึง การจัดกิจกรรม
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การเรียนการสอนเพื่อเต็มเติม แก้ไขข้อบกพร่อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มมากขึ้น และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
และพั ฒ นาศั ก ยภาพการเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งด้ ว ยการพู ด คุ ย เพื่ อ ซั ก ถามปั ญ หา ข้ อ สงสั ย และ
แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด้วยกันเอง จัดว่าการสอนเสริมเป็นการสนับสนุน
การเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.2 ความเป็นมาของการสอนเสริม
การสอนเสริมมีความจาเป็นต่อผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกลมาก เพราะเป็นการ
พยายามตอบสนองและทดแทนสิ่ ง ที่ ข าดไปในการเรี ย นของชั้ น เรี ย นตามปกติ ทั่ ว ไป ในการจั ด
การศึกษาระบบเปิดนี้จะใช้บทเรียนที่กาหนดไว้เป็นสื่อหลัก ผู้เรียนไม่ได้เข้าชั้นเรียนเป็นประจา แต่จะ
ศึกษาผ่านจากเอกสารและสื่อต่างๆ ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอ ดังนั้นการสอนเสริมโดยให้ผู้เรียนได้พบ
ผู้สอนเป็นระยะๆ จะส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีกว่าการสอนโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
โสตทัศน์แต่เพียงอย่างเดียว ไทด์ (Tight, 1983 อ้างถึงในนุชจรี บุญเกต, 2554) กล่าวว่า การสอน
เสริมเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1980 ที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด โดยได้ดาเนินการในลักษณะการ
เรียนสบทบนอกมหาวิทยาลัย (Extra-Mural University) ซึ่งจัดสอนทางด้านการเมืองให้กับกลุ่มผู้ใช้
แรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิ ต และเริ่มมีบทบาทมาก
ขึ้นเมื่อได้ใช้วิธีการสอนเสริมกับผู้ที่ถูกเกณฑ์เป็นทหารในสงครามโลกครั้งที่ 2 การจัดการสอนเสริมได้
ทาต่อเนื่องกันมาจนมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเปิดในประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงผนวกการสอน
เสริมไว้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนด้วยตนเองของนักศึกษาจนในปัจจุบันการสอนเสริมได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการสอนทางไกลในทุกประเทศ จากการศึกษาเอกสารพบว่า (กานตมาน สุทธิลักษณ์, 2546; ทิพย์
เกสร บุญอาไพ, 2540; นุชจรี บุญเกต, 2554; อนุวัฒน์ ลือศิริวัฒนา, 2542; อานวัฒน์ บุตรจันทร์,
2552) การสอนเสริมในระบบการศึกษาทางไกลถูกนามาใช้เป็นสื่อเสริมในมหาวิทยาลัยที่ มีการจัด
การศึกษาด้วยวิธีการศึกษาทางไกล เช่น มหาวิทยาลัยเปิดของประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศฝรั่งเศส ประเทศจีน ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลี ประเทศปากีสถาน ประเทศอินโดนีเซีย
เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 การสอนเสริมในมหาวิทยาลัยเปิดของประเทศอังกฤษ
มหาวิ ท ยาลั ย เปิ ด ของประเทศอั ง กฤษ (United Kingdom’s Open
University) เป็นมหาวิทยาลัยเปิดสมบูรณ์แบบและนับเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยเปิดต่าง ๆ ใน
โลก ดาเนินการเรียนการสอนโดยระบบการศึกษาทางไกล นักศึกษาส่วนใหญ่มีงานประจาอยู่แล้ว ใช้
เวลาว่างจากการประกอบอาชีพมาเรียนด้วยตนเองจากชุดสื่อประสมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ เอกสาร
การสอน ชุดทดลองด้วยตนเอง สื่อโสตทัศน์อื่นๆ รายการวิทยุกระจายเสียง รายการโทรทัศน์ และการ
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สอนเสริม โดยศูนย์ภูมิภาค (Regional office) ซึ่งจะจัดให้นักศึกษามาพบอาจารย์ ที่ปรึกษาประจา
ศูนย์ศึกษา และบางชุดวิชาสอนเสริมโดยให้นักศึกษามาเข้าชั้นเรียนในภาคฤดูร้อน เพื่อรับฟังการ
บรรยาย การสัมมนา การอภิปรายและทาการทดลองกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ทางานเต็มเวลาในศูนย์
ศึกษา ส่วนชุดวิชาที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยจะใช้การสอนเสริมทางโทรศัพท์ หรือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
เช่น รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ แทนการเข้ามาชั้นเรียน (The
Open University)
2.2.2 การสอนเสริมในมหาวิทยาลัยเปิดของประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลี ย มี ก ฎหมายการศึ ก ษาก าหนดไว้ พ ร้ อ มกั บ การก่ อ ตั้ ง
มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ (University of Queensland) ในปี ค.ศ.1909 ให้จัดการศึกษาเพิ่มเติม
สาหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถมาเข้าชั้นเรียนได้ โดยให้ศึกษาด้วยตนเองที่บ้านหรือที่ทางาน เมื่อ
สอบผ่านตามเกณฑ์ ที่ให้ประกาศนียบัตรหรือปริญญาตามหลักสูตร มหาวิทยาลัยที่สอนทางไกลใน
ประเทศออสเตรเลีย มี 5 แห่ง คือ มหาวิทยาลั ยควีนส์แลนด์ (University of Queensland)
มหาวิทยาลัยนิวอิงแลนด์ (University of New England) มหาวิทยาลัยแมคควารี่ (Macquarie
University) มหาวิทยาลัย เมอร์ ดอค (Murdoch University) และมหาวิทยาลั ยดีคคิน (Deakin
University) มีวิธีการสอนเหมือนกันทุกมหาวิทยาลัย คือ ส่งเอกสารการสอน รายชื่อหนังสืออ้างอิง
ตารางออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศน์ ซีดีเสียงการบรรยายปกติใน
ห้องเรีย นและแบบฝึกหั ด ให้แก่ผู้ เรียนทางไปรษณีย์ การสอนเสริมทาโดยการจัดที่ปรึกษาซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นให้กับกลุ่มนักศึกษาที่สามารถรวมกลุ่มกันได้ และจัดการสอนเสริมในชั้นเรียน
ภาคฤดูร้อนบังคับสาหรับวิชาเอก (Open University Australia)
2.2.3 การสอนเสริมในมหาวิทยาลัยเปิดของประเทศฝรั่งเศส
มหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศสที่สาคัญคือ มหาวิทยาลัยทางวิทยุและโทรทัศน์
ของฝรั่งเศส (Centres de tele-enseignment universitaire: CTEU) เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่สอน
ทางไกลโดยใช้วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เป็นสื่อหลัก เสริมด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ แบบฝึกหัด และชุด
อุปกรณ์การทดลองต่างๆ รับนักศึกษาโดยให้ลงทะเบียนเรียนและสอบกับมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น การ
สอนเสริมทั้งการพบอาจารย์ในมหาวิทยาลัยท้องถิ่น และการสอนเสริมทางสื่อโทรคมนาคม (Centres
de tele-enseignment universitaire)
2.2.4 การสอนเสริมในมหาวิทยาลัยเปิดของประเทศจีน
มหาวิทยาลัยทางโทรทัศน์แห่งประเทศจีน (Central Broadcasting and
Television University) หรือที่นิยมเรียนสั้นๆ ว่า CCTV (Central China Television University)
เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่จัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลที่สาคัญของประเทศจีน เริ่มทาการ
สอนในปี ค.ศ.1977 แม้ว่าจะทาการสอนผ่านทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ แต่ก็ใช้สื่ออื่น
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เสริมด้วยตามความเหมาะสมกับถิ่นที่อยู่ของนักศึกษา เช่น ใช้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และการสอนเสริมแบบ
เผชิญหน้าในชั้นเรียนของศูนย์ศึกษาประจาท้องถิ่น และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออธิบายประเด็นที่
ยากในรายการโทรทัศน์และเพื่อตอบคาถามของนักศึกษา (Central China Television University)
2.2.5 การสอนเสริมในมหาวิทยาลัยเปิดของประเทศญี่ปุน
การสอนทางไกลของประเทศญี่ปุน เริ่มขึ้นในปี ค.ศ.1883 จากการสอนทาง
ไปรษณีย์สาหรับการอ่านภาษาจีน ต่อมาในปี ค.ศ.1962 มีการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาทางไกลของ
สถานีวิทยุโทรทัศน์ NHK ขึ้น โดยสอนทางไปรษณีย์ผสมผสานกับการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ จนกระทั่งปี ค.ศ.1970 จึงมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยทางอากาศ (The University of The
Air) เป็นสถาบันการศึกษาทางไกลที่ใช้วิทยุและโทรทัศน์เป็นสื่อหลัก เสริมด้วยเอกสารคู่มือการรับฟัง
และชมรายการ กลุ่มเปูาหมาย คือ ประชาชนที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วที่ต้องการศึกษาหาความรู้ความ
ชานาญในวิชาชีพของตน และรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นมาเรียนวิชาพื้นฐานการศึกษาเพื่อโอน
หน่ ว ยกิ ต บางส่ ว น การสอนเสริ ม ใช้ วิ ธี ใ ห้ นั ก ศึ ก ษามาเข้ า ชั้ น เรี ย นแบบเผชิ ญ หน้ า และแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออภิปราย ทาการทดลองและฝึกปฏิบัติตามศูนย์ศึกษาของมหาวิทยาลัยในวันหยุด
(The Open University of Japan)
2.2.6 การสอนเสริมทางไกลในมหาวิทยาลัยเปิดของประเทศเกาหลี
มหาวิทยาลัยเปิดของประเทศเกาหลี (Korea National Open University)
เริ่ ม เปิ ด ตั ว ครั้ ง แรกเมื่ อ ปี ค.ศ.1972 โดยเปิ ด การเรี ย นการสอนทั้ ง ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ระดั บ
บัณฑิตศึกษา มีการเรียนรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอนและแบบฝึกปฏิบัติ การ
บรรยายแบบเผชิญหน้า (FTF classroom lecture) และการบรรยายผ่านสื่อหลากหลายช่องทาง
ได้แก่ รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ ระบบมัลติมีเดีย และการเรียนการสอนที่ใช้
เว็บเป็นฐาน (WBI) การบรรยายผ่านวีดิโอคอนเฟอเร้นท์ (Video Conference lecture) รวมทั้งยังมี
สื่อที่ผู้เรียนเรียกดูได้ตามต้องการ (LOD: Learning On Demand) อินเทอร์เน็ตทีวี (IPTV: Internet
Protocal TV) และใช้การเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย (Mobile Learning) (Korea National
Open University)
2.2.7 การสอนเสริมทางไกลในมหาวิทยาลัยเปิดของประเทศปากีสถาน
มหาวิทยาลัยอัลลามา อิกบาล (Allama Iqbal Open University) ของ
ประเทศปากีสถาน เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก อันประกอบด้วยเอกสารการสอน
ภาพประกอบ และเอกสารอื่ น ๆ ที่ ก าหนด เช่ น ภาคผนวก แบบฝึ ก ปฏิ บั ติ เสริ ม ด้ ว ยสื่ อ
วิทยุกระจายเสียง วิชาละ 5-7 รายการ และรายการวิทยุโทรทัศน์ วิชาละ 2-6 รายการ จัดให้มีการ
สอนเสริ มเฉพาะวิช าที่มีห น่ว ยกิตโดยจัดสอนเสริมแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนโดยการนัดหมายที่

41

ศูนย์บ ริการการสอนซึ่งกระจายอยู่ตามโรงเรียนและวิทยาลัยในชนบท ซึ่งเป็นการสอนเสริมแบบ
ผสมผสานการฝึกปฏิบัติและการทดสอบเข้าด้วยกัน (Allama Iqbal Open University)
2.2.8 การสอนเสริมในมหาวิทยาลัยเปิดของประเทศอินโดนีเซีย
มหาวิทยาลัยเปิดของประเทศอินโดนีเซีย (Universitas Terbuka: TU) มีการ
จัดการสอนเสริมแบบเผชิญหน้า ซึ่งจัดที่ศูนย์ภาค โดยมีติวเตอร์ 1 คนต่อนักศึกษา 10-20 คน ในแต่
ละภาคการศึกษาจะมีการจัด 8 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีการสอนแบบออนไลน์ (online
tutorial) โดยอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตัวเอง หรือมาเช่าใช้ที่ศูนย์ภูมิภาค
หรือใช้บริการที่อินเทอร์เน็ตคาเฟุ ส่วนกลางจะเป็นผู้ดูแลเรื่องการสอนออนไลน์ด้วยการนาเนื้อหาการ
สอนทุกสัปดาห์นาเสนอขึ้นบนเว็บไซต์ และนักศึกษาสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ และตอบคาถาม
ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาอื่นได้ สาหรับหลักสูตรปริญญาโท จะมีนักศึกษา 50 คนต่อวันต่อ
อาจารย์ แต่หลักสูตรปริญญาตรีจะมีความแตกต่างตั้งแต่ 200-300 คนต่อวัน ส่วนศู นย์ภูมิภาคทา
หน้าที่ประสารงานกับนักศึกษาในกรณีที่ต้องการใช้บริการการสอนเสริมออนไลน์ (พอพันธุ์ อุยยานนท์
, 2556)
ยิ่งไปกว่านี้ จ ากรายการวิจัยเรื่อง การศึกษาทางไกลในมหาวิทยาลั ยที่คัดสรรจาก
ประเทศต่างๆ: ประสบการณ์เพื่อประยุกต์สู่การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลของไทยในศวรรษที่ 21
(สุมาลี สังข์ศรี et al., 2546) ได้ทาการเปรียบเทียบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเปิดใน
ประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สหราชอาณาจักร (Open University) แคนาดา (Athabasca University)
ญี่ปุน (University of the Air) นิวซีแลนด์ (TOPNZ) และประเทศไทย (STOU) พบว่าด้านการเรียน
การสอนในสถาบั นเน้น ให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองเป็นหลั ก มีการสอนเสริมบ้างโดยเฉพาะในวิช า
พื้นฐาน โดยจัดสอนเสริมที่ ศูนย์ ภูมิภาค ศูนย์การเรียนในชุมชน หรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยเปิดของอังกฤษจัดสอนเสริมเป็นประจา สาหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
โดยร่วมมือกับศูนย์ภูมิภาคและสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ส่วนมหาวิทยาลัยอะธาบัสกาของแคนาดา
มีการสอนเสริมเป็นกลุ่มในระดับปริญญาตรีและโทในบางสาขา นอกจากนั้นยังใช้สื่อคอมพิวเตอร์ เช่น
อินเทอร์เน็ต อีเมล์ เว็บไซต์ และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ เสริมการเรียนเป็นกลุ่มอีกด้วย
สรุปได้ว่า การสอนเสริมเป็นสื่อการสอนประเภทวิธีการในรูปแบบหนึ่งที่สาคัญต่อการ
จัดการเรี ยนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ดังจะเห็นได้จากอดีตจนถึงปัจจุบันที่
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ผนวกการสอนเสริมไว้เป็นส่วนหนึ่งของการสอนระบบการศึกษาทางไกล
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเสมือนกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ
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การสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การสอนเสริ ม ของมหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชเป็ น บริ ก ารทางวิ ช าการที่
มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเป็นจานวนมาก โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เสริม
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของชุดวิชาที่นักศึกษาเรียนด้วยตนเองให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ตลอดทั้งยังเป็น
การสร้างความกระจ่างด้วยการตอบปัญหาข้อสงสัยของนักศึกษาเกี่ยวกับเอกสารการสอนที่ศึกษา
การบริการสอนเสริมดังกล่าวนักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
ทั้ ง นี้ ก ารสอนเสริ ม จะจั ด ให้ มี ขึ้ น ในวั น เสาร์ แ ละอาทิ ต ย์ ณ ศู น ย์ บ ริ ก ารการศึ ก ษาที่ มี นั ก ศึ ก ษา
ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด (สานักทะเบียนและวัดผล, 2553) ซึ่งการสอนเสริม
ในลั ก ษณะดัง กล่ า วเป็ น การสอนเสริ มแบบเผชิ ญ หน้ าที่ ม หาวิท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิร าชจั ดให้ มี
นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยเริ่มเปิดทาการสอนในปีพุทธศักราช 2523 โดยปัจจุบันจัดให้มีการสอนเสริม
ภาคการศึกษาละ 2-3 ครั้งๆ ละ 5 ชั่วโมง โดยให้ใช้เวลาก่อนการสอนเสริมประมาณ 15 นาที เป็น
เวลาให้คาปรึกษาทางวิชาการผนวกกับการสอนเสริมในเนื้อหาสาระของชุดวิชา แต่ด้วยข้อจากัดที่ไม่
สามารถจัดการสอนเสริมได้ครบทุกวิชา ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจัด การสอนเสริมในลักษณะของการ
สอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมและอินเทอร์เน็ตเพื่อทดแทนการสอนเสริมแบบเผชิญหน้าและลด
ข้อจากัดในเรื่องของระยะทางและเวลาในการสอนเสริม รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสสาหรับนักศึกษาที่ไม่
สามารถเดินทางมายังศูนย์บริการการศึกษาได้รับการสอนเสริมอย่างทั่วถึ งและเท่าเทียมกัน การสอน
เสริมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญ 4 ประการคือ
1) สรุปเนื้อหาสาระของหน่วยหรือชุดวิชาในบางประเด็นที่ยาก ซึ่งนักศึกษาอาจไม่
เข้าใจจากการอ่านเอกสารการสอนหรือประมวลสาระชุดวิชาการทากิจกรรมในแบบฝึกปฏิบัติหรือ
แผนการศึกษาและคู่มือการศึกษา
2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามข้อสงสัยในเนื้อหาสาระที่ศึกษาในชุดวิชาที่เปิดให้มี
การสอนเสริมและได้รับฟังคาตอบ คาเฉลยปัญหาที่นักศึกษาสงสัยข้องใจ
3) เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสอนเสริม เช่น สถานการณ์จาลอง กลุ่ม
สัมพันธ์ การวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็น เป็นต้น
4) เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี โ อกาสพบปะอาจารย์ ผู้ ส อน เพื่ อ นนั ก ศึ ก ษา และสร้ า ง
เครือข่ายเพื่อการติดต่อสื่อสารในการเรียน การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับศึกษาเล่าเรียนโดยทั่วไป และ
การให้คาแนะนาในการแก้ไขปัญหาส่วนตัวบางประการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน
วิธีของการสอนเสริมจะเป็นการสรุปเนื้อหาสาระของบางหน่วย หรือชุดวิชาในบาง
ประเด็น ที่ย ากสลั บซับซ้อน ซึ่งนั กศึกษาอาจไม่เข้าใจหลั งจากที่ได้ศึกษาจากเอกสารการสอน ทา
กิ จ กรรมในแบบฝึ ก ปฏิ บั ติ หรื อ แผนการศึ ก ษา และคู่ มื อ การศึ ก ษามาแล้ ว โดยคณาจารย์ ห รื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยจะทาหน้าที่เป็นอาจารย์สอนเสริม โดยนักศึกษาจะได้รับ
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ความรู้และมีโอกาสสอบถามปัญหาข้อสงสัยจากอาจารย์สอนเสริมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเพื่อน
นักศึกษาด้วยกัน นอกจากนี้ยังสามารถสอบถามปัญหาในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับนักศึกษาโดยตรง เช่น
ปรึกษาปัญหาด้านการเรียน การลงทะเบียนเรียน การศึกษาเอกสารการสอนให้ประสบผลสาเร็จ
เป็นต้น ทั้งนี้นักศึกษาสามารถตรวจสอบกาหนดการสอนเสริมและสถานที่สอนเสริมแบบเผชิญหน้าได้
จากตารางสอนเสริ มซึ่งมหาวิทยาลั ยจะจัดส่ งให้พร้อมกับข่าว มสธ. ล่ วงหน้าก่อนการสอนเสริม
ประมาณ 1 เดือน หรือทาง www.stou.ac.th และสาหรับการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมและ
การสอนเสริมทางอินเทอร์เน็ตนักศึกษาสามาติดตามการออกอากาศได้จากเอกสารแผ่นพับตารางการ
ออกอากาศสื่อเสริมชุดวิชาที่จะส่งไปพร้อมกับเอกสารการสอนและข่าวมสธ. แต่หากนักศึกษาพลาด
การชมการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมและอินเทอร์เน็ตในวันเวลาที่กาหนด นักศึกษาสามารถชม
รายการย้อนหลังได้โดยเข้าเว็บไซต์ www.stou.ac.th ที่แบนเนอร์ Webcasting (รายการย้อนหลัง
Video) และ Media on demand หรือ แบนเนอร์ e-tutorial
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า รู ป แบบการสอนเสริ ม ของมหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราชแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ การสอนเสริมแบบเผชิญหน้า ที่ผู้สอนจะ
เดินทางยังสถานที่สอนเสริม ได้แก่ ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดและศูนย์บริการการศึกษาภาคที่
กระจายอยู่ทั่วประเทศ และการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมและอินเทอร์เน็ต ที่ผู้สอนจะอยู่ ณ
สถานที่ ท าการของมหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช นนทบุ รี แล้ ว ส่ ง สั ญ ญาณภาพและเสี ย ง
ออกอากาศไปยังผู้ชมที่อยู่ทั่วประเทศ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดให้มีการสอนเสริมในรูปแบบอื่น ๆ
อีก ได้แก่ การสอนเสริมโดยการนัดหมาย การสอนเสริมในเรือนจา/ทัณฑสถาน และการสอนเสริม
แบบเข้ม เป็นต้น
2.3 รูปแบบการสอนเสริม
จากการศึกษารูปแบบการสอนเสริม (กานตมาน สุทธิลักษณ์, 2546; นุชจรี บุญเกต,
2554; อานวัฒน์ บุตรจันทร์, 2552) สรุปได้ว่า รูปแบบการสอนเสริมสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ทั้ง
แบบรายบุคคล (Individual tutorials) แบบเป็นกลุ่ม (group meeting) และแบบการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (workshops) การสอนเสริมโดยใช้วิธีเผชิญหน้าช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษา และระหว่างนักศึกษาด้วยกัน ทาให้นักศึกษามีโอกาสถามคาถาม อภิปราย และฝึกปฏิบัติ
การสอนเสริมด้วยการให้อาจารย์เดินทางไปพบนักศึกษา ณ จุดนัดพบตามศูนย์บริการการศึกษาที่
จัดตั้งขึ้นจึงมีความจาเป็น แต่ไม่สามารถจัดได้ทั่วถึงเพราะปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายและการขาดแคลน
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา จึงมีการนาสื่ออื่นๆ มาทดแทนการสอนเสริมด้วยสื่อบุคคล เช่น
การตอบจดหมายของนักศึกษา การผลิตสื่อโสตทัศน์ต่าง ๆ เพื่อการสอนเสริม แต่ก็ยังขาดปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ ส อนกับ ผู้เรี ย น ดังนั้ นการสอนเสริมโดยใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารจึงเป็นสิ่ งที่ช่ว ยให้ เกิด
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ปฏิสั มพัน ธ์ร ะหว่า งผู้ ส อนกั บ ผู้ เรี ย นที่อยู่ไกลกัน การนาสื่ อและเทคโนโลยีส มัย ใหม่ เช่ น การน า
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้เข้ากับการสอนเสริมทางไกล
นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้สอนให้มีปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการ
เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารและเพิ่มโอกาสในการพบผู้สอนและผู้เรียนอีกด้วย
ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเรียนการสอน
การพัฒ นาระบบการเรี ยนการสอน เป็นการสร้างระบบการสอนขึ้นมาใหม่ หรือเป็นการ
ปรับปรุงการสอนเดิมที่อยู่ให้เป็นระบบ ซึ่งผู้วิจัยได้นาขั้นตอนเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนมาใช้เพื่ อออกแบบและพัฒ นาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็ ก ทรอนิ กส์ แบบมีปฏิ สั มพัน ธ์
การพัฒนาระบบการสอนจะประกอบไปด้วยกระบวนการวิเคราะห์ระบบ การสังเคราะห์ระบบ การ
สร้างแบบจาลองระบบ และการทดสอบระบบ เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ดาเนินไปอย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีผู้เสนอขั้นตอนการพัฒนาระบบการสอนไว้หลายท่าน ดังนี้
Banathy (1991) ได้เสนอขั้นตอนการพัฒนาระบบการสอนไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. กาหนดวัตถุประสงค์ (Formulate Objectives) ที่คาดหวังให้ ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และเจตคติที่ต้องการ วัตถุประสงค์มี 2 ระดับ คือ วัตถุประสงค์ของระบบ (System Purpose)
และวัตถุประสงค์เฉพาะ (Specification of Objective)
2. ขั้นพัฒนาแบบทดสอบอิงเกณฑ์ (Develop Criterion Test) ซึ่งเป็นเครื่องมือใน
การวัดความก้าวหน้าของผู้เรียนว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และวัตถุประสงค์ของระบบ
หรือไม่
3. ขั้นวิเคราะห์และกาหนดการเรียนรู้ (Analyze and Formulate Learning Task)
เพื่อค้นหาว่าผู้เรียนต้องเรียนรู้อะไรบ้างจึงสามารถปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
4. ขั้นออกแบบระบบ (Design System) การออกแบบระบบจะต้องตอบคาถามว่าจะ
สอนอะไรเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด ใครจะเป็นผู้สอนได้เหมาะสม สอนเมื่อไหร่และที่
ไหน เป็ น ขั้น ที่ พิจ ารณาและระบุ สิ่ งที่ต้ องท าเพื่ อให้ ผู้ เรี ยนประสบผลส าเร็ จตามที่ ค าดหวังไว้ ซึ่ ง
ประกอบด้วย การวิเคราะห์หน้าที่ (function analysis) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (component
analysis) การแจกแจงหน้ าที่ ข ององค์ ป ระกอบ (distribution) ต่า งๆ และการก าหนดเวลาและ
สถานที่ (scheduling)
5. ขั้นทดลองใช้และทดสอบผลผลิต (Implement and Test Output) เป็นการ
ทดสอบระบบและทดสอบพฤติกรรมของผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตของระบบ โดยการนาระบบการสอนไป
ทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพ
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6. ขั้นปรับปรุงระบบ (Change to Improve) ผลการทดลองเป็นข้อมูลปูอนกลับเข้า
สู่ระบบเพื่อปรับปรุงต่อไป ดังแผนภาพที่ 2.1

1 กาหนดวัตถุประสงค์
(Formulate Objectives)

2. พัฒนาแบบทดสอบ
(Develop Test)

3. วิเคราะห์งานการเรียนรู้
(Analyze Learning Task)

4. ออกแบบระบบการสอน
(Design System)

5 ทดลองใช้และทดสอบผลผลิต
(Implement and Test Output)

6. เปลีย่ นแปลงเพือ่ ปรับปรุง
(Change to Improve)

แผนภูมิที่ 2.1 แบบจาลองพัฒนาการของ Banathy (1991)
สถาบันพัฒนาการสอน (Instructional Development Institute: IDI) แห่งสหรัฐอเมริกา
ได้กาหนดขั้นตอนการพัฒนาการสอนเป็น 3 ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบย่อย
ดังนี้ (Knirk & Gustafson, 1986)
1. การให้ความหมาย (Define) สิ่งต่างๆ เกี่ยวกับเรียนการสอน ซึ่งมีองค์ประกอบ 3
องค์ประกอบคือ
1.1 การกาหนดปัญหา (Identify Problem) ที่จะดาเนินการแก้ไข
1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Analyze Setting) ได้แก่ ผู้เรียน เงื่อนไข และ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
1.3 การจัดการ (Organize Management) โดยระบุภารกิจหรืองาน ความ
รับผิดชอบและเวลาที่มี
2. การพัฒนา (Develop) มี 3 องค์ประกอบคือ
2.1 กาหนดจุดมุ่งหมาย (Identify Objective) ของการดาเนินการ
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2.2 กาหนดวิธีการ (Specify Methods) ในการเรียนการสอนและกาหนดสื่อการ
สอน
2.3 การสร้างสื่อต้นแบบ (Construct Prototype) ทั้งสื่อที่ใช้สอนและสื่อที่ใช้
ประเมินผล
3. การประเมิน (Evaluate) มี 3 องค์ประกอบ คือ
3.1 สร้างต้นแบบทดสอบ (Test Prototypes) เพื่อรวบรวมข้อมูลมาปรับปรุง
3.2 วิเคราะห์ผล (Analysis Results) ว่าตรงตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ วิธีการได้ผล
หรือไม่ และวิเคราะห์เทคนิคการประเมินผลด้วย
3.3 การนาไปใช้/การทบทวน (Implement/Recycle) เพื่อตัดสินใจนาไปปฏิบัติ
ดังแผนภาพที่ 2.2

I
DEFINE

II
DEVELOP

II
EVALUATE

Identify Problem
Assess needs
Establish priorities
State problem

Analyze Setting
Audience
Conditions
Relevant resources

Organize Management
Task
Responsibility
Time lines

Identify Objectives
Terminal (TO)
Enabling (EO)

Specify Methods
Learning
Instruction
Media

Construct Prototypes
Instructional materials
Evaluation materials

Test Prototypes
Conduct tryout
Collect evaluation
data

Analyze Results
Objectives
Methods
Evaluation techniques

Implement Recycle
Review
Decide
Act

แผนภูมิที่ 2.2 แบบจาลองการพัฒนาการสอนของสถาบันพัฒนาการสอน IDI แห่งสหรัฐอเมริกา
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การพัฒนาการสอนของเคมป์ (Kemp, 1985) เป็นการพัฒนาการสอนที่ชี้แนะให้คานึงถึง
องค์ประกอบต่างๆ 10 องค์ประกอบ ดังนี้
1. วิเคราะห์ความต้องการทางการเรียน (Learning Needs) กาหนดเปูาหมายการ
เรียน จัดลาดับความต้องการและความจาเป็น
2. กาหนดหัวเรื่องหรือภารกิจ (Topics or Job Tasks) และจุดมุ่งหมายทั่วไป
(General Purposes)
3. ศึกษาลักษณะผู้เรียน (Learner Characteristics)
4. วิเคราะห์เนื้อหาวิชาและภารกิจ (Subject Content Task Analysis)
5. กาหนดจุดประสงค์การเรียน (Learning Objective)
6. กาหนดกิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching/ Learning Activities)
7. กาหนดแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอน (Instructional Resources)
8. จัดบริการสิ่งสนับสนุน (Support Services)
9. ประเมินผลการเรียน/ประเมินผลโปรแกรมการเรียน (Learning Evaluation)
10.ทดสอบก่อนเรียน (Pretesting)
จากขั้นตอนทั้ง 10 ขั้น เคมป์ยังให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การพัฒนาการสอนดาเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย ควรเริ่มพิจารณาที่กรอบสี่เหลี่ยมตรงกลางก่อน คือ วิเคราะห์ความต้องการ
ทางการเรียนก่อน แล้วจึงดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่กาหนดไว้ในกรอบรูปไข่ ซึ่งจะเริ่มที่กรอบใด
ก่อนก็ได้ ดังแผนภาพที่ 2.3

แผนภูมิที่ 2.3 แบบจาลองการพัฒนาการสอนของ Kemp (1985)
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Knirk and Gustafson (1986) ได้เสนอการพัฒนาการสอนที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปอีก
รูป แบบหนึ่ ง คือ การพัฒนาการสอนของ IPISD (The Inter-service Procedures for
Instructional Systems Development Model) ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยกองทัพบกสหรัฐอเมริกาและ
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งรัฐฟลอริดา (Florida State University) มี 5 ขั้นตอน
ใหญ่ คือ
1. วิเคราะห์ (Analyze) เป็นการวิเคราะห์ภารกิจซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการสอน การ
ฝึกอบรม การเลือกภารกิจและแนวปฏิบัติ รวมทั้งการวิเคราะห์เนื้อหาวิชาและสถานการณ์ในการสอน
2. ออกแบบ (Design) ประกอบด้ว ย การตั้ งจุ ด มุ่ง หมายการสอน การพัฒ นา
แบบทดสอบ การกาหนดพฤติกรรม และการพิจารณาลาดับขั้นตอนและโครงสร้าง
3. พัฒ นา (Develop) เป็ น ขั้น ที่ ร ะบุส ถานการณ์ ก ารเรี ย นและกิ จกรรมการเรี ย น
กาหนดยุทธศาสตร์การสอน ทบทวนการเลือกวัสดุ พัฒนาการสอน และตรวจสอบ
4. นาไปใช้ (Implement) เป็นการนาระบบสอนไปใช้ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้
5. ควบคุม (Control) เป็นขั้นการประเมินทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการ
ปรับปรุงระบบ และนาผลย้อนกลับไปสู่ขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง

แผนภูมิที่ 2.4 แบบจาลองการพัฒนาการสอนของ IPISD
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Dick and Carey (1996) ได้เสนอรูปแบบการพัฒ นาการสอน ซึ่ง ประกอบด้วย 3
องค์ประกอบ คือ กาหนดจุดมุ่งหมายของการสอน พัฒนาการสอน และประเมินการเรียนการสอน ซึ่ง
ใน 3 องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย 10 ขั้นตอน ดังนี้
1. กาหนดจุดมุ่งหมายการสอน (Identify Instructional Goals) เป็นการกาหนด
ความมุ่งหมายการสอน ซึ่งต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายทางการศึกษา จากนั้นจึงทาการ
วิเคราะห์ความจาเป็น (Needs Analysis) และวิเคราะห์ผู้เรียน
2. วิเคราะห์การสอน (Conduct Instructional Analysis) เป็นการวิเคราะห์ภารกิจ
หรือวิเคราะห์ขั้นตอนดาเนินการสอน ผลการวิเคราะห์การสอนที่ได้จะเป็นหมวดหมู่ของการจัดภารกิจ
(task Classification) ตามลักษณะของจุดมุ่งหมายการสอน
3. ก าหนดพฤติ ก รรมเบื้ อ งต้ น และคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ เ รี ย น (Identify
Entry
Behaviors) ว่าเป็นผู้เรียนระดับใด มีพื้นความรู้เพียงใด
4. เขีย นจุ ดมุ่งหมายการเรียน (Write Performance Objectives) ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายเฉพาะหรือจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการสอนเพื่อประโยชน์
คือ ทาให้เห็นแนวทางการเรียนการสอน เป็นแนวทางในการวางแผนจัดสภาพแวดล้อมการเรียน เป็น
แนวทางในการสร้างแบบทดสอบ และช่วยให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีจุดมุ่งหมาย
5. สร้างแบบทดสอบอิงเกณฑ์ (Develop Criterion Referenced Test Items) เพื่อ
ประเมินการเรียนการสอน
6. พัฒนายุทธศาสตร์การสอน (Develop Instructional Strategy) เป็นแผนการ
สอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาและเลือกวัสดุการเรียนการสอน (Develop and Select Instructional
Materials) ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์
8. ออกแบบและจัดการประเมินระหว่างเรียน (Design and Conduct Formative
Evaluation)
9. ออกแบบและจัดการประเมินหลังเรียน (Design and Conduct Summative
Evaluation)
10.แก้ไขปรับปรุงการสอน (Revise Instruction) เป็นการแก้ไขและปรับปรุงการสอน
ตั้งแต่ขั้นที่ 2 ถึงขั้นที่ 8 ดังแผนภาพที่ 2.5
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แผนภูมิที่ 2.5 แบบจาลองการพัฒนาการสอนของ Dick and Carry (1985)
สรุปได้ว่า การพัฒนาการสอนเป็นการสร้างระบบขึ้นมาใหม่ หรืออาจเป็นการปรับปรุงการ
เรียนการสอนที่มีอยู่เดิมให้เป็นระบบ ครอบคลุมการกาหนดรูปแบบ โครงสร้าง องค์ประกอบ และ
ขั้นตอนการสอนไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ได้ระบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ ขั้นตอนที่สาคัญของการ
พัฒนาการสอนมี 5 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์ 2) การออกแบบ 3) การพัฒนา 4) การนาไปใช้
และ 5) การประเมินผล
ทฤษฎีระบบ (System Theory)
ในการออกแบบระบบเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้น จาเป็นต้องอาศัยกรอบแนวคิดจาก
ทฤษฎีระบบมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการออกแบบ “ระบบ” หมายถึง กลุ่มของสิ่งที่อยู่รวมกันและ
มีค วามสั มพั น ธ์ กัน ถ้ าเปลี่ ย นแปลงสิ่ ง ใดย่อ มมี ผ ลกระทบต่อ ส่ ว นรวม แนวคิด ของระบบยั งแบ่ ง
ออกเป็นระบบเปิดและระบบปิด ระบบปิดเป็นระบบที่แยกตัวออกจากสิ่งแวดล้อม ส่วนระบบเปิดเป็น
ระบบที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม (Bertalanffy, 1975) ดังนั้น ระบบการเรียนการสอนจึงเป็นระบบ
เปิดที่จาเป็นต้องสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงองค์ประกอบย่อย
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม องค์ประกอบหลักของระบบจะมีส่วนสาคัญอยู่ 4 ส่วนคือ ส่วนของ
ปัจจัยนาเข้า (input) กระบวนการ (process) ผลผลิต (output) และข้อมูลย้อนกลับ (feedback)
องค์ประกอบหลักสาคัญทั้ง 4 ส่วนนี้ จะนามาเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการจัดระบบการสอน
การจัดระบบการสอน เป็นการพัฒนาหรือสร้างระบบการสอนขึ้นมาใหม่ ด้วยการกาหนด
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการสอนและนาองค์ประกอบมาจัดเรียงเป็ นลาดับขั้นตอนตามทิศทางที่มี
ความสัมพันธ์กัน เพื่อให้การเรียนการสอนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนของการจัดระบบ
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การสอน มี ขั้น ตอนหลั กอยู่ 4 ขั้น ได้แก่ การวิเคราะห์ ระบบ การสั งเคราะห์ ระบบ การสร้า ง
แบบจาลองระบบ และการทดสอบระบบ หรือการประเมินระบบในสถานการณ์จาลอง
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ระบบ (system analysis) เป็นขั้นการศึกษาสถานการณ์และระบบที่
เป็นอยู่ ในส่วนที่เกี่ยวกับปรัชญา ปณิธาน นโยบาย เปูาหมาย วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการ เครื่องมือ
สื่อ ช่องทาง สภาพแวดล้อม การจัดการ และการประเมน เพื่อทราบจุดเด่นและจุดอ่อนที่จาเป็นต้อง
ปรับปรุงแก้ไชเมื่อได้มีการพัฒนาระบบใหม่ขึ้น
ขั้นที่ 2 การสังเคราะห์ระบบ (system synthesis) เป็นการนาองค์ประกอบต่างๆ ที่ได้จาก
การวิเคราะห์มาพิจารณาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม แล้วจัดเรียงลาดับขั้นตอนและกาหนดความสัมพันธ์
ที่จะทาให้การดาเนินงานหรือแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นที่ 3 การสร้างแบบจาลองระบบ (system modeling) เป็นการนาองค์ประกอบในขั้นตอน
ต่างๆ มาเขียนแทนด้วยแบบจาลองในรูปสัญลักษณ์ (symbolic model) รูปภาพ (iconic model)
แบบจาลองเปรียบเทียบ (analog model) หรือแบบจาลองความคิด (conceptual model) เพื่อให้
สามารถสื่อสารได้ชัดเจน รวดเร็ว
ขั้นที่ 4 การทดสอบระบบ หรือประเมินระบบ (system evaluation) เป็นการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบก่อนที่จะนาไปใช้ในขอบข่ายที่กว้างขวาง โดยมักจะทดสอบในสถานการณ์
จาลองที่มีการจัดสถานการณ์ให้เหมือนหรือใกล้เคียงสถานการณ์จริงมากที่สุด
ดังนั้นการพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ในครั้งนี้ผู้วิจัย
นาหลักการของทฤษฎีระบบและขั้นตอนของการจัดระบบการสอนมาใช้พัฒนาต่อยอดเป็นระบบการ
สอนเสริมทางไกลเพื่อให้ระบบการสอนเสริมทางไกลนี้มีถูกต้อง ครบถ้วนและครอบคลุมการออกแบบ
ระบบการสอน
ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความหมายของ
ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน รูปแบบปฏิสัมพัน ธ์ทางการเรียน และความสาคัญของปฏิสัมพันธ์ทางการ
เรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ความหมายของปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน
ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนมีความสาคัญต่อ การจัดการศึกษาทั้งการการจัดการศึกษาใน
รูปแบบชั้นเรียนปกติ และการจัดการศึกษาทางไกล ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนของการจัดการศึกษา
ทางไกลส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์ ผ่านสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง
อาจจะเป็นหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ซีดีเสียง วีดิทัศน์ คอมพิวเตอร์และการสอน
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เสริมทางไกล การใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีมาช่วยการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษา
ทางไกล นอกจากจะทาให้เกิดการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์แทนการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนที่ผู้สอน
อยู่ใกล้ชิดกันแล้วยังเป็นการเปิดโลกกว้างทางการศึกษาเพื่อนาการศึกษาไปสู่ผู้เรียนอย่างกว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ให้คาความหมายของปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน (Hillman, 1994; Moore, 1989,
1993; Swan, 2001; ใจทิพย์ ณ สงขลา, 2550; บุญชู บุญลิขิตศิริ, 2548) ว่าหมายถึง กิจกรรมการ
สื่อสารและการเรี ย นรู้ ที่เปิ ดโอกาสให้ ผู้ เรียนสามารถแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นหรือประสบการณ์
ระหว่างกัน ซึ่งจะมีผลทาให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนเพิ่มมากขึ้ น ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน
อาจมีหลายรูปแบบทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับเนื้อหา ผู้เรียน
กับเทคโนโลยี ในลักษณะของการเผชิญหน้าหรือปฏิสัมพันธ์ผ่านการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง
4.1 ความสาคัญของปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน
คุณภาพของการเรียนการสอนทางไกลส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนและ
การมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยเป็นที่ยอมรับกันว่าการจัดการศึกษาทางไกลในปัจจุบันให้ความสาคัญ
กับการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนและผู้สอนหรือผู้เรียนกับผู้เรียน โดยกล่าวว่าการมีปฏิสัมพั นธ์
ร่วมกันเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่สุดในการเรียนแบบออนไลน์ เพราะจะมีผลโดยตรงต่อผลการเรียน
(Bernard et al., 2000; Cooperman, 2011; Ekwunife-Orakwue & Teng, 2014; Ke & Kwak,
2013; Kuo et al., 2014; บุญชู บุญลิขิตศิริ, 2548; รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, 2546) ซึ่งสอดคล้อง
กับ อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง (2556) ที่กล่าวว่า นวัตกรรมการศึกษาทางไกลในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
จาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ และมีการสื่อสารแบบประสานเวลาและ
ไม่ประสานเวลา ดังนั้นความสาคัญของปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนสรุปได้ดังนี้ (Driscoll, 2010)
1. ช่วยให้ผู้เรียนสามารถที่จะควบคุมการเรียนของตนเองได้ การควบคุมการเรียนในที่นี้
หมายถึง การที่ผู้เรียนสามารถควบคุ มเนื้อหาที่จะเรียน การควบคุมระยะเวลาในการเรียน และการ
ควบคุมระดับความลึกซึ้งของเนื้อหาที่ต้องการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2. ช่วยทาให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งทาได้ยากในการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ
3. การที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน หรือกับกลุ่มผู้เรียนด้วยกันเอง ช่วยทาให้การ
จัดการเรียนการสอนน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
4. ช่วยขยายมุมมองหรือทัศนะต่อเนื้อหาบทเรียน องค์ประกอบหนึ่งของการเรียนการ
สอนบนเว็บ คือ การเปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลหรือเนื้อหาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์หรือจาก
แหล่ ง ข้ อ มู ล อื่ น ๆ ท าให้ ก ารเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นมี มุ ม มองที่ ก ว้ า งขึ้ น ดั ง นั้ น หากผู้ เ รี ย นได้ มี โ อกาส
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แลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็น หรือประสบการณ์จะเป็นการช่วยขยายมุมมอง หรือทรรศนะต่อ
เนื้อหาบทเรียนของผู้เรียนอีกด้วย
4.2 รูปแบบของปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน
โดยทั่วไปแล้วแนวคิดการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์มีอยู่หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับมุมมองใน
การพิจารณาว่าจะยึดสิ่งใดเป็นเกณฑ์ เช่น แนวคิดการมีปฏิสัมพันธ์โดยที่ยึดตามระบบเป็นศูนย์กลาง
หรือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน นอกจากนี้ยังมีแนวคิดโดยที่ยึดตามระบบเทคโนโลยี โดยรูปแบบการ
ปฏิสัมพันธ์ที่นิยมแบ่งกันมีดังต่อไปนี้
Moore (1993) เสนอแนวทางการปฏิสัมพันธ์ภายใต้สภาพการเรียนทางไกล การเรียน
บนเครือข่ายว่าผู้เรียนจะมีการปฏิสัมพันธ์ (Interaction) อยู่ 3 ประการ ได้แก่
1. ผู้เรียนกับเนื้อหาวิชา (Learner-Content Interaction) กล่าวคือ การที่ผู้เรียนมี
ปฏิสั มพัน ธ์กับ เนื้ อหาวิชาจะส่ งผลในการเปลี่ยนแปลงในตัว ผู้เรียน เช่น ความเข้าใจ มุมมองหรือ
ความรู้ที่ได้รับ ผู้เรียนอาจจะพูดกับตัวเอง (talk to themselves) เกี่ยวกับข้อมูลและแนวคิดที่ได้รับ
จากการดู การอ่าน การฟัง หรือจากรายการที่สอนกาหนด ปฏิสัมพันธ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นจากการที่มี
การออกแบบรูปแบบของบทเรียนที่สร้างปฏิสัมพันธ์ให้ผู้เรียนได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหา ซึ่งสะท้อน
ผ่านการตั้งคาถาม การเลือกหาคาตอบจากบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินได้
2. ผู้เรียนกับผู้เรียน (Learner-Learner Interaction) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียนเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนคนหนึ่งไปยังผู้เรียนอื่นๆ ซึ่งอาจจะเป็นคนเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้
ทั้งในลักษณะกิจกรรมที่ผู้สอนกาหนดหรือไม่ก็ตาม การมีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะผู้เรียนกับผู้เรียนนี้จะ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถรวบรวมแนวคิด การทดสอบ สมมติฐานและช่วยย้าความคิดและเจตคติของ
ผู้เรียนได้ ปฏิสัมพันธ์ลักษณะนี้เป็นการสื่อสารที่เกิดขึ้นผ่านการสื่อสารทั้งแบบประสานเวลาและไม่
ประสานเวลา การสื่อสารโต้ตอบกันระหว่างผู้เรียนสามารถกระทาได้ทั้งแบบหนึ่งต่อหนึ่ง และแบบ
หนึ่งต่อกลุ่มเล็ก และหนึ่งต่อกลุ่มใหญ่
3. ผู้เรียนกับผู้สอน (Learner-Instructor Interaction) ปฏิสัมพันธ์ในลักษณะนี้เป็น
ลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ที่มีผู้เตรียมการวางแผนการสอนต่างๆ และเร้าความสนใจในสิ่งที่จะสอน
ผู้สอนจะนาเสนอเนื้อหาหรือข้อมูลต่างๆ ไปยังผู้เรียนและคอยช่วยเสนอ แนะนาผู้เรียนตามความ
ต้องการของผู้เรียนแต่ละคน ปฏิสัมพันธ์ลักษณะนี้เป็นการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้สอนกับ
ผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการกระตุ้นความสนใจจากผู้สอนด้วยการตั้งคาถาม การอภิปราย ซึ่งทาให้
เกิดการสื่อสารสองทาง ผู้สอนสามารถให้ผลปูอนกลับแก่ผู้เรียน รวมทั้งการประเมินความเข้าใจในการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
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Swan (2001) กล่าวว่าประสิทธิภาพของการเรียนรู้เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่าง
การเรียนออนไลน์ 4 แบบคือ
1. ปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา คือส่วนที่ผู้เรียนแสดงออกทางปัญญา
2. ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน เป็นส่วนที่ผู้เรียนติดต่อกับผู้สอน ทาให้เห็นว่าผู้สอนดาเนินการสอน
3. ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้น เป็นส่วนที่ผู้เรียนสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้น ทาให้เห็นว่ามีสังคม
เกิดขึ้น
4. ปฏิสัมพันธ์กับส่วนต่อประสานที่ออกแบบให้ผู้เรียนติดต่อกับบทเรียนออนไลน์
ใจทิพย์ ณ สงขลา (2550) กล่าวถึงปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนในอี -เลิร์นนิ่ง ตามลักษณะการ
ปฏิสัมพันธ์ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลาง (CMC—Computer-mediate communication)
คือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับคอมพิวเตอร์ (human to computer) และการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มหรือบุคคลโดยอาศัยคอมพิวเตอร์เป็นช่องทางการสื่อสาร (human to human) จึงสามารถ
จาแนกลักษณะการปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เป็น 2 ลักษณะได้แก่
1. การปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ เ รี ย นกั บ เนื้ อ หาสาระ (Learner-Content Interaction)
หมายถึง การใช้ไฮเปอร์มีเดีย (hypermedia) เพื่อให้ความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนที่
นาเสนอเนื้อหาสาระ การให้ผลปูอนกลับ การจาลอง ฐานข้อมูล และรวมทั้งรูปแบบของความรู้ที่อยู่
ในรูปของการสื่อสารที่เก็บอยู่ในอาร์ไคว์ฟ (archive)
2. การปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ เ รี ย นด้ ว ยกั น และผู้ ส อน
(Learner-Leaner-Instructor
Interaction) เป็นการปฏิสัมพันธ์ทีเกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิด
ระหว่างบุคคล ซึ่งมีลักษณะการปฏิสัมพันธ์และจุดมุ่งหมายทีหลากหลาย เช่น การปฏิสัมพันธ์รายคู่
แบบกลุ่มศึกษา การปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ การปฏิสัมพันธ์ในประสบการณ์เสมือนจริง และการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญในการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ช่วยลดความรู้สึกโดด
เดี่ ย ว ก่ อ ให้ เ กิ ด แรงจู ง ใจและความเกื้ อ กู ล ช่ ว ยเหลื อ ในกลุ่ ม และจะช่ ว ยท าให้ ผู้ เ รี ย นประสบ
ความสาเร็จในการเรียนได้ดี
Hirumi (2002 อ้างถึงใน ใจทิพย์ ณ สงขลา, 2550) เสนอกรอบการปฏิสัมพันธ์ในบทเรียนว่า
ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ใน 3 ระดับ
1. ปฏิสัมพันธ์กับตนเองเป็นกระบวนการที่เกิดภายในตัวผู้เรียน ผู้เรียนจะตรวจสอบและ
ควบคุมการเรียนรู้ของต้น
2. การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้อื่นและผู้เรียนกับเนื้อหาสาระ
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3. การปฏิสัมพันธ์ระหว่างสาระการสอนกับตัวผู้เรียนเอง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
การบรรลุผลลัพธ์ทางการเรียน
Strachota (2003) กล่าวถึงปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนทั้ง 4 รูปแบบส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้เรียนในการเรียนการสอนออนไลน์ ปฏิสัมพันธ์นั้นได้แก่
1. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหา (learner-content) เป็นปฏิสัมพันธ์พื้นฐานที่พบใน
การเรียนการสอนออนไลน์ ที่ผู้เรียนต้องศึกษาเนื้อหาที่นาเสนออยู่ในระบบการเรียนการสอนออนไลน์
2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน (learner-instructor) เป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีความสาคัญ
เนื่องจากผู้สอนจะเป็นผู้ชี้แนะ ให้คาแนะนา และปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์
3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้ว ยกัน (learner-learner) เป็นปฏิสัมพันธ์ที่ช่วยให้
เกิดเรียนรู้และการทางานร่วมกันในการเรียนการสอนออนไลน์
4. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเทคโนโลยี (learner-technology) เป็นปฏิสัมพันธ์ที่ผู้เรียน
ต้องตอบโต้กับระบบและส่วนต่อประสานต่าง ๆ ที่ออกแบบไว้ในการเรียนการสอนออนไลน์
กล่าวสรุปคือ การปฏิสัมพันธ์ในการเรียนเป็นปัจจัยสาคัญที่สนับสนุนให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างมีความหมายต่อผู้เรียน การออกแบบปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอนสามารถทาได้ 4
รูปแบบคือ 1) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหาโดยการออกแบบเนื้อหาให้น่าสนใจ มีการใช้คาถาม
เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้สึกเกี่ยวข้องกับเนื้อหา 2) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน จัดว่าเป็น
ปฏิสัมพันธ์ในเชิงการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ ทบทวนความรู้ และเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ 3) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน เป็นกระบวนปฏิสัมพันธ์ที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็นที่แตกต่างกันเพื่อก่อให้เกิด
แรงจูงใจและการช่วยเหลือในกลุ่ม ซึ่งจะส่ งผลทาให้ผู้ เ รียนประสบความสาเร็จในการเรียนตามที่
ตั้งเปูาหมายไว้ 4) ปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยี จัดว่าเป็นการใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการ
โต้ตอบกับมนุษย์ ผ่านการใช้เครื่องมือการติดต่อสื่อสารและส่วนต่อประสานเพื่อกระทากิจกรรมการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งจัดเป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลที่มี
การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
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ตอนที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนแบบร่วมกัน
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการการเรียนแบบร่วมกัน เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความหมายของ
การเรียนแบบร่วมกัน ลักษณะสาคัญและองค์ประกอบของการเรียนแบบร่วมกัน ขั้นตอนการจัดการ
เรียนแบบร่วมกัน บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนในการเรียนแบบร่วมกัน และคุณค่าของการเรียนแบบ
ร่วมกัน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
5.1 ความหมายของการเรียนแบบร่วมกัน
การจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อให้ ส อดรับ กั บ การปฏิ รู ปการศึ กษาตามพระราชบั ญ ญั ติ การศึ ก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 คือ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็น ศูนย์ กลางของการเรีย น กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวาและมีความหมายต่อผู้ เรียน
การเรียนรู้แบบร่วมกันถือเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบหนึ่งที่พัฒนาทักษะการทางานร่วมกันให้
ผู้เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อการเรียนด้วยตนเอง จากการศึกษา
ความหมายของการเรียนรู้ร่วมกัน (Barkley, Cross, & Major, 2012; Bruffee, 1999; Roberts,
2004; เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม, 2552; พิชัย ทองดีเลิศ, 2547; สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, 2553) สามารถ
สรุปได้ว่า การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนแบบร่วมกัน (Collaborative Learning) หมายถึง วิธีการ
เรียนที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันทรัพยากร
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยสมาชิกแต่ละคนต้องรับผิดชอบการเรียนรู้และภาระงานของ
ตนเองพร้อมกับการมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่ม เน้นพัฒนาทักษะการทางานและการแก้ปัญหา
ร่วมกัน ซึง่ ผลสาเร็จของงานถือว่าเป็นความสาเร็จของกลุ่มที่สมาชิกแต่ละคนมีส่วนร่วมและมีบทบาท
การทางานร่วมกัน
5.2 ลักษณะและองค์ประกอบของการเรียนแบบร่วมกัน
การจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไปจะมุ่งเน้นให้ความสาคัญระหว่างปฏิสัมพันธ์ของผู้สอนกับ
ผู้เรียน หรือ ผู้เรียนกับเนื้อหาเป็นส่วนใหญ่ โดยอาจมองข้ามความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียน ซึ่งปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์ประกอบ
สาคัญที่ทาให้ ผู้ เรีย นประสบผลส าเร็จในการศึกษาทางไกลในยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น (Hillman, 1994; Johnson, 2007; Moore, 1989; Sharp &
Huett, 2006) ดังนั้นลักษณะสาคัญของการเรียนแบบร่วมกันจึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (B. L.
Smith, & MacGregor, J. T, 1992; B. L. Smith, MacGregor, Matthews, & Gabelnick, 2004)
1. เป็นกระบวนการเรียนรู้ทผี่ ู้เรียนผสมผสานและต่อยอดความรู้ที่ได้รับมาใหม่ร่วมกับ
ความรู้เดิมจนกลายเป็นองค์ความรู้ใหม่
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2. เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการกลุ่มโดยเกิดจาก
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปข้อมูลหรือองค์ความรู้ออกมา กระบวนการดังกล่าวทาให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจและจะสามารถจดจาได้ดีมากกว่าการเรียนแบบท่องจาแต่เพียงอย่างเดียว เพราะเป็นการ
เรียนรู้อย่างมีความหมายและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
3. เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้มุมมองหรือจากประสบการณ์ที่หลากหลายจาก
บุคคลที่มาจากภูมิหลังแตกต่างกันเนื่องจากการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ
4. เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกัน ผ่านการสนทนาหรือเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเองซึ่งทาให้ผู้เรียนเกิดองค์
ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง
5. เป็ น การเรี ย นรู้ ที่ ผู้ เ รี ย นสามารถเปิ ด รั บ และแสดงความคิ ด เห็ น ในมุ ม มองที่
หลากหลาย จากการเรียนรู้ผ่านกลุ่มต่างๆ โดยไม่ต้องอาศัยความรู้จากผู้รู้หรือจากหนังสือตาราเพียง
อย่างเดียว ทาให้เกิดความเข้าใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น จนสามารถทาให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์
องค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาได้ด้วยตนเอง
จากความหมายและลักษณะสาคัญของการเรียนแบบร่วมกันในข้างต้นที่เน้นความสาคัญของ
การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ จนเกิดการสร้างสรรค์และต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่นั้น จาเป็นต้องอาศัย
องค์ประกอบของการเรียนแบบร่วมกัน 5 ประการดังนี้ (Johnson and Johnson, 1994 อ้างถึงใน
ทิศนา แขมมณี, 2552)
1. การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน (positive interdependence) สมาชิกในกลุ่มการเรียนรู้
จะต้องมีความตระหนักว่า สมาชิกกลุ่มทุกคนมีความสาคัญ และความสาเร็จของกลุ่มขึ้นกับสมาชิกทุก
คนในกลุ่ม ในขณะเดียวกันสมาชิกแต่ละคน จะประสบความสาเร็จได้ก็ต่อเมื่อกลุ่มประสบความสาเร็จ
ความสาเร็จของบุคคลและของกลุ่มขึ้นอยู่กับกันและกัน ดังนั้นแต่ละคนต้องรับผิดชอบในบทบาท
หน้าที่ของตนและในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือสมาชิกคนอื่น ๆ ด้วย เพื่อประโยชน์ร่วมกัน การจัดกลุ่ม
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีการพึ่งพาช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี้ทาได้หลายทาง เช่น การให้ผู้เรียนมีเปูาหมาย
เดี ย วกั น หรื อ ให้ ผู้ เ รี ย นก าหนดเปู า หมายในการท างาน/การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น (positive goal
interdependence) การให้รางวัลตามผลงานของกลุ่ม (positive reward interdependence) การ
ให้งานหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ทุกคนต้องทาหรือใช้ร่วมกัน (positive resource interdependence) การ
มอบหมายบทบาทหน้าที่ในการทางานร่วมกันให้แต่ละคน (positive role interdependence)
2. การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด (face-to-face promotive interaction) การ
ที่สมาชิกในกลุ่มมีการพึ่งพาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
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และกันในทางที่จะช่วยให้กลุ่มบรรลุเปูาหมาย สมาชิกกลุ่มจะห่วงใย ไว้วางใจ ส่งเสริม และช่วยเหลือ
กันและกันในการทางานต่าง ๆ ร่วมกัน ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
3. ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคน (individual accountability)
สมาชิกในกลุ่มการเรียนรู้ทุกคนจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ และพยายามทางานที่ได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มความสามารถ ไม่มีใครที่จะได้รับประโยชน์โดยไม่ทาหน้าที่ของตน ดังนั้นกลุ่ มจึงจาเป็นต้องมี
ระบบการตรวจสอบผลงาน ทั้งที่เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ ม วิธีการที่สามารถส่งเสริมให้ทุกคนได้ทา
หน้าที่ของตนอย่างเต็มที่มีหลายวิธี เช่น การจัดกลุ่มให้เล็ก เพื่อจะได้มีการเอาใจใส่กันและกันได้อย่าง
ทั่วถึง การทดสอบเป็นรายบุคคล การสุ่มเรียกชื่อให้รายงาน การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในกลุ่ม
การจัดให้กลุ่มมีผู้สังเกตการณ์ การให้ผู้เรียนสอนกับและกัน เป็นต้น
4. การใช้ ทั ก ษะการปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและทั ก ษระการท างานกลุ่ ม ย่ อ ย
(interpersonal and small-group skills) การเรียนรู้จะประสบความสาเร็จได้ ต้องอาศัยทักษะที่
สาคัญ ๆ หลายประการ เช่น ทักษะทางสังคม ทักษะการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่ น ทักษะการทางานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร และทักษะการแก้ปัญหาขัดแย้ง รวมทั้งการเคารพ ยอมรับ และไว้วางใจกันและกัน
ซึ่งผู้สอนควรสอนและฝึกให้แก่ผู้เรียนเพื่อช่วยให้ดาเนินงานไปได้
5. การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (group processing) กลุ่มการเรียนรู้จะต้องมีการ
วิเคราะห์กระบวนการทางานของกลุ่มเพื่อช่วยให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้และปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้น
การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มครอบคลุมการวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการทางานของกลุ่ม พฤติกรรมของ
สมาชิกกลุ่มและผลงานของกลุ่ม การวิเคราะห์การเรียนรู้นี้อาจทาโดยผู้สอน หรือผู้เรียน หรือทั้ งสอง
ฝุาย การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มนี้เป็นยุทธวิธีหนึ่งที่ส่งเสริมให้กลุ่มตั้งใจทางาน เพราะรู้ว่าจะได้รับ
ข้อมูลปูอนกลับ และช่วยฝึกทักษะการคิด (metacognition) คือสามารถที่จะประเมินการคิดและ
พฤติกรรมของตนที่ได้ทาไป
5.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนแบบร่วมกัน
การนาหลักการและองค์ประกอบของการจัดการเรียนแบบร่วมกันไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อให้ประสบความสาเร็จ จาเป็นต้องมีการดาเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ครอบคลุมการ
ดาเนินกิจกรรมในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้สอนและผู้เรียน จากการศึกษาขั้นตอนของการจัดการเรียน
แบบร่วมกัน (อ้างอิง) สามารถสรุปขั้นตอนของการเรียนร่วมกันดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วางแผนการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย
1.1 กาหนดจุดมุ่งหมายของบทเรียนทั้งทางด้านความรู้และทักษะกระบวนการต่าง ๆ
แบ่งกลุ่มผู้เรียนโดยการกาหนดขนาดของกลุ่ม กลุ่มควรมีขนาดเล็ก กลุ่มละประมาณ 3-6 คน และมี
มากกว่า 1 กลุ่ม
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1.2 ก าหนดองค์ป ระกอบของกลุ่ ม หมายถึง การจัด ผู้ เรี ย นเข้ ากลุ่ มอาจท าได้
โดยการสุ่มหรือการเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปกลุ่มจะต้องประกอบไปด้วยสมาชิกที่
คละกันในด้านต่าง ๆ เช่น เพศ ความสามารถ ความถนัด เป็นต้น
1.3 กาหนดบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน
อย่างใกล้ชิดและมีส่วนในการทางานอย่างทั่วถึง ผู้สอนควรมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการทางานให้
ทุกคน และบทบาทหน้าที่นั้น ๆ จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของงานอันเป็นจุดมุ่งหมายของกลุ่ม และควรจัด
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกให้อยู่ในลักษณะที่จะต้องพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน เช่น บทบาทผู้นากลุ่ม
ผู้สังเกตการณ์ เลขานุการ ผู้เสนอผลงาน ผู้ตรวจสอบผลงาน เป็นต้น
1.4 จัดเตรียมสภาพแวดล้อม ทรัพยากรการเรียนรู้ และเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการมี
ปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้ระหว่างกัน โดยผู้สอนจาเป็นต้องจัดเตรียมเนื้อหา บทความ หรือออกแบบ
สถานการณ์ ตั้งคาถามให้ผู้เรียนหาคาตอบหรือแก้ปัญหาร่วมกัน
ขั้นตอนที่ 2 ดาเนินการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย
2.1
อธิ บ ายชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ จุ ด มุ่ ง หมายของการเรี ย น พฤติ ก รรมที่ ค าดหวั ง
งานมอบหมาย เกณฑ์ก ารประเมิ น ผลงานของกลุ่ ม วิธี การช่ ว ยเหลื อ กัน ระหว่ า งกลุ่ ม กฎเกณฑ์
ระเบียบ กติกา บทบาทหน้าที่ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียน
ทราบรายละเอียดและขั้นตอนการเรียนที่จะไปสู่ความสาเร็จในการเรียนร่วมกัน
2.2 สมาชิกในกลุ่มร่วมกันดาเนินการตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนวางแผน
หรือออกแบบไว้ เช่น ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันระดมสมองเพื่อศึกษาค้นคว้าหรือแก้ไขสถานการณ์ที่
กาหนดจากผู้สอนหรือผู้เรียน และเมื่อได้คาตอบแล้วให้ผู้เรียนจดบันทึก และรายงานให้กลุ่มอื่น ๆ ได้
ทราบเพื่อร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เป็นต้น
2.3 ผู้สอนคอยสังเกตการณ์การทางานของกลุ่ม ให้คาแนะนาช่วยเหลือกลุ่มตามความ
เหมาะสม เสนอความคิดเห็น ชี้แนะวิธีคิด และเสนอแนวทางการหาคาตอบตามทิศทางที่ควรจะเป็น
2.4 อภิปรายและสรุปการเรียนรู้ ผู้สอนควรให้กลุ่มสรุปประเด็น การเรียนรู้ที่ได้จาก
การเรียนรู้ร่วมกันว่าประสบผลสาเร็จหรือไม่ เพื่อช่วยให้การเรียนรู้มีความชัดเจนขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลและวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้
3.1 ประเมินผลการเรียนรู้ ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งทางด้านปริมาณ
และคุณภาพ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย และควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน
3.2 วิเคราะห์กระบวนการทางานและกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ผู้สอนควรจัดให้
ผู้เรียนมีเวลาในการวิเคราะห์การทางานของกลุ่มและพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มมีโอกาส
เรียนรู้ที่จะปรับปรุงส่วนบกพร่องของกลุ่ม
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5.4 บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนในการเรียนแบบร่วมกัน
จากขั้ น ตอนของการจั ด การเรี ย นแบบร่ ว มกั น ที่ เ น้ น กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ พึ ง พาและ
เกื้อกูลกัน สมาชิกกลุ่มมีการปรึกษาหารือและปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด สมาชิกทุกคนมีบทบาท
หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ โดยมีผู้สอนเป็นผู้อานวยความสะดวกทางการเรียนที่สาคัญ ผู้สอนที่สนใจจะใช้
วิธีการเรียนแบบร่วมกัน จะต้องเป็นผู้ที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านการทางาน
ที่ ผู้ เ รี ย นอาจประสบความส าเร็ จ หรื อ ล้ ม เหลว เป็ น ผู้ ที ยื ด หยุ่ น ปรั บ ตั ว ได้ กั บ ภาวะกดดั น ต่ า งๆ
ที่ต้องเผชิญ ดังนั้ นจากการศึกษาบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนในการเรียนแบบร่วมกัน (อ้างอิง)
สามารถสรุปได้ว่า ผู้สอนที่สนใจจะใช้วิธีการเรียนแบบร่วมกันจะต้องมีบทบาทดังต่อไปนี้
1. ศึ ก ษาเนื้ อ หาที่ จ ะสอนที่ จ ะน ามาออกแบบการเรี ย นแบบร่ ว มกั น ให้ ล ะเอี ย ด
โดยนอกเหนือจากการศึกษาในส่วนของเนื้อหาบทเรียนแล้วผู้สอนจาเป็นต้องศึกษาค้นคว้ าจากแหล่ง
ความรู้อื่น ๆ ด้วย
2. อานวยความสะดวกในการเรียนและให้ คาแนะนา โดยเป็นผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนรู้และชี้แนะให้ผู้เรียนสามารถค้นพบแนวทางหรือข้อมูลที่นามาใช้ในการเรียนเพื่อดูแล
ไม่ให้ความคิดของผู้เรียนกระจัดกระจายจนหาประเด็นไม่ได้
3. วางแผนจัดการการเรียนรู้แบบร่วมกัน เช่น การจัดกลุ่ม การใช้เวลาในการจัดการ
กับข้อมูล การสร้างชิ้นงาน สร้างข้อตกลงร่วมกันกับผู้เรียน เป็นผู้ตรวจสอบความเข้าใจ ความรู้และ
มโนคติของผู้เรียน
4. ประเมินผล โดยจะเป็นผู้ดาเนินการตรวจสอบความเข้าใจ ความรู้ และมโนคติของ
ผู้เรียน บทบาทของผู้เรียนในการเรียนแบบร่วมกัน
ส่วนผู้เรียนจะต้องมีบทบาทในการเรียนแบบร่วมกันดังนี้
1. สร้างจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้
2. วางแผนในการศึกษาค้นคว้า และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง
3. ดาเนินการในการจัดทาข้อมูลความรู้ สร้างชิ้นงานหรือโครงงาน
4. รับผิดชอบในการเสนองานของตนเอง และตรวจสอบผู้เรียนในกลุ่มอื่น ขณะที่มี
การนาเสนองาน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนอื่นๆ สามารถทาความเข้าใจและรับรู้ในข้อมูลความรู้ที่ตนเอง
นาเสนอ
5. ประเมินผล ทั้งประเมินตนเอง ผู้เรียนคนอื่น และชิ้นงาน
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5.5 คุณค่าของเรียนแบบร่วมกัน
การเรียนรู้แบบร่วมกันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาก โดยได้รับการยืนยันจากงานวิจัย
หลายเรื่อง (อ้างอิง) ที่แสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้แบบร่วมกันส่งผลดีต่อผู้เรียนโดยตรงในด้านต่างๆ
ดังนี้ (Johnson and Johnson, 1994 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2552)
1. มีความพยายามที่จะบรรลุเปูาหมายมากขึ้น การเรียนรู้แบบร่วมกันช่วยให้ผู้เรียนมี
ความพยายามที่จะเรียนรู้ให้บรรลุเปูาหมาย เป็นผลทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีผลงาน
มากขึ้น การเรียนรู้มีความคงทนมากขึ้น (long-term retention) มีแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจใฝุ
สัมฤทธิ์ มีการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เหตุผลดีขึ้น และคิดอย่างมีวิจารณญานมากขึ้น
2. มีการสร้างกระบวนการภายในกลุ่ม และจัดระบบภายในกลุ่มเอง โดยร่วมกัน
วางแผนในการพบกัน การปรึกษากัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสร้างข้อตกลงร่วมกัน การแบ่ง
งานกันทา การรับผิดชอบงานในส่วนของตน การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างที่ทางานร่วมกัน
ซึง่ เป็นการส่งเสริมการสร้างระเบียบวินัยภายในกลุ่ม
3. มีความสั มพันธ์ระหว่างผู้เรียนดีขึ้นการเรียนรู้แบบร่วมกันช่ว ยให้ผู้เรียนมีน้าใจ
นักกีฬามากขึ้น ใส่ใจในผู้อื่นมากขึ้น เห็นคุณค่าของความแตกต่าง ความหลากหลาย การประสาน
สัมพันธ์และการรวมกลุ่ม สร้างสมรรถภาพของความร่วมมือร่วมใจกัน เป็นการพัฒนาทักษะการ
ร่วมมือระหว่างบุคคล
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ และได้ใช้พหุปัญญาของตนเอง โดยที่ผู้เรียน
ต้องผู้ตัดสินใจในการแบ่งความรับผิดชอบ หน้าที่ ทางานตามความถนัดที่ได้รับมอบหมาย และเรียนรู้
วิธีการทุกอย่างที่จะไปสู่ความสาเร็จของการสร้างความรู้และชิ้นงาน
5. พัฒนาทักษะและความสามารถในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทักษะการคิดวิจารณญาณ
ทักษะการสื่ อความหมาย ทักษะทางสั งคม ทักษะในการสร้างวินัยในตนเอง ทักษะการแก้ปัญหา
ทักษะในการสร้างวินัยในตนเอง และทักษะความร่วมมือในการทางาน ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความเป็นผู้นา
6. มีสุขภาพจิตดีขึ้น การเรียนแบบร่วมกัน ช่วยให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดีขึ้น มีความรู้สึก
ที่ดีเกี่ยวกับตนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น ส่งเสริมบรรยากาศในทางบวก ทาให้เกิดความ
สนุก ทาให้เกิดความสนใจในการเรียนของผู้เรียนให้มีช่วงเวลายาวนานขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนา
ทักษะทางสังคมและความสามารถในการเผชิญกับความเครียดและความผันแปรต่าง ๆ
สรุปได้ว่า การเรียนแบบร่วมกัน เป็นวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบหนึ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมกับ
แนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง 2545) ที่
ต้อ งการพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ เรี ย นให้ ไ ด้ อย่ า งเต็ ม ที่ ทั้ง ในเรื่ อ งการพั ฒ นาทั กษะการเรี ยนรู้ และ

62

ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การทางานร่วมกันเป็นทีม การมีมนุษยสัมพันธ์ระหว่างกัน เป็นต้น
เพื่อพัฒนาความสามารถให้ผู้เรียนเตรียมพร้อมสาหรับการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป
ตอนที่ 6 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
การศึกษาแนวคิดเกี่ย วกับ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลั ก เป็นการศึกษา
ความหมาย แนวคิดพื้นฐานและลักษณะสาคัญของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก การเตรียมความพร้อม และคุณค่าของการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 6.1 ความหมายของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ส่งผล
ท าให้ เ กิ ด องค์ ค วามรู้ ใ หม่ เ พิ่ ม ขึ้ น และเกิ ด ผลกระทบต่ อ ผู้ เ รี ย นในด้ า นการน าความรู้ ม าใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน กล่าวคือองค์ความรู้ที่เคยได้เรียนในยุคสมัยหนึ่งไม่สามารถนามาปรับใช้ได้กับบริบท
แห่งความเป็นจริงในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ดังนั้นการนาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
หลักมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ขั้น
สูงให้กับผู้เรียนจึงเป็นจาเป็น เนื่องจากวิธีการดังกล่าวช่วยให้ผู้เรียนสามารถกาหนดสิ่งที่ต้องการจะ
เรียนรู้ได้อย่างอิสระ เพิ่มพูนความสามารถในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ฝึกฝนการค้นหาแนวทาง
และวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งเป็นวิธีการที่เหมาะสมเพื่อสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียนในการ
แสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาและสามารถนาไปใช้ชิวิตจริงได้ต่อไป การจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ ปั ญ หาเป็ น หลั ก ได้ รั บ การยอมรั บ และใช้ ใ นหลายศาสตร์ เ พื่ อ ฝึ ก ฝนให้ ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะและ
ความสามารถในการคิดขั้นสูง จากการศึกษาความหมายของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นหลัก (อ้างอิง) สามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problembased Learning: PBL) หมายถึง การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้
ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนากลวิธีการแก้ปัญหา พัฒนาความรู้ และพัฒนาทักษะด้าน
ต่างๆ โดยผู้สอนจะเป็นผู้จัดสภาวการณ์หรือเงื่อนไขและอานวยความสะดวกให้ผู้เรียนสามารถศึกษา
ค้นคว้าและเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่
6.2 แนวคิดพื้นฐานและลักษณะสาคัญของการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นวิธีการเรียนการสอนที่พัฒนามาจากแนวคิดของ
จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) นักการศึกษาชาวอเมริกันที่กล่าวว่า ผู้เรียนควรจะนาเสนอปัญหาในชีวิต
จริงและค้นหาคาตอบโดยการค้นพบข้อมูลในการแก้ปัญหาของผู้เรียนเอง (Rathus, 2005) โดยมี
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Barrows และ Tamblyn (1980) เป็นผู้บุกเบิกแนวคิดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
แนวคิดนี้ เกิดขึ้นในศาสตร์ทางด้านการแพทย์ก่อน เนื่องจากปัญหาการเรียนการสอนทางด้าน
การแพทย์มักประสบปัญหาจากวิธีการสอนแบบบรรยาย ถึงแม้จะเป็นวิธีที่นิยมเนื่องจากเป็นวิธีที่ให้
เนื้อหาได้มาก แต่ไม่สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิด และการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนได้ ส่งผลทา
ให้ผู้เรียนไม่สามารถแสวงหาความรู้ใหม่เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ กล่าวคือในช่วงที่เรียนอยู่ ผู้เรียน
ได้รับความรู้กลุ่มหนึ่ งไปแต่เมื่อไปทางานกลับต้องเผชิญกับสถานการณ์ หรือปัญหาที่แตกต่างจากที่
ผู้สอนเคยสอนไว้ในชั้นเรียนทาให้ผู้เรียนไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ กอรปกับปัญหาเกี่ยวกับ
ความรู้ในด้านแพทย์ซึ่งเป็นวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติ การสอนแบบบรรยายจึงไม่สามารถช่วยพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ ดังนั้นแนวคิดการเรียนการสอนการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
หลักจึงเริ่มนาเข้ามาใช้และขยายไปสู่ศาสตร์แขนงอื่น ๆ ต่อไป การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
หลัก เป็นวิธีการเรียนการสอนวิธีหนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้ฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหา
และฝึ ก ท างานเป็ น กลุ่ ม โดยที่ ผู้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลางของการเรี ย นรู้ สร้ า งความรู้ จ ากบริ บ ทใน
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การเรียนจะอยู่ในรูปของกลุ่มย่อย โดยมีผู้สอนเป็น
ผู้ชี้แนะและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จาเป็นให้ผู้เรียน ได้แก่ การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การแก้ปัญหา การชี้นาตนเองในการเรียนรู้ และการทางานเป็นทีม (Davis, Harden, &
Europe, 1999) สอดคล้องกับ พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ (2544) ที่กล่าวว่าการเรียนการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นหลัก มีลักษณะเฉพาะที่ใช้ปัญหาเป็นสาระหลักให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหา และ
สร้างเสริมความรู้ในศาสตร์ทางคลินิก การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักจะเริ่มต้นโดยนาตัวปัญหาเข้ามา
เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเรียนรู้ ปัญหาจะเป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้ที่จะนาไปสู่การเกิดคาถามที่
ยังไม่มีคาตอบ ซึ่งจะชักนาให้ผู้เรียนไปสืบค้นต่อไป
6.2.1 แนวคิดพื้นฐานของการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
เป็นที่ยอมรับจากงานวิจัยหลายเรื่องที่แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นหลัก (Problem-based Learning) ถูกนามาใช้เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางปัญญาให้กับผู้เรียน ทั้งการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดแก้ปัญหาในศาสตร์หลายแขนง เช่น
วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ครุศาสตร์ เป็นต้น (Choi
et al., 2014; Ersoy & Başer, 2014; Matthew Choon-Eng Gwee, 2009; Stephen Peter
Yang, 2001; Tarmizi & Bayat, 2010; ณัฐกร สงคราม, 2553; ปณิตา วรรณพิรุณ, 2551; รักศักดิ์
เลิศคงคาทิพย์, 2553; วิไลพร สุตันไชยนนท์, 2546) เพราะนอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการ
แก้ปัญหาแล้ว ยังเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนแบบร่วมกัน การให้เหตุ ผล การ
ชี้นาการเรียนรู้ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย (ใจทิพย์ ณ สงขลา, 2550) การเปิดโอกาสให้
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ผู้เรียนเผชิญกับปัญหาจึงถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ที่กระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิด กระบวนการคิดและกระบวนการสืบค้นข้อมูลหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วย
ตนเอง (Schwartz, 2013)
ยุวดี ฤาชา (2536) กล่าวถึงแนวคิดพื้นฐานของการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักว่ามี
พื้นฐานมาจาก 2 แนวคิด คือ แนวคิดเรื่องการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (student-centered
learning) บแนวคิดเรื่องการเรียนรู้แบบเอกัตภาพ (individualized learning) เนื่องจากผู้เรียน
จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหา ค้นคว้าหาคาตอบ และค้นพบวิธีการแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ Barrows และ Tamblyn (1980) และ Schwartz (2013) ที่กล่าวว่า
กลวิธีการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก คือ กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ (Inquiry) เพื่อพิสูจน์
สมมติฐานอันเป็นการแก้ปัญหาตามหลักวิทยาศาสตร์ และกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ (inquiry)
เพื่อพิสูจน์สมมติฐานอันเป็นการแก้ปัญหานั้น ผู้เรียนจะต้องนาปัญหามาเชื่อมโยงกับ ความรู้เดิม
หรือความคิดที่มีเหตุมีผล ซึ่งการแสวงหาความรู้ใหม่นี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งการเรียนรายบุคคลหรือ
การเรี ย นกลุ่ ม ย่ อ ยได้ แต่ ก ารเรี ย นแบบกลุ่ ม ย่ อ ยจะช่ ว ยให้ ร วบรวมแนวคิ ด ในการแก้ ปั ญ หาได้
กว้างขวางมากกว่า จึงทาให้ สถานการณ์ปัญหาเป็นองค์ประกอบหลักองค์ประกอบหนึ่งของการเรียน
โดยหลักการที่สาคัญของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักคือ เป็นกระบวนการที่ให้ผู้เรียนมีเสรีภาพใน
การเลือกสิ่งที่จะเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รับผิดชอบการทางานของตนเอง และประเมินผล
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเงื่อนไขสาคัญ 3 ประการที่ Schmidt (1983) กล่าวว่าจะเป็นสิ่งที่ช่วย
สนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก คือ การกระตุ้นความรู้เดิม (Active of prior knowledge)
ผู้เรียนมีความรู้เดิมเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ควรกระตุ้นความรู้เดิมให้มากที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนนาความรู้ไป
สร้างความรู้ใหม่ เสริมความรู้ใหม่ (Encoding specificity) การจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน จะช่วย
ให้ผู้เรียนเข้าใจข้อมูลต่างๆ ที่เป็นความรู้ใหม่ได้ดียิ่งขึ้น ถ้าหากมีการเชื่อมโยงกับความรู้เก่าได้ทาให้
การเรียนรู้เกิดได้ดียิ่งขึ้น และต่อเติมความเข้าใจให้สมบูรณ์ (Elaboration of knowledge) การ
เข้าใจในด้านต่างๆ จะสมบูร ณ์มากยิ่งขึ้น ถ้าหากผู้เรียนได้ต่อเติมความเข้าใจด้วยวิธีการเหล่านี้ เช่น
การตอบคาถาม การจดบันทึก การอภิปรายสรุป ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ปั ญ หาเป็ น หลั ก เป็ น การออกแบบการเรี ย นตามแนวทางคอนสตรั๊ ค ติ วิ ส ม์ เ ชิ ง สั ง คม ( Social
Constructivists) ที่มีทัศนะว่า ความรู้ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่แต่ความรู้เกิดจากการที่บุคคลมีประสบการณ์ต่อ
วัตถุหรือความจริงจึงสร้างความรู้กับสิ่งเหล่านั้น โดยให้ความสาคัญกับกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง ใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาลึกลงไปในปัญหาดังกล่ าวด้วยการ
แสวงหาความรู้มาแก้ปัญหา (ใจทิพย์ ณ สงขลา, 2550)
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6.2.2 ลักษณะสาคัญของการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
ผู้พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักหลายท่าน ดังนี้ (Howard S. Barrows &
Tamblyn, 1980; Savin-Baden, 2007; Savin-Baden, Wilkie, & Education, 2004; Savin
Baden & Howell Major, 2004; van Berkel, 2010) ได้อธิบายว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
มีลักษณะสาคัญสรุปได้ดังนี้
1. เป็นการเรียนรู้ที่ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ จุดเด่นที่ชัดเจนของการ
เรีย นการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น หลักคือ การใช้ ที่ปัญหาหรือสถานการณ์ เป็นสิ่งกระตุ้นให้ เกิดการ
เรียนรู้ ปัญหาดังกล่าวอาจเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวัน อาจมีความสลับซับซ้อนที่
ผู้เรียนต้องใช้ความคิดในการแก้ปัญหา กระบวนการที่ได้จากการแก้ปัญหานอกจากจะก่อให้เกิด ผลดี
ต่อผู้เรียนแล้วยังส่งผลดีต่อสังคมอีกด้วย
2. เป็นการบูรณาการเรียนรู้ในหลายสาขาวิชา เนื่องจากสถานกาณ์ปัญหาที่กาหนดขึ้น
จะทาให้ผู้เรียนต้องค้นคว้าหาความรู้จากหลายสาขาวิชาเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหา
3. เป็นการค้นคว้าจริง การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ทาให้ผู้เรียนต้องลงมือ
ปฏิบัติศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่จะสามารถแก้ปัญหาที่กาหนดขึ้นได้จริง ซึ่งในกระบวนการเรียน
นั้น ผู้เรียนจะต้องวิเคราะห์และนิยามปัญหาให้ชัดเจน ตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ทาการทดลอง กาหนดแหล่งอ้างอิง และเขียนข้อสรุปที่ได้จากการศึกษา
4. เป็นการได้แนวทาง วิธีการหรือผลผลิต ที่สามารถนามาเสนอได้ การเรียนการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ต้องการที่จะให้ผู้เรียนค้นพบแนวทาง วิธีการ หรือสร้างผลผลิตในลักษณะของ
สิ่งประดิษฐ์ หรือนิทรรศการที่จะสามารถอธิบายหรือนาเสนอผลสรุปที่ได้จากการศึกษา ซึ่งอาจจะ
ผลิตออกในลักษณะเอกสารรายงาน โมเดล หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
5. เป็ นการเรี ย นที่ใช้วิธีการเรียนแบบร่ว มกัน การเรียนรู้โ ดยใช้ปัญหาเป็นหลั ก
มีลักษณะคล้ายคลึงกับการเรียนรู้ร่วมกัน คือ ผู้เรียนต้องเรียนร่วมกับคนอื่น ส่วนใหญ่จะเรียนแบบ
จับคู่ หรือกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งการเรียนรู้กับผู้อื่นจะช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนเมื่อเรียนรู้ในสิ่ งที่ยุ่งยาก
สลับซับซ้อน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนข้อค้นพบ การได้สนทนา ซึ่งจะเป็นการ
ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนและทักษะทางสังคมได้อีกด้วย
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6.3 ขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
จากการศึกษาขั้นตอนของการจัดการเรียนแบบร่วมกัน (Barrett (2004)) สามารถสรุป
ขั้นตอนของการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ไว้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นนาผู้เรียนเข้าสู่ประเด็น การเริ่มต้นการเรียน ผู้สอนต้องชี้แจงให้ผู้เรียนเข้าใจ
จุดมุ่งหมายของบทเรียนอย่างชัดเจน สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบทเรียน อธิบายถึงสิ่ง
ที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติ สาหรับผู้เรียนที่ไม่เคยมีประสบการณ์การเรียนในรูปแบบนี้มาก่อน ผู้สอนจะต้อง
อธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกระบวนการและชี้ให้เห็นสิ่งที่ต้องการตามประเด็นต่อไปนี้
1) เปูาหมายเริ่มต้นของการเรียนรู้ไม่ใช่การเรียนให้รู้เนื้อหาจานวนมาก แต่เป็นการ
เรียนรู้เพื่อให้สามารถค้นคว้าหาแนวทางการแก้ปัญหา และการฝึกฝนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างอิสระ
2) เนื่ อ งจากค าถามหรื อ ปั ญ หาที่ ตั้ง ขึ้ น นั้ น มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ น จึ ง ไม่ มี ค าตอบที่
ถูกต้องเพียงคาตอบเดียว ผู้เรียนจะต้องค้นคว้าหาคาตอบให้ได้มากที่สุด
3) ในขั้นตอนการสืบค้น ผู้สอนจะต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ฝึกตั้งคาถามและค้นหา
คาตอบ และระหว่างการเรียนนั้นผู้เรียนจะต้องมีความอิสระในการเรียนหรือได้เรียนร่วมกับกลุ่มเพื่อน
ผู้สอนจะเป็นเพียงผู้ให้ความช่วยเหลือเป็นบางครั้งเท่านั้น
4) ในขั้นวิเคราะห์และอธิบาย ผู้เรียนจะต้องได้รับการสนับสนุนให้แสดงความคิดเห็น
ออกมาอย่างอิสระ ไม่มีการล้อเลียนจากผู้สอนหรือเพื่อน ผู้เรียนทุกคนต้องได้รับโอกาสในการสืบค้น
และแสดงออก
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นจัดกลุ่มผู้เรียน เนื่องจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลั ก ต้องการที่จะ
พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนร่วมกัน การสอบสวนปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการช่วยเหลือผู้เรียน
ในการวางแผนการเรียน จึงมีประเด็นในการพิจารณาต่อไปนี้
1) การศึกษาเป็นทีม ในการเตรียมทีมสาหรับการเรียนรู้โ ดยใช้ปัญหาเป็นหลักนั้น
ขึ้น อยู่ กั บ เปู า หมายของการเรี ย นรู้ บางครั้ ง ผู้ ส อนจะจั ด ที ม โดยค านึ ง ถึ ง คามแตกต่ า งของระดั บ
ความสามารถ เชื้อชาติ ชาติพรรณ หรือ เพศ บางครั้งผู้สอนจะจัดทีมตามความสนใจของผู้เรียน หรือ
จัดตามกลุ่มเพื่อนสนิท อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีการจัดกลุ่มหลากหลายแบบ แต่พอถึงขั้น ศึกษาเป็น
ทีม ผู้สอนจะต้องชี้แจงให้ผู้เรียนเข้าใจถึงเหตุผลของการแบ่งทีมนั้น
2) การวางแผนร่วมกัน หลังจากผู้สอนนาเสนอปัญหาต่อผู้เรียนและมีการจัดทีมแล้ว
ผู้เรียนและผู้สอนจะร่วมกันพิจารณาถึงหัวข้อย่อย วิธีสืบค้นและระยะเวลาในการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 3 การเรียนรู้โดยอิสระและการค้นคว้าแบบกลุ่ม ในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
หลักนั้นสามารถที่จะทาได้ในรูปแของการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนแบบจับคู่ หรือการเรียนเป็นทีม
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สาหรับกระบวนการเรียนรู้นั้น แม้ว่าจะมีขั้นตอนแตกต่างกันตามลักษณะของปัญหา แต่โดยทั่วไป
มักจะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
1) นาเสนอประเด็นหรือสถานการณ์ปัญหา
2) วิ เ คราะห์ ปั ญ หา ส ารวจความรู้ เ บื้ อ งต้ น ระดมสมองเพื่ อ วางแผนปฏิ บั ติ ก าร
แก้ปัญหา
3) ศึกษาแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล การสืบค้นถือเป็นขั้นที่สาคัญของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็ น หลั ก ในขั้น ตอนนี้ ผู้ ส อนจะต้อ งสนั บสนุน ให้ ผู้ เรี ยนเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ลงมื อปฏิบั ติ หรือ ถึ ง
ขั้นทดลอง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในสถานการณ์ปัญหามากที่สุด และสามารถสร้างข้อสรุปของตัวเองได้
สาหรับแหล่งข้อมูลนั้น ผู้สอนจะต้องเตรียมแหล่งการเรียนรู้ให้หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้สืบค้น
อย่ างกว้างขวาง นอกจากนี้ ผู้ ส อนจะต้องคอยให้ คาแนะนาถึง วิธีก ารใช้ แหล่ งความรู้ วิธีการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลให้เหมาะสมกับสภาพของปัญหา
5) แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
6) การตั้งสมมติฐาน การอธิบาย และสร้างข้อสรุปภายหลังการเก็บรวมรวบข้อมูล
ผู้เรียนจะต้องตั้ง สมมติฐาน การเขียนคาอธิบาย และสร้างข้อสรุป ในขั้นนี้ผู้สอนจะต้องรับฟังและ
ยอมรับทุกข้อคิดเห็นของผู้เรียน
ขั้ น ตอนที่ 4 การพั ฒ นาและการน าเสนอสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ แ ละการจั ด นิ ท รรศการ น าเสนอ
กระบวนการแก้ปัญหา ขั้นตอนหลังการสืบค้นคือ การนาเสนอสิ่งประดิษฐ์และการจัดนิทรรศการ
ส าหรั บ สิ่ ง ประดิษฐ์ นั้ น ไม่ได้ ห มายถึง รายการงานเท่า นั้น แต่ห มายความรวมถึง สื่ อ วีดิโ อ โมเดล
โปรแกรมคอมพิว เตอร์ หรื อ สื่ อผสมที่ อธิ บ ายข้อ สรุ ป ของการแก้ ปั ญ หาที่ ส อดคล้ อ งกั บอายุ แ ละ
ความสามารถของผู้เรียน ภายหลังจากการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาแล้ว ผู้สอนจะให้มีการนาเสนอ
ในลักษณะของการจัดนิทรรศการ เพื่อให้กลุ่มคนต่างๆ รับรู้ สาหรับรูปแบบการจัดนิทรรศการนั้นอาจ
จัดในรูปนิทรรศการวิทยาศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นาเสนอผลงานของตนเอง ให้ผู้อื่นได้รับรู้
หรือเป็นการนาเสนอโดยใช้สื่อพูด หรือสื่อเสียงที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น อย่างไรก็ตามนิทรรศการจะมีคุณค่า เมื่อมีผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมมากๆ รวมถึงการได้นาเสนอ
ถึงความสาเร็จที่เป็นผลมาจากความสามารถของผู้เรียน
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นการวิเคราะห์และประเมินกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
จากการแก้ปัญหา วัดและประเมินผลร่วมกัน ขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่จะ
ช่วยให้ผู้เรียนวิเคราะห์และประเมินผลกระบวนการของตนเองรวมทั้งทักษะการค้นคว้าและการใช้
เหตุผลในการดาเนินการ ระยะนี้ผู้สอนจะตั้งคาถามผู้เรียนให้ระลึกถึงขั้นตอนต่างๆ ที่ปฏิบัติ มาตั้งแต่
เริ่มแตกจนถึงบทสรุป เช่น ผู้เรียนเริ่มเข้าใจสภาพปัญหาที่ชัดเจนเมื่อใด เริ่มมีความเชื่อมั่นข้อสรุปที่ได้
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จากการค้นคว้าเมื่อใด ทาไมถึงเชื่อมั่นในข้อสรุปนั้นมากกว่าข้อสรุปอื่นๆ ทาไมถึงปฏิเสธข้อสรุปอื่น
ทาไมถึงนาข้อสรุปขั้นสุดท้ายมาใช้ มีการเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับข้อสรุปที่ได้ ขณะที่กาลังทาการ
สืบค้นหรือไม่ สาเหตุที่ทาให้เปลี่ยนแปลงแนวคิดคืออะไร และจะทาอะไรที่แตกต่างไปจากนี้หรือไม่
โดยสรุ ป ขั้น ตอนของกระบวนการเรียนรู้โดยแก้ปัญหาเป็นหลั กนั้นมีความมุ่งหมายที่จะ
เริ่ มต้น เร้ าความสนใจผู้ เรี ย นด้วยประเด็นปัญหาหรื อสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเพื่อให้ ผู้เรียนได้ฝึ ก
กระบวนการคิดวิเคราะห์ ระดมสมองเพื่อวางแผนปฏิบัติ ผ่านกระบวนการสืบค้นหาข้อมูลสารสนเทศ
ที่หลากหลายแล้วกลับมาเพื่ออภิปราย แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วม พร้อมทั้งทบทวนแนวทางการแก้ปัญหา
อีกครั้งก่อนนาเสนอกระบวนการแก้ปัญหา ขั้นตอนสุดท้ายคือการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ซึ่งถือว่าเป็น
ขั้นตอนที่สาคัญเพื่อให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีความหมายและสามารถนาไปประยุตก์ในบริบทอื่นๆ
ต่อไป
6.4 การเตรียมความพร้อมสาหรับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
จากการศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Howard S. Barrows
& Tamblyn, 1980; Savin-Baden, 2007; Savin-Baden et al., 2004; Savin Baden & Howell
Major, 2004; van Berkel, 2010) พบว่าสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้
1. ผู้สอน ถึงแม้ว่ากระบวนการเรียนการสอนตามวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักจะเน้น
ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือศึกษาเป็นกลุ่ม แต่ในทางปฏิบัติผู้สอนจะเป็นองค์ประกอบที่
สาคัญในการอานวยการให้การเรียนรู้ไปสู่เปูาหมายตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ดังนั้น การ
เตรียมการด้านการสอนนั้น จะต้องให้ผู้สอนเข้าใจบทบาทของตนเองให้ชัดเจนและฝึกทักษะที่จาเป็น
ต่อกระบวนการเรียนรู้ เช่น การนาเข้าสู่บทเรียน การจูงใจ การตั้งคาถาม การให้คาแนะนา เป็นต้น
2. ผู้เรียน องค์ประกอบที่สาคัญที่สุดของกระบวนการเรียนรู้คือ ผู้เรียน แต่การที่ผู้เรียนจะ
สามารถแสดงศักยภาพของตนเองออกมาอย่างเต็มความสามารถ ทั้งด้านกระบวนการกลุ่ม การศึกษา
อิสระด้วยตนเอง เพื่อสืบค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหา ผู้เรียนจะต้องได้รับการฝึกอบรมให้เข้าใจถึง
แนวคิดพื้นฐานของรูปแบบการเรียนรู้ รวมทั้งข้อปฏิบัติในกระบวนการเรียนรู้ทุกขั้นตอน
3. สถานการณ์ปัญหา ผู้สอนจะต้องเตรียมสถานการณ์ปัญหาซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม กล่าวคือ ปัญหาต้องมีการสลั บซับซ้อนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าอย่าง
กว้างขวาง
4. สื่อการเรียนการสอน เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนต้องศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งอาจจะ
มีความต้องการสื่ออื่นๆ ไม่เหมือนกัน ดังนั้นผู้สอนต้องจัดเตรียมสื่อที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
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5. อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ ในขั้นตอนสุดท้ายผู้เรียนต้องนาเสนอผลการเรียนรู้ ผู้สอน
จะต้องจัดหาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
โดยสรุป การเรี ย นรู้โ ดยใช้ปัญหาเป็นหลัก มุ่งหวังให้ผู้ เรียนได้พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ที่
จาเป็นในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา การเรียนรู้ด้วยการชี้นาตนเอง การทางานร่วมกัน
เป็นทีม โดยที่ผู้ เรีย นเป็ นศูนย์ กลางของการเรียนรู้ และใช้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่เหมาะสมเพื่อ
กระตุ้นการเรียนรู้ ผ่านสื่อ อุปกรณ์และเครื่องมือการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อ สนับสนุนการเรียนรู้
และค้นคว้าหาความรู้เพื่อแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
ตอนที่ 7 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสนับสนุนผู้เรียน
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับระบบสนับสนุนผู้เรียนเป็นการศึกษาความหมายของการสนับสนุน
ผู้เรี ย น รู ป แบบการสนั บ สนุน ผู้ เรี ยนในการศึกษาทางไกล การจัดทาระบบสนับสนุนผู้ เรียน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
7.1 ความหมายของการสนับสนุนผู้เรียน
ระบบสนับสนุนผู้เรียน เป็นรูปแบบหนึ่งของการสนับสนุนการศึกษาที่สถาบันหรือหน่วยงาน
ผู้ จั ดการศึกษาทางไกลจั ดขึ้น เพื่ อเสริมการเรีย นการสอนที่ช่ว ยผู้ เรียนให้ ส ามารถเรียนได้จนจบ
หลักสูตร ประสบความสาเร็จในการศึกษา เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่ในระบบการศึกษาทางไกลเป็นผู้ที่
ทางานแล้ว มีภาระต่าง ๆ มากมาย ไม่มีเวลาให้กับการเรียนเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนบางคนที่มีอายุ
มากจบการศึกษามานานทาให้เกิดความไม่มั่นใจในการเรียนที่ต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ (สุมาลี สังข์
ศรี et al., 2546) ระบบสนับสนุนผู้เรียนจึงเป็นระบบที่มีความจาเป็นสาหรับการศึกษาทางไกลที่ใช้
สนับสนุนสิ่งแวดล้อมทางการเรียนผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเน้นการทากิจกรรมและการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการใช้
เทคโนโลยีมากยิ่ งขึ้น โดยสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนเข้า
ด้วยกัน ผ่านระบบสนับ สนุน ผู้เรีย น ยิ่งไปกว่านี้งานวิจัยที่ศึ กษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียน
ทางไกลและสาเหตุของการหยุดเรียนกลางคันของผู้เรียนทางไกล พบว่าตัวแปรทางด้านบทเรียนและ
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้เรียนมากที่สุด (จินตนา ยูนิพันธ์
และประนอม รอดคาดี, 2547 อ้างถึงใน ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ , 2552) ระบบสนับสนุนผู้เรียนมี
ความสาคัญต่อการจัดการศึกษาทางไกล เนื่องจากปัญหาที่พบในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการจัดการเรียน
การสอนทางไกลพบว่าความรู้สึกโดดเดี่ยวของผู้เรียน การขาดการให้ผลปูอนกลับเป็นส่วนบุคคล การ
ประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการเรียนด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ และการขาดการมีปฏิสัมพันธ์เชิง
สังคม ส่งผลทาให้ผู้เรียนหยุดเรียนหรือเลิกเรียนกลางคัน (Ufi/learndirect and Kineo, 2007 อ้าง
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ถึงใน ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ, 2552) จากการศึกษาความหมายของการสนับสนุนผู้เรียน (Baloyi,
2013; Chatpakkarattana & Khlaisang, 2012; Lephoto & Mohasi, 2009; ปราวีณยา สุวรรณ
ณัฐโชติ, 2552; สุมาลี สังข์ศรี et al., 2546) สามารถสรุปได้ว่า การสนับสนุนผู้เรียน (Learner
Support System) หมายถึง การจัดเตรียมวิธีการ เครื่องมือ แหล่งเรียนรู้ทั้งที่เป็นทรัพยากรบุคคล
และไม่ใช่บุคคล ทั้งการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และไม่ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพื่อให้ปรึกษา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด้านเรียนการสอนและด้านวิชาการอื่น ๆ ทั้งก่อนเรียน
ระหว่างเรีย น และหลังเรียน โดยระบบสนับสนุนผู้เรียนอาจอยู่ในระดับสถาบันและระดับชุดวิช า
เพื่อให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการศึกษา
7.2 รูปแบบการสนับสนุนผู้เรียนในการศึกษาทางไกล
รูปแบบการสนับสนุนผู้เรียนในการศึกษาทางไกลสามารถจาแนกได้ตามลักษณะของระดับ
สถาบันและระดับชุดวิชา โดยการสนับสนุนการศึกษาที่จัดให้ส่วนมาก จัดให้บริการด้านต่าง ๆได้แก่
บริการข่าวสารข้อมูลจากสถาบัน การพบปะระหว่างเรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษา การพบกลุ่มระหว่าง
เรียน การสอนเสริม บริการสื่อเสริม บริการตอบปัญหา ให้คาแนะนาเรื่องวิธีเรียน บริการแนะแนว
และให้คาปรึกษาในด้านต่าง ๆ การจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ หรือ การบริการแหล่งความรู้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เป็นต้น (สุมาลี สังข์ศรี et al., 2546) อย่างไรก็ตามการสนับสนุนผู้เรียนถือได้ว่ามีความสาคัญ
เนื่องจากผู้ที่เรียนในระบบการศึกษาทางไกลส่วนใหญ่จะเป็นผู้เรียนที่เป็นวัยผู้ใหญ่ มีงานทาอยู่แล้ว
และเป็นกลุ่มที่มีเวลาค่อนข้างจากัดหรืออดทนต่อการรอคอยและความล่าช้าได้น้อย ดังนั้นการดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ จึงต้องสร้างระบบสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ เช่น การจัดทาและปรับปรุง
คุณภาพของสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้มีความน่าสนใจ นาเสนอกระบวนการเรียนรู้ที่ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทาง
ให้กับผู้เรียน การจัดตั้งศูนย์ตาราอันเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ยืมใช้ และการ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งการเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นได้ช่วยสอน
ผู้เรียนทั้งในแบบเผชิญหน้าและผ่านทางโทรศัพท์
ส าหรั บ รู ป แบบการสนั บ สนุ น ผู้ เ รี ย นในการศึ ก ษาทางไกลที่ มี ก ารด าเนิ น การผ่ า นระบบ
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดยการใช้เครื่องมือการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อลด
ช่องว่างเกี่ยวกับระยะทางและเวลา สามารถจัดกระทาได้ลักษณะต่าง ๆ เช่น การบันทึกผลการเรียน
ของผู้เรียน รวมถึงการให้คาปรึกษาก่อนเข้าเรียนในหลักสูตร การให้สารสนเทศที่เกี่ยวกับการเข้าเรียน
และการลงทะเบียนเรียน การจัดหาหนังสือให้บริการในห้องสมุดและการจัดหาหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์
การทบทวนและการให้คาปรึกษาการเรียน โดยต้องให้การสนับสนุนทั้งในบทบาทของผู้สอน ผู้ชี้แนะ
ที่ให้การตรวจสอบและให้คาปรึกษา การใช้เทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ วิทยุ
เทปบันทึกเสียง วีดิทัศน์ รายการโทรทัศน์ ฝุายช่วยเหลือที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการผ่านทางไปรษณีย์
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อิเล็กทรอนิกส์และทางโทรศัพท์ ฐานข้อมูลคาถามที่ถามบ่อย ซึ่งเป็นรวบรวมและจัดระบบคาถาม
คาตอบที่ผู้เรียนมักประสบปัญหาแล้วจัดแยกเป็นหมวดหมู่ สื่อสาหรับการสอนออนไลน์ เป็นสื่อที่
จัดทาขึ้นเพื่อให้ความรู้กับผู้เรียนเฉพาะเรื่อง ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกดจากการปฏิบัติ การจัดให้มีติว
เตอร์ ทั้งติวเตอร์ส่วนบุคคล และติวเตอร์ประจาวิชา การสนับสนุนและการสร้างแรงจูงใจในการเรียน
ออนไลน์ให้กับผู้เรียน เช่น การกล่าวต้อนรับและแจ้งเวลาทางานของติวเตอร์ที่ผู้เรียนจะสามารถ
ติดต่อได้ การตรวจสอบว่าผู้เรียนทางานตามที่ได้รับจนถึงการประเมินการเรียน และติดตามไห้เป็นไป
ตามเปูาหมายที่ตกลงกันไว้ในแผนการเรียน และสุดท้ายคือการทบทวนแผนและวางแผนที่จะทาให้
ผู้เรียนเรียนตามแผนที่กาหนด (นุชจรี บุญเกต, 2554; ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ, 2552)
Molefi (1998) จัดรูปแบบ/กลุ่มที่สนับสนุนผู้เรียนเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) การสนับสนุนทาง
วิช าการซึ่งเป็ น การสนั บ สนุ น ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยตรง ได้แก่ สื่ อการเรียน บริการให้
คาแนะนาและให้คาปรึกษา 2) การสนับสนุนในเชิงการบริหารจัดการ ได้แก่ การเข้าชั้นเรียน การ
รับเข้าเรียน การลงทะเบียน บันทึกผลการเรียน การจัดหาสารสนเทศที่จาเป็น และการจัดส่งสื่อวัสดุ
ให้แก่ผู้เรียน สาหรับการสนับสนุนผู้เรียนผ่านการใช้เครื่องมือเพื่อใช้ติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้
แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ใจทิพย์ ณ สงขลา (ใจทิพย์ ณ สงขลา, 2550) จัดรูปแบบการสนับสนุนผู้เรียนตามมิติการ
สื่อสารทางด้านเวลา เป็น 2 รูปแบบ คือ
1) ประสานเวลา ได้แก่ แช้ท (Chat-Online Chat or Instant Relay Chat) ข้อความส่ง
ด่วน (IM-Instant Message) สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้เสมือน (Virtual Learning Environment: VLE)
เป็นต้น
2) ไม่ประสานเวลา ได้แก่วิกิ (Wiki) บล็อก (blog/web blog/ weblog) กลุ่มเสวนา /
กระดานข่าว / กระดานประกาศ (Forum/ Discussion Board/ Bulletin Board Systems-BBS)
อีเมล์ (E-mail) กลุ่มข่าว (Listserv) เป็นต้น
Sabine Bachmayer et al. (Bachmayer, 2010)แบ่งระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
เป็นในรูปแบบของระบบที่ช่วยสนับสนุนการให้ข้อมูลสารสนเทศ ระบบที่สนับสนุนการติดต่อสื่อสาร
ระบบที่สนับสนุนการตัดสินใจ ซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละระบบนั้นมีความทับซ้อนและบูรณาการใช้งาน
ร่วมกันได้
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รูป 2.1 Interactive social/collaborative TV
Sources: Based on Behrendt and Zeppenfeld (2008); O’Reilly and Battelle (2009)
ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ (2552) สรุปรูปแบบระบบการสนับสนุนผู้เรียนทางไกลเป็น 2
รู ป แบบ โดยแบ่ ง ตามลั ก ษณะการนาส่ งการสนับสนุนผ่ านระบบคอมพิว เตอร์เครือ ข่าย (Online
Learner Support) และแบบที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เครือข่ายสนับสนุน (Offline Learner Support)
และจากงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์และประเมินระบบสนับสนุนผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าการจัดระบบสนับสนุนผู้เรียนทางไกลแบ่งออกเป็น 2 ระดับ
คือ
1. การสนับสนุนผู้เรียนในบริบทของสถาบัน ได้แก่ 1) การปฐมนิเทศก่อนเรียน 2) การ
ลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 3) การใช้ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
2. การสนับสนุนผู้เรียนระดับหลักสูตรหรือโปรแกรมที่รับผิดชอบ แบ่งเป็น 3 ระยะ
2.1 การสนับสนุนผู้เรียนก่อนเข้าเรียน คือ การปฐมนิเทศและการอบรมการใช้
ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้
2.2 การสนั บสนุนผู้เรียนระหว่างเรีย น ได้แก่ 1) ช่องทางการสื่ อสารแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ 2) สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ 3) การสอนทบทวนบทเรียน 4)
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การผสมผสานกิจกรรมการเรียนเสริมในหลักสูตร 5) การอานวยความสะดวกโดยผู้ช่วยสอนและ
เจ้าหน้าที่ประจาหลักสูตร
2.3 การสนับ สนุนผู้เรียนหลั งการเรียน เช่น การแจ้งกาหนดวันรับทราบผล
คะแนน การลงทะเบียนออนไลน์ การประสานงานด้านกาหนดการเรียน และกิจกรรมพิเศษต่างๆ
เป็นต้น
ยิ่งไปกว่านี้ งานวิจัยดังกล่าวยังวิเคราะห์ปัจจัยระบบสนับสนุนผู้เรียนในการเรียนการ
สอนทางไกลได้องค์ประกอบที่สาคัญ 5 ด้าน รวม 18 ตัวแปร ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านการแนะแนวการเรียนทางไกล 5 ตัวแปร
1) เอกสารและคู่มือแนะนาการเข้าใช้บทเรียนออนไลน์
2) การฝึกอบรมการใช้ระบบการบริหารจัดการเรียนรู้
3) ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการเตรียมตัวสาหรับการเรียนการสอน
4) การปฐมนิเทศนิสิตใหม่
5) เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการเรียนการสอนทางไกล
ด้านที่ 2 ด้านการบริการสนับสนุนและติดตามระหว่างการเรียน 4 ตัวแปร
1) ความช่วยเหลือและการแก้ปัญหาด้านเทคนิคจากผู้ช่วยสอนประจาวิชา
2) ความช่วยเหลือและการสนับสนุนการเรียนรู้เชิงวิชาการจากผู้ช่วยสอนประจา
วิชา
3) การกากับและติดตามการเรียนรู้ของผู้ช่วยสอนประจาวิชา
4) การบริการติดต่อสื่อสารด้วยช่องทางต่างๆ
ด้านที่ 3 ด้านลักษณะของสื่อการเรียนรู้ 4 ตัวแปร
1) การนาเสนอเนื้อหาในบทเรียนออนไลน์ด้วยภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว
2) แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบที่ช่วยให้เข้าใจบทเรียน
3) การออกแบบเมนูหรือปุุมต่างๆ ในบทเรียนออนไลน์ที่ง่ายต่อการใช้
4) ผลปูอนกลับที่เอื้อประโยชน์และเสริมการเรียนรู้
ด้านที่ 4 ด้านการจัดการเรียนการสอนเสริมประสบการณ์ 3 ตัวแปร
1) การสอนทบทวนบทเรียน
2) กิจกรรมการเรียนรู้เสริมประสบการณ์
3) การชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ระดับรายวิชาและโมดูลการเรียน
ด้านที่ 5 ด้านการประเมินผล 2 ตัวแปร
1) กาหนดระยะเวลาการส่งงาน
2) ลักษณะเกณฑ์การประเมินผล
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จะเห็นได้ว่าแนวทางของระบบสนับสนุนมีความสอดคล้องกับ รายการวิจัยเรื่อง การศึกษา
ทางไกลในมหาวิทยาลัยที่คัดสรรจากประเทศต่างๆ: ประสบการณ์เพื่อประยุกต์สู่การพัฒนาระบบ
การศึกษาทางไกลของไทยในศวรรษที่ 21 (สุมาลี สังข์ศรี et al., 2546) ได้ทาการเปรียบเทียบด้าน
การบริ ก ารสนั บ สนุ น การศึกษาของมหาวิทยาลั ยเปิด ในประเทศต่า ง ๆ ได้แก่ สหราชอาณาจัก ร
(Open University) แคนาดา (Athabasca University) ญี่ปุน (University of the Air) นิวซีแลนด์
(TOPNZ) และประเทศไทย (STOU) พบว่าสถาบันส่วนมากมีศูนย์ภูมิภาคและศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน
และห้ อ งสมุด ไว้บ ริ ก ารนั ก ศึกษา มีบ ริก ารแนะแนวให้ คาปรึ กษาและการบริ การสอนเสริ มให้ แ ก่
นักศึกษา และมีบริการสอนเป็นชั้นเรียนเป็นครั้งคราวให้แก่นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
เช่น ที่มหาวิทยาลัยเปิดแห่งสหราชอาณาจักร บางมหาวิทยาลัยจะมีอาจารย์แนะแนวและอาจารย์ที่
ปรึกษาประจาตัวนักศึกษาตั้งแต่ต้นจนสาเร็จการศึกษา เช่น ที่มหาวิทยาลัยเปิดแห่งสหราชอาณาจักร
และมหาวิทยาลัย อะธาบัส กา นอกจากนี้มีบางมหาวิทยาลั ยมีทุนกู้ยืมหรือบริการลดค่าใช้จ่ายแก่
ผู้เรียน เช่น มหาวิทยาลัยทางอากาศของญี่ปุน มีทุนการศึกษา ลดค่าเล่าเรียนแก่ผู้เรียนเป็นกลุ่ม และ
มีบัตรค่าโดยสารแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเปิดแห่งแอฟริกาใต้มีทุนกู้ยืม และสถาบันการศึกษาระบบ
เปิดแห่งนิวซีแลนด์มีบริการติดต่อกับอาจารย์ทางสื่อต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และมีบริการ
ติดตามนักศึกษาที่เรียนซ้า สอบไม่ผ่าน หรือมีปัญหาต่าง ๆ ในการเรียน
สรุปได้ว่า การจัดระบบสนับสนุนผู้เรียนในการศึกษาทางไกลควรมีการจัดระบบที่ส่งเสริม
ขั้นตอนหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้รอบด้า นทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนเพื่อช่วย
ให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการเรียนมากที่สุด และการนาเทคโนโลยีและเครื่องมือการสื่อสารมา
ใช้เพื่อสนับสนุนผู้เรียน ผู้วิจัยมีความเห็นว่าระบบสนับสนุนดังกล่าว เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ตามความสะดวก และเปิดกว้างให้มีการบูรณาการการใช้เครื่องมือการติดต่อสื่อสารทั้งการใช้
งานที่อาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์
7.3 การจัดทาระบบสนับสนุนผู้เรียน
Ufi/learndirect and Kineo ( 2007 อ้างถึงใน ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ , 2552) ได้
แนะนา 6 ขั้นตอนในการจัดทาการสนับสนุนผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. ระบุวัตถุประสงค์ของการจัดการสนับสนุนผู้เรียนภายในโปรแกรม ซึ่งสอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายของการเปิดโปรแกรมการสอน
2. ทาความรู้จักกับกลุ่มผู้เรียน ลักษณะของกลุ่มผู้เรียนจะช่วยให้สามารถออกแบบ
และคิ ดวิ ธี ก ารสนั บ สนุ น ผู้ เรี ย นได้ อ ย่ า งตรงปัญ หามากยิ่ ง ขึ้น ปั จจั ย ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ ผู้ เ รี ย น ได้ แ ก่
ประสบการณ์การเรียนทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต ระยะเวลาในการเรียน ระดับความยากง่ายของเนื้อหาวิชา
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3. กาหนดกรอบความคิดในการสนับสนุ นผู้เรียน ในชั้นนี้จะต้องอาศัยข้อมูลจากขั้นที่
1-2 เพื่อเลือกใช้กลวิธีในการสนับสนุน จากระดับง่ายที่ผู้เรียนสามารถพึ่งตนเองได้สู่ระดับที่ต้องให้
ความช่วยเหลือในเชิงสื่อสารปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ การค้นหาคาตอบจากฐานข้อมูลการถาม-ตอบ (FAQS)
การส่งคาถามที่ค้นหาไม่เจอในฐานข้อมูลเข้ามาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือการสนทนาออนไลน์
การสื่อสารกับฝุายช่วยเหลือเป็นรายบุคคลผ่านทางโทรศัพท์ การเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
เข้าชั้นเรียน และการปรึกษากับทางผู้ให้คาปรึกษา
4. กาหนดเครือข่ายของผู้ทาหน้าที่สนับสนุนผู้เรียน ทั้งนี้ให้พิ จารณาถึงบุคคล หรือ
กลุ่มบุคคลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนผู้เรียน เช่น ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา ผู้สอน ผู้จัดการ
โปรแกรม ฝุายไอที กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องต่างๆ ในชุมชนออนไลน์ เป็นต้น
5. จั ด ท าแผนงานการสนั บ สนุ น และก าหนดแหล่ ง ทรั พ ยากร แผนงานควร
ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการสนับสนุน 2) ช่องทางที่ใช้ 3) แหล่งทรัพยากรที่ต้องมีสาหรับแต่
ละช่องทางที่ใช้ 4) เวลาและงบประมาณที่ต้องใช้ 5) ความเสี่ยงและกรณีที่อาจเกิดขึ้นได้
6. การทดสอบและแก้ไข เนื่องจากการดาเนินการสนับสนุนผู้เรียน ส่วนหนึ่งเป็นการ
ทางานเฉพาะหน้าจึงไม่ส ามารถออกแบบระบบการสนับสนุนให้ครอบคลุมทั้งหมด การทดสอบและ
ทบทวนการจัดการสนับสนุนต่างๆ เช่น เอกสารวัสดุประกอบการเรียนการสอนที่อาจะพบประเด็น
คาถามจากผู้เรียน ซึ่งจาเป็นต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ
จากผู้เรียน เป็นต้น ตัวอย่างวิธีการทบทวน ได้แก่ 1) วิเคราะห์ช่องทางการสนับสนุนผู้เรียนที่ได้รับ
การใช้มากที่สุด เพื่อปรับปรุงช่องทางการสื่อสารนั้นให้ดีขึ้น 2) วิเคราะห์คาถามที่ได้รับจากผู้เรียนที่มี
ความถี่บ่อยๆ ซึ่งไม่ได้รับคาตอบจากเอกสารเนื้อหา ประกอบการสอหน และเพิ่มเติมเป็นฐานข้อมู ล
FAQs หรือจัดทาเป็นหน่วยการเรียนทบทวนเพิ่มขึ้น 3) ถ้าระดับการสนับสนุนผู้เรียนด้วยการใช้
โทรศัพท์มีอัตราที่ต่า ควรมีการดาเนินการสนับสนุนแบบเชิงรุก แทนการตั้งรับซึ่งเป็นการรอการ
สนับสนุนตามความต้องการของผู้เรียนเท่านั้น
นอกจากแนวคิดข้างต้นแล้ว งานวิจัยของ Koroghlanian and Brinkerhoff (2008) ได้ให้
ข้อเสนอแนะสาหรับการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อสนับสนุนผู้เรียน ดังนี้
1. ในการออกแบบการสอนออนไลน์ จาเป็นต้องมีการวิเคราะห์งานที่เกี่ยวกับความรู้
และทักษะทางด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์เป็นความรู้เบื้องต้นของรายวิชาด้วย ดังนั้นการวิเคราะห์งานจึง
ควรรวมความรู้และทักษะการใช้ระบบบริหารจัดการรายวิชาด้วย ซึ่งต้องกาหนดไว้เป็นความรู้เบื้องต้น
ของผู้เรียนก่อนเรียน
2. จัดให้มีการสอนทบทวน มีเอกสารประกอบการเรียน หรือโปรแกรมการเรียนด้วย
ตนเองเกี่ยวกับความรู้และทักษะคอมพิวเตอร์ก่อนเข้าสู่การเรียนออนไลน์
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3. สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนผ่านระบบบริหารจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นการ
เรียนผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ควรจัดให้มีการช่วยเหลือผู้เรียนในการใช้ระบบดังกล่าวในรูปของ
บริการช่วยเหลื อด่วน และเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ ซึ่งอาศัยการเก็บ
รวบรวมคาถามทางเทคนิคที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือผู้เรียนในการเรียนรู้ได้ง่ายมากขึ้น
4. การจั ด วิ ช าที่ ใ ห้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะทางคอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ที่ ต้ อ งมี ใ น
สถาบันการศึกษาบางแห่ง แจะจาเป็นต้องจัดให้ความรู้พื้นฐานอันเป็นเงื่อนไขของผู้เรียนก่อนเรียนใน
โปรแกรมการเรียนทางอินเทอร์เน็ต และในกรณีที่การจัดการเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ตจาเป็นต้อง
ใช้ความรู้และทักษะคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ ตขั้นสูง ผู้สอนจะต้องพิจารณาและกาหนดความรู้
พื้นฐานของผู้เรียน
5. การเข้าถึงโปรแกรมการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ตของผู้ เรียน จาเป็นต้อง
พิจารณาสภาพบริบทที่ผู้เรียนมีในการศึกษาทางไกล เนื่องจากในการจัดการศึกษาทางไกล จะพบว่า
ผู้เรียนจากพื้นที่นอกตัวเมือง อาจมีปัญหาในการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตบอรดแบนด์ ดังนั้นการใช้สื่อ
ที่ต้องใช้แบนวิดท์สูง เช่น ไฟล์วิดีโอ ดังนั้นการตัดสินใจว่าจะใช้สื่อรูปแบบใดจาเป็นต้องขึ้นอยู่กับ
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์กลุ่มเปูาหมายหลัก
นอกเหนือจากงานวิจัยข้างต้นแล้ว พอพันธ์ อุยยานนท์ (2554) พบว่าระบบสนับสนุนผู้เรียน
ของออสเตรเลีย (University of South Australia: UniSA) เกาหลีใต้ (Korea National Open
University: KNOU) อินเดีย (The Indira Gandhi National Open University: IGNOU)
อินโดนีเซีย (Universitas Terbuka: TU) มีการให้บริการเพื่อสนับสนุนผู้เรียนที่หลากหลาย เช่น
UniSA จั ด ท าระบบสนั บ สนุ น ผู้ เ รี ย นก่ อ นที่ จ ะเข้ า มาเรี ย น กล่ า วคื อ หากผู้ ส นใจจะเข้ า เรี ย นแต่
คุณ สมบั ติ ไ ม่ค รบถ้ ว นตามที่ ก าหนดก็ ส ามารถลงทะเบี ยนเตรี ย มความพร้ อ มที่เ รี ย กว่ า UniSA’s
access programme ก่อนได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยยังได้พัฒนาศูนย์ภูมิภาคจานวน 6 แห่ง เพื่อรองรับ
ผู้เรียนในทุกภูมิภาค โดยศูนย์แต่ละแห่งจะมีโครงสร้างพื้นฐาน และระบบการสื่อสารที่เอื้อต่อการ
สนั บ สนุ น และให้ บริ การผู้ เรี ย นทั้งในประเทศแอฟริกาใต้ และประเทศเพื่อนบ้านด้ว ย โครงสร้าง
พื้นฐานและระบบการสื่อสารดังกล่าว ประกอบด้วย สานักงานด้านการบริหารจัดการ ห้องสมุด พื้นที่
สาหรับศึกษาด้วยตนเอง ศูนย์ลงทะเบียนด้วยตนเอง ห้องติวเตอร์ ห้องประชุม เป็นต้น
สรุปได้ว่า การนาความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีบทบาทในปัจจุบันมาปรับใช้เป็น
ระบบเพื่อช่วยสนับสนุนผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้อย่างมีทิศทาง นอกจากจะเป็นการสร้างแรงจูงใจใน
การเรียนให้กับผู้เรียน ยังส่งผลให้การจัดการเรียนรู้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนี้ ระบบ
สนับสนุนผู้เรียนจึงเป็นเครื่องมือสาคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กิจกรรมและเครื่องมือต่างๆ เพื่อใน
การสนับสนุนการเรียนรู้ของตนเองเพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนแต่ละบุคคลได้ โดยมี
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ผู้สอน ผู้ช่วยสอนและเพื่อนเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือ ดังนั้นระบบสนับสนุนผู้เรียนจึงเป็นเครื่องมือ
สาคัญของการจัดการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล
ตอนที่ 8 แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหา
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นการศึกษาความหมายของการ
แก้ปัญหา ประเภทของปัญหา กระบวนการและขั้นตอนการแก้ปัญหา การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
8.1 ความหมายของการแก้ปัญหา
การแก้ปัญหา เป็นกระบวนการเรียนรู้ในระดับสูงซึ่งมีความสาคัญต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก
เนื่องจากปัญหาเป็นสิ่งที่เราต้องพบอยู่ทุกวัน ความสาเร็จในการแก้ปัญหามิได้เกิดขึ้นกับทุกคนหรือทุก
ครั้งที่ต้องเผชิญกับปัญหา การแก้ปัญหาจะต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของปัญหาและที่สาคัญจะต้องทราบ
ถึงวิธีแก้ปัญหาอย่างแท้จริงด้วย (Jonassen, 2011) การแก้ปัญหาเริ่มต้นจากการเผชิญกับปัญหาไป
จนถึงการได้คาตอบรวมทั้งตรวจสอบคาตอบนั้นกับสภาพปัญหา (Stephen Peter Yang, 2001) ซึ่ง
การเรียนรู้การแก้ปัญหาเป็นการเรียนรู้ขั้นที่ 8 หรือขั้นสุดท้ายของลาดับขั้นการเรียนรู้ของกาเย่ โดย
การเรียนรู้การแก้ปัญหานี้ผู้เรียนต้องอาศัยความรู้ในระดับที่ต่ากว่าเป็นพื้นฐานเพื่อนามาใช้ในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น (Gagné, Wager, Golas, & Keller, 2005) ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อการแก้ปัญหาจึงมีความจาเปูนอย่างยิ่งเพราะช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด รู้จักพิสูจน์หาข้อสรุป
และมองเห็นคุณค่าของการแก้ปัญหานั้น รวมทั้งยังควรเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดง
ความคิ ด ของตนเพื่ อ สั ง เคราะห์ เ รื่ อ งราว ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ค าดคะเน ตั้ ง สมมติ ฐ าน ทดส อบ
สมมติฐาน โดยเน้นกิจกรรมที่ผู้สอนจัดขึ้นเป็นสาคัญ จากการศึกษาความหมายของการแก้ปัญหา
(Ambrose et al., 2010; Mayer, 1991; Runco, 1994; Trilling & Fadel, 2009; VanGundy,
2008; ณัฐกร สงคราม, 2553; วิเชียร ธารงโสตถิสกุล, 2553; สมชาย สุริยะไกร, 2550; สูติเทพ ศิริ
พิพัฒนกุล, 2553) สรุปได้ว่า การแก้ปัญหา คือกระบวนการทางปัญญาในการพยามยามคิดหาหนทาง
หรือวิธีการในการแก้ปัญหา โดยอ้างอิงจากประสบการณ์เดิมและความรู้ใหม่เพื่อนาไปสู่เปูาหมายของ
การแก้ปัญหาที่ต้องการและสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นได้
8.2 ประเภทของปัญหา
ปัญหาถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งในชีวิตประจาวันของคนเรา จากการศึกษาประเภทของปัญหา
พบว่ามีนักวิชาการหลายท่านจาแนกประเภทของปัญหาที่แตกต่างกันมีรายละเอียด ดังนี้
Mayer (Mayer, 1991) แบ่งประเภทของปัญหาเป็น 2 ประเภท คือ
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1. ปัญหาที่พบเป็นประจา (Routine Problem) เป็นปัญหาที่คล้ายกับปัญหาที่ผู้
แก้ปัญหาเคยทาสาเร็จมาแล้ว เมื่อเผชิญกับปัญหานี้ ผู้แก้ปัญหาจะใช้การคิดแบบนาความคิดเดิมมา
แก้ไขปัญหา
2. ปัญหาที่ไม่เคยพบมาก่อน (Non- Routine Problem) เป็นปัญหาที่ผู้แก้ปัญหายัง
ไม่เคยแก้ปัญหามาก่อน เมื่อเผชิญกับปัญหาประเภทนี้ผู้แก้ปัญหาจะคิดแบบสร้างความคิดใหม่
Jonassen (2004, 2011) แบ่งประเภทของปัญหาเป็น 2 ประเภทคือ
1. ปั ญ หาที่ มี โ ครงสร้ า งชั ด เจน (Well-Structured) ได้ แ ก่ ปั ญ หาที่ มั ก พบใน
สถานศึก ษาเป็ น ปั ญหาในตาราเรี ยนและการสอบ ซึ่ง เป็น ปัญหาเกี่ ยวข้ องกับมโนทั ศน์ กฎ และ
หลักการเพื่อสร้างสถานการณ์ปัญหา ซึ่งมีลักษณะดังนี้
1.1 นาเสนอองค์ประกอบของปัญหาสู่ผู้เรียน
1.2 ต้ อ งการให้ ใ ช้ ก ฎเกณฑ์ ทั่ ว ไปและกฎหลั ก ของโครงสร้ า งที่ ถู ก จั ด ระบบ
ระเบียบไว้เป็นอย่างดีแล้วอย่างจากัด เพื่อใช้ในการทานายและชี้แนะ
1.3 มีการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในการแก้ปัญหาได้ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างทางเลือกในการตัดสินใจและสถานะของปัญหาทั้งหมดที่รู้จักหรือน่าจะเป็นไปได้
2. ปัญหาที่มีโครงสร้างไม่ชัดเจน (Ill-Structured) เป็นปัญหาที่พบในชีวิตประจาวันซึ่ง
จะฝึกให้มีความเชี่ยวชาญในกรแก้ปัญหาได้ เป็นปัญหาที่ไม่ไดถูกบังคับให้เรียนในห้องเรียน ซึ่งคาตอบ
ในการแก้ปัญหาไม่สามารถทานายได้ ปัญหาแบบนี้ต้องบูรณาการเนื้อหาที่หลากหลายเข้าด้วยกัน โดย
มีลักษณะดังนี้
2.1 มีองค์ประกอบของปัญหาที่ไม่รู้จักในระดับต่างๆ
2.2 มีวิธีการในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย
2.3 มีหลักเกณฑ์ในการประเมินการแก้ปัญหาที่หลากหลาย
2.4 ผู้เรียนต้องตัดสินใจและใช้ความคิดเห็นส่วนตัวหรือความเชื่อเกี่ยวกับปัญหา
นั้น การแก้ปัญหาในลักษณะนี้จึงเป็นกิจกรรมภายในที่มีลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล

Retimain (อ้างถึงใน บังอร เสรีรัตน์ 2538) แบ่งปัญหาออกเป็น 4 ประเภทคือ
1. ปัญหาที่สภาพเริ่มต้นและเปูาหมายมีความชัดเจน แต่ลาดับและขั้นตอนของ
การแก้ปัญหายังไม่ชัดเจน
2. ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยผู้แก้ปัญหาค้นพบคาตอบและเปูาหมายเอง เพราะเปูามายไม่
ชัดเจน
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3. ปัญหาที่สภาพเริ่มต้นมีหลายองค์ประกอบและสภาพเปูาหมายสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่ง
หายไปจากองค์ประกอบ
4. ปัญหาที่มีความชัดเจนทุกองค์ประกอบ ทั้งสภาพเริ่มต้น เปูาหมายและวิธีการ
แก้ปัญหา เพียงแต่ลงมือปฏิบัติปัญหาก็หมดไป
สรุปได้ว่า ปัญหาที่พบส่วนใหญ่มี 2 ลักษณะคือ 1) ปัญหาที่มีความชัดเจนหรือปัญหาที่เคย
พบมาก่อนและสามารถนาความรู้เดิมมาใช้เพื่อแก้ปัญหาได้ เช่น ปัญหาที่พบในการเรียนการสอน 2)
ปัญหาที่ไม่ชัดเจน หรื อปั ญหาที่ไม่เคยพบมาก่อน เป็นปัญหาที่นาความรู้เดิมมาแก้ไขปัญหาไม่ได้
ทั้งหมด จะต้องคิดบูรณาการวิธีแก้ปัญหาขึ้นมาใหม่ ได้แก่ปัญหาที่พบในชีวิตประจาวันทั่วไป
8.3 กระบวนการและขั้นตอนการแก้ปัญหา
8.3.1 กระบวนการแก้ปัญหา
การแก้ปัญหาเป็นกิจกรรรมทางสมองของมนุษย์ที่มีลักษณะเป็นกระบวนการเมื่อต้อง
เผชิ ญ กั บ ปั ญ หา โดยจะมี ก ารท าความเข้ า ใจกั บ ปั ญ หาจนกว่ า จะหาทางออกของปั ญ หาได้ นั ก
การศึกษาได้อธิบายกระบวนการแก้ปัญหาไว้ดังนี้
Gick (1986) อธิบายกระบวนการแก้ปัญหาว่า จะเริ่มจากการสร้างตัวแทนของปัญหา
เพื่อทาความเข้าใจปัญหา ในกรณีที่ผู้แก้ปัญหาเคยพบโครงสร้างปัญหานั้นมาก่อนก็จะดาเนินการ
แก้ปัญหาตามวิธีการที่เคยใช้มา และจะทาการประเมินผลการดาเนินการแก้ปัญหาจนได้รับคาตอบ
ของปัญหา ถ้าผู้แก้ปัญหายังไม่ได้คาตอบตามที่ปัญหาต้องการ ก็จาเป็นต้องย้อนกลับไปพิจารณาถึง
วิธีการและตัวแทนปัญหาอีกครั้งว่ามีข้อบกพร่องตรงไหน เพื่อจะได้ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
เมื่อได้คาตอบที่ต้องการก็ถือว่าประสบความสาเร็จ ในทางตรงข้ามกัน ถ้าผู้แก้ไขปัญหาไม่เคยพบ
โครงสร้างปัญหาเช่นนี้มาก่อน หลังจากสร้างตัวแทนปัญหาขึ้นมาแล้ว ผู้แก้ปัญหาจะทาการคิดวิธีการ
เพื่อใช้ในการแก้ปั ญหา จากนั้ น จะดาเนินการแก้ปัญหาตามวิธีการที่เลื อกไว้และประเมินผลการ
ดาเนินการแก้ปัญหาว่าเป็นอย่างไร
จากแนวคิดดังกล่าว ได้แสดงให้ เห็นกระบวนการแก้ปัญหาประกอบด้ว ยขั้นตอนที่
สาคัญ 2 ประการ คือ
1. การสร้างตัวแทนปัญหา (Construct Problem Representation) ผู้แก้ปัญหา
พยายามทาความเข้าใจปัญหา โดยเชื่อมโยงปัญหากับความรู้เดิมที่มีอยู่และสร้างเป็นตัวแทนของ
ปัญหาขึ้น
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2. กระบวนการแก้ปัญหา (Solution Process) เป็นการค้นพบแนวทางการแก้ปัญหา
ซึ่งเป็นการใช้ความเข้าใจ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่กาหนดมาให้ในปัญหานั้นและการ
สร้างรูปแบบในการแก้ปัญหา ดาเนินการแก้ปัญหา ประเมินผลกระบวนการและผลลัพธ์
ดังนั้นกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของ Gick (1986) สามารถสรุปเป็นขั้นตอน
ได้ดังนี้
1. การสร้ างตั ว แทนปั ญ หา โดยใช้ เ การสร้ า งสั ญ ลั ก ษณ์ วาดรู ป ท าแผนผั ง หรื อ
แผนภูมิเพื่อให้เข้าใจปัญหาได้ดียิ่งขึ้น
2. การคิดวิธีการแก้ปัญหา เป็นการรวบรวมวิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเพื่อ
นาไปสู่คาตอบ รวมไปถึงการวางแผนและจัดลาดับขั้นตอนในการดาเนินการแก้ปัญหา
3. การดาเนินการแก้ปัญหา เป็นการปฏิบัติตามแผนและขั้นตอนที่กาหนดไว้
4. การประเมิน ผลการด าเนิน การแก้ ปั ญหา ว่ ามุ่ งไปสู่ ค าตอบหรือ เปูา หมายที่ ไ ว้
หรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามเปูาหมายอาจทบทวนวีการคิดตั้งแต่ต้นใหม่ว่าผิดพลาดหรือบกพร่องในจุดใด
เพื่อการปรับปรุงกระบวนการแก้ปัญหาในบรรลุเปูาหมาย
Newell and Simon (1972) อธิบายกระบวนการที่บุคคลแก้ปัญหาว่า เมื่อบุคคลรับ
ปัญหาเข้ามาจะพยายามทาความเข้าใจปัญหา โดยจินตนาการถึงวิธีแก้ปัญหาซึ่งเรียกว่าเป็นการสร้าง
ตัวแทนของปัญหาภายใน (Internal Representation) กรณีที่ผู้แก้ปัญหาเคยพบปัญหาในทานอง
เดียวกันนี้มาก่อน ก็อาจใช้วิธีที่เคยเรียนรู้มาก่อนและเลือกวิธีการนั้นมาแก้ปัญหา หากเป็นปัญหาใหม่
ผู้แก้ปัญหาอาจใช้วิธีการประยุกต์จากความรู้เดิมที่เคยมีอยู่ก่อน เมื่อได้วิธีการที่เหมาะสมจึงแสดง
คาตอบออกไป ในกรณีที่การแก้ปัญหานั้นมีข้อยุ่งยากซับซ้อน การคิดแก้ปัญหาภายในใจหรือสร้าง
ตัว แทนของปัญหาภายในอย่างเดียวมักไม่ส ามารถแก้ไขปัญหาได้ ต้องใช้การสร้างตัว แทนปัญหา
ภายในให้เป็นรูปธรรมขึ้น เป็นตัวแทนของปัญหาภายนอก (External Representation)
Mayer (1991) ได้เสนอกระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้าง
ตัวแทนปัญหา เป็นการแปลงปัญหาเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลให้เข้าสู่ตัวแทนปัญหาภายใน 2) การวางแผน
เป็นการกาหนดวิธีการแก้ปัญหา 3) การกากับการแก้ปัญหา และ 4) การควบคุม โดยใช้กระบวนการ
เมตาคอกนิชั่น (Metacognition Process) กากับให้เป็นไปตามวิธีการและมีการปรับถ้าไม่ได้ผล
Mayer มีความเห็นว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีปัญหาในการสร้างตัวแทนปัญหา ขาดวิธีการวางแผนและ
กากับกระบวนการแก้ปัญหา ดังนั้นการเรียนการสอนจึงควรสอนทักษะเหล่านี้ด้วย
จากกระบวนการแก้ปั ญหาดัง กล่ าวสรุปได้ ว่า เมื่อบุคคลเผชิญกับปัญหาจะมีการสร้า ง
ตัวแทนปัญหาขึ้นมา หากเคยพบปัญหานั้นมาก่อนอาจนาความรู้เดิมมาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งก็คือการ
สร้างตัวแทนปัญหาจากภายในจากที่เคยพบมาแล้ว แต่หากไม่เคยพบปัญหามาก่อนก็จะพยายามคิด
หาวิธีแก้ปั ญหาโดยประยุกต์จ ากวิธีแก้ปัญหาเดิมหรือจากความรู้ที่มีอยู่ ก่อนเพื่อนามาแก้ปัญหาที่
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เกิดขึ้นใหม่ และถ้าปัญหาที่พบนั้นมีความซับซ้อนมาก การใช้ตัวแทนปัญหาภายในอย่างเดียวอาจไม่
สามารถช่วยให้แก้ปัญหาได้จึงต้องมีการใช้ตัวแทนปัญหาภายนอก
8.3.2 ขั้นตอนการแก้ปัญหา
ขั้นตอนการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการในการจัดการกับปัญหาที่เผชิญอยู่เพื่อให้สภาวะ
ของปัญหานั้นหมดไป ซึ่งมีนักวิชาการได้อธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาแบบต่างๆ กัน ดังนี้
Guilford (1971) ได้ลาดับขั้นตอนการแก้ปัญหาไว้ 5 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นเตรียมการ หมายถึง ขั้นตั้งปัญหาหรือค้นพบว่าปัญหาที่แท้จริงของเหตุการณ์
นั้นคืออะไร
2. ขั้นวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง ขั้นในการพิจารณาดูว่ามีสิ่งใดบ้างที่เป็นสาเหตุสาคัญ
ของปัญหา
3. ขั้น เสนอแนวทางในการแก้ปัญหา หมายถึง การหาวิธีการแก้ปัญหาซึ่งตรงกั บ
สาเหตุของปัญหาแล้วแสดงออกมาในรูปของวิธีการแก้ปัญหา
4. ขั้นตรวจสอบผล หมายถึง ขั้นในการแสดงเกณฑ์เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการ
เสนอวิธีแก้ปัญหา ถ้าพบว่าผลลัพธ์ที่ได้ยังไม่ใช่ผลที่ถูกต้อง ก็ต้องมี วิธีการเสนอปัญหาใหม่จนกว่าจะ
ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
5. ขั้นการนาไปประยุกต์ใหม่ หมายถึง การนาวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องไปใช้ในโอกาส
ข้างหน้า เมื่อพบกับเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาคล้ายคลึงกับปัญหาที่ผ่านมาแล้ว
Polya (1971)ได้เสนอขั้นตอนการแก้ปัญหาไว้ 4 ขั้นตอน คือ
1. การเข้าใจปัญหา ต้องทาความเข้าใจว่าสิ่งที่ต้องค้นหาคืออะไร และมีเงื่อนไขว่า
อย่างไร
2. การคิดวางแผนแก้ปัญหา เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับสิ่งที่ต้องการ
ค้นหา ซึ่งในบางกรณีอาจต้องพิจารณาถึงปัญหาข้างเคียงซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาที่กาลัง
เผชิญอยู่ ถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดได้ ก็อาจแก้เป็นบางส่วนก่อน
3. การดาเนินการตามแผน ต้องมีการทบทวนขั้นตอนแต่ละขั้นตอนว่าถูกต้องหรือไม่
สามารถทดสอบได้หรือไม่ว่าถูกต้อง
4. การตรวจสอบการดาเนินการเป็นการทบทวนผลลัพธ์จากการดาเนินการแก้ปัญหา
และพิจารณาว่าสามารถใช้วิธีการนี้กับปัญหาอื่นๆ ได้หรือไม่
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Dewey (1983)ได้เสนอกระบวนการในการแก้ปัญหาว่าควรประกอบไปด้วยขั้นตอน
ต่างๆ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นการกาหนดขอบเขตของปัญหา
2. ขั้นตั้งสมมติฐานการแก้ปัญหา
3. ขั้นทดลองและรวบรวมข้อมูล
4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
5. ขั้นสรุปผล
Weir (1974) ได้เสนอขั้นตอนการแก้ปัญหาไว้ 4 ขั้นดังนี้
1. การระบุปัญหา หรือวิเคราะห์สิ่งทีเป็นปัญหา
2. การวิเคราะห์ปัญหาหรือการระบุสาเหตุของปัญหา
3. การเสนอแนะทางหรือวิธีการในการแก้ปัญหา
4. การพิสูจน์คาตอบหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหา
De Corte และคณะ (1987) แบ่งกระบวนการแก้ปัญหาเป็น 6 ขั้นตอน คือ
1. ระบุปัญหา
2. แปลความหมายและอธิบายสภาพของปัญหา
3. เลือกวิธีการทุกวิธีที่สามารถแก้ปัญหาได้
4. ประเมิ น วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาเพื่ อ เลื อ กวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาที่ เ หมาะสม หรื อ ปรั บ แก้
แผนการให้เหมาะสม
5. ดาเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นลาดับขั้นตอน
6. ประเมินผลการแก้ปัญหาและสรุปผลที่ได้จากการเรียนรู้
Krulik and Rudnick (1996) แบ่งขั้นตอนของกระบวนการแก้ปัญหาเป็น 5 ขั้น ได้แก่
1. การทาความเข้าใจและคิด ผู้เรียนต้องทาความเข้าใจกับปัญหา แปลความหมาย
และหาความสัมพันธ์ของปัญหานั้น และทบทวนถึงสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกัน
2. สารวจและวางแผน ผู้แก้ปัญหาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในปัญหาแล้ว
นามาวางแผนแก้ปัญหา
3. เลือกวิธีการแก้ปัญหา เป็นการคัดเลือกวิธีการที่เป็นไปได้มากที่สุดในการแก้ปัญหา
4. ค้นหาคาตอบ เมื่อเลือกวิธีการแก้ปัญหาแล้วต้องนาไปใช้เพื่อแก้ปัญหา
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5. ตรวจสอบผลสะท้ อนกลั บและขยายผล เป็น การตรวจสอบว่า วิ ธี ที่ใ ช้ ส ามารถ
แก้ปัญหาให้ลุล่วงได้หรือไม่ และสามารถนาไปใช้แก้ปัญหาอื่นได้หรือไม่
สุรางค์ โค้วตระกูล (2545)กล่าวถึงขั้นตอนที่ใช้แก้ปัญหาดังต่อไปนี้
1. ทาความเข้าใจกับปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่ สามารถให้คาจากัดความว่าปัญหาคือ
อะไรได้ และตั้งเปูาหมายในการแก้ปัญหา
2. เตรียมแผนการที่จะใช้แก้ปัญหา ซึ่งอาจมีหลายแผน และบ่งบอกคุณค่าของแต่ละ
แผนได้
3. จัดลาดับของแผนว่าแผนใดดีที่สุด
4. นาแผนไปใช้จนกระทั่งได้คาตอบในการแก้ปัญหา
5. ประเมินผล
ชาลินี เอี่ยมศรี (2536) แบ่งขั้นตอนของทักษะการแก้ปัญหาออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นการระบุปั ญหา เป็นการรับรู้ปัญหา ทาความเข้าใจว่าปัญหาคืออะไร ค้นหา
ข้อมูลที่แท้จริงของปัญหานั้น
2. ขั้นการระบุสาเหตุของปัญหา เป็นการจาแนกแยกแยะว่าสิ่งใดเป็นสาเหตุสาคัญ
ของปัญหา สิ่งใดไม่ใช่สาเหตุสาคัญ
3. ขั้นวิธีแก้ปัญหา เป็นการใช้ทฤษฎี หลักการ ความรู้ หรือประสบการณ์ที่ผ่านมาใน
การหาวิธีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
4. ขั้นการตรวจสอบผลการแก้ปัญหา เป็นการเสนอเกณฑ์เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้
จากการแก้ปัญหา
ทิศนา แขมมณี (2552) กล่าวถึงขั้นตอนการแก้ปัญหาว่า ประกอบด้วยขั้นตอนในการ
คิดและดาเนินการแก้ปัญหา ซึ่งสามารถช่วยให้บุคคลดาเนินการได้อย่างเป็นระเบียบ ไม่สับสนและ
สามารถแก้ปัญหาได้ผล ซึ่งมีขั้นตอนหลัก ดังนี้
1. ระบุปัญหา
2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
3. แสวงหาทางแก้ปัญหาหลายๆ ทาง
4. เลือกทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
5. ลงมือดาเนินการแก้ปัญหาตามวิธีการที่เลือกไว้
6. รวบรวมข้อมูล
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7. ประเมินผล
จากการศึ ก ษาขั้ น ตอนการแก้ ปั ญ หาของนั ก การศึ ก ษา สรุ ป ได้ ว่ า ขั้ น ตอนการแก้ ปั ญ หา
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นการทาความเข้าใจกับปัญหาเพื่อระบุว่าปัญหาคืออะไร
2. ขั้นวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดปัญหา
3. ขั้นตั้งสมมติฐานเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา
4. ขั้นศึกษา รวบรวมข้อมูลเพื่อนามาใช้แก้ปัญหา
5. ขั้นประเมินผลการแก้ปัญหา
8.4 การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการแก้ปั ญหาของแต่ล ะบุคคลนั้นแตกต่างกันออกไป เพราะบุคคลจะมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเชาว์ปัญญา ความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจน
แรงจูงใจ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญต่อการแก้ปัญหา การเรียนการสอนที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การแก้ปัญหาควรเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงในกิจกรรมดังต่อไปนี้ การสังเกต
การเปรีย บเทียบ การจ าแนกประเภท การตีความ การสรุปเรื่องราว การวิพากษ์วิจารณ์ การหา
ข้อตกลงเบื้องต้น การใช้จินตนาการ การตั้งสมมติฐาน การตัดสินใจ การรวบรวมและการจัดประเภท
ข้อมูล การวางแผนศึกษาค้นคว้า การประยุกต์หลักการมาใช้กับสถานการณ์ใหม่ วิธีการดังกล่าวนี้เป็น
ลักษณะของวิธีแก้ปัญหาของบุคคลที่ตัดสินใจทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งถ้าเปิดโอกาสให้ ผู้ เรียนทา
กิจกรรมเช่นนี้เป็นประจา จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการแก้ปัญหา (Raths และคณะ,1967 อ้าง
ถึงใน สุกัญญา ยุติธรรมนนท์, 2538) ยิ่งไปกว่านั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียน
ได้รู้จักคิด รู้จักพิสูจน์หาข้อสรุปและมองเห็นคุณค่าของการแก้ปัญหานั้นควรเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดของตน เพื่อสังเคราะห์เรื่องราว ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คาดคะเน ตั้งสมมติฐาน
ทดสอบสมมติฐาน โดยเน้นกิจกรรมที่ผู้สอนจัดขึ้นเป็นสาคัญ (Ambrose et al., 2010; Moon-Sook
Yoo & Park, 2013; Newell, 1972)
การที่ผู้สอนจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหานั้น ผู้สอนสามารถทาได้โดยวิธีการต่างๆ
กล่ าวคือ ผู้ ส อนต้องใช้ปั ญหาและคาถามปลายเปิดเพื่อพัฒ นาความสามารถในการใช้เหตุผ ลของ
ผู้เรียน และสอนให้ผู้เรียนรู้จักลาดับขั้นของการคิด นอกจากนั้นผู้สอนต้องบูรณาการการแก้ปัญหาไว้
ในหลักสูตร หรือบทเรียนและจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนและผู้สอนต้องจัดสื่อ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาให้ผู้เรียน รวมถึงยั่วยุให้ผู้เรียนสนใจปัญหาและใช้คาถามให้ผู้เรียนมีความ
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กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา (Sitti et al., 2013; Troyer et al., 2012; สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล,
2553)
การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นเทคนิควิธีการสอนวิธีหนึ่งที่สามารถนาใช้เป็น
วิธีการเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนได้ จากกรณีตัวอย่างที่ผู้สอนใช้ปัญหา
ผู้ปุวย ปัญหาการให้บริการสาธารณสุขมาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะเรียนโดยเรียน
ในเนื้อหาวิชาที่กาลังประสบปัญหาอยู่ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักนอกจากจะเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของตนเองแล้วยัง สามารถเรียนรู้เนื้อหาวิชาการได้ตามที่ต้องการ
อีกด้วย (H.S. Barrows & BScN, 1980) สาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาอีกแนวทางหนึ่งคือ การที่ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนมี ความสามารถในการ
แก้ปัญหาได้หลายวิธีการ เช่น ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในแนวทางของ
การแก้ปัญหาที่แตกต่างออกไปการนาปัญหาจริงในชีวิตประจาวันและการจัดกิจกรรมการเรียนโดย
การจาลองสถานการณ์ต่างๆ ให้ใกล้เคียงกับชีวิตจริงมาให้ผู้เรียนได้เรียนจะเป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จัก
คิดแก้ปัญหาจากสถานการณ์เหล่านั้นได้ด้วยตนเองและมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่ดีขึ้น (สุมน
อมรวิวัฒน์, 2550) สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (ทิศนา แขมมณี, 2552) ได้เสนอแนวคิดว่า ในการ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียนสามารถทาได้โดยผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม ซึ่งผู้สอนต้องหาวิธีช่วยให้ผู้เรียนเกิดการคิดหรือรู้จักคิดเพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหา โดย
เลือกปัญหาที่มีความเหมาะสมมาใช้ในการฝึกฝน กล่าวคือ เป็นปัญหาที่ ท้าทายความสนใจของผู้เรียน
มีความเกี่ยวพันกับสิ่งที่เรียนหรือชีวิตประจาวันของผู้เรียนที่จะแสวงหาคาตอบได้ นอกจากนั้นปัญหา
ที่ฝึกให้ผู้เรียนคิดควรเริ่มจากง่ายไปสู่ระดับที่ยากขึ้น การเลือกปัญหาที่ ไม่มีความที่ถูกต้องจะช่วยให้
ผู้เรียนสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้ตามความคิดของตนเองอย่างเต็มที่ นอกจากการเลือกปัญหาให้
ผู้เรียนได้ฝึกแก้ไขแล้ว ผู้สอนต้องฝึกให้ผู้เรียนเป็นคนช่างสังเกต เกิดความสงสัยและอยากรู้คาตอบ
และฝึกให้ผู้เรียนรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การคิดคาดคะเน การอ้างอิง การพิจารณา
ข้อมูล การทดลอง และการใช้หลักเหตุผลในการสรุป และที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ ผู้สอนต้องสร้าง
บรรยากาศในการเรียนให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น อยากรู้ อยากสืบเสาะเพื่อค้นหาคาตอบจน
เป็นที่น่าพอใจ และผู้สอนต้องให้การเสริมแรงและให้กาลังใจแก่ผู้เรียนด้วย
สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของ
ผู้เรียนสามารถทาได้โดยการที่ผู้สอนจัด เตรียมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกสังเกต
ตั้งสมมติฐาน ค้นคว้าหาข้อมูล ตรวจสอบ และประเมินผลการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การแสวงหาความรู้และนาไปใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ต่อไป วิธีการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ความสามารถดังกล่าววิธีการหนึ่งคือ การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักเพราะมีขั้นตอนการสอนที่ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหา รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้
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มีปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด้วยกันก็เป็นปัจจัยสาคัญที่จะเอื้อให้ผู้เรียน
สามารถขยายขอบเขตของการแก้ปัญหาได้หลากหลายมิติมากยิ่งขึ้น
ตอนที่ 9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวกับการศึกษา
ทางไกล การสอนเสริมในระบบการศึกษาทางไกล การเรียนแบบร่วมกัน การเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน ระบบสนับสนุนผู้เรียน และความสามารถในการแก้ปัญหา
เพื่อนามาพัฒนาระบบการสอนเสริ มทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งได้สรุปงานวิจัยต่าง ๆ ไว้ดังนี้
9.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางไกล
สุภาณี เส็งศรี (2543) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกลใน
สถาบันอุดมศึกษาพบว่า ระบบการเรียนการสอนทางไกลที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยระบบหลัก คือ
ระบบการเรี ย นการสอนทางไกลในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา “แผน มน.2544” มี อ งค์ ป ระกอบ 8
องค์ประกอบหลักคือ หลักสูตร ระบบการจัดการ ผู้เรียน ผู้สอน กิจกรรม สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี
การเรี ย นการสอน และปั จ จั ย เกื้อหนุน ขั้นตอนการพัฒ นาประกอบด้ ว ย 8 ขั้น ตอนหลั ก คื อ (1)
กาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย (2) วิเคราะห์เนื้อหาสาระ (3) วางแผน (4) เตรียมการ
(5) ผลิตชุดสื่อ (6) ถ่ายทอด (7) ประเมินผล (8) ประกันคุณภาพ และมีระบบย่อย 3 ระบบ ได้แก่
ระบบการสอน ระบบการเรียนแลระบบกิจกรรม ผลการทดลองใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลที่
พัฒนาขึ้นกับนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพระเยา จานวน 34 คน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่า แผนการเรียน เอกสารคาสอน และกรอบแนวคิดช่วยให้ศึกษาอย่างมีเปูาหมายและทา
ให้มีวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนพึงพอใจในกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพั นธ์ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
สุมาลี สังข์ศรี และคณะ (2546) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาทางไกลในมหาวิทยาลัยที่
คัดสรรจากประเทศต่าง ๆ: ประสบการณ์เพื่อประยุกต์สู่การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลของไทยใน
ศวรรษที่ 21 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาทางไกลโดยไม่มีชั้นเรียน
จานวน 5 แห่ง จาก 5 ประเทศในภูมิภาคของโลก ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เปิดประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยอะธาบัสกาประเทศแคนาด มหาวิทยาลัยทางอากาศประเทศญี่ปุน
สถาบั น การศึ ก ษาระบบเปิ ด แห่ ง ประเทศนิ ว ซี แ ลนด์ และมหาวิ ท ยาลั ย เปิ ด แห่ ง แอฟริ ก าใต้
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นอกจากนั้ นยังศึกษาสภาพการจัดการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชอีกด้ว ย
ผลการวิจัยสรุปได้เป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 สภาพการจัดการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยที่
คัดสรรในประเทศต่างๆ พบว่า มหาวิทยาลัยเปิดแต่ละแห่งยึดปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งขยาย
โอกาสทางการศึ ก ษาแก่ ป ระชาชนทุ ก คนอย่ า งเท่ า เที ย มกั น โดยเฉพาะผู้ ที่ ป ระกอบอาชี พ แล้ ว
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับประกาศนียบั ตรไปจนถึงระดับปริญญา บางแห่งเปิดถึง
ปริญญาเอก มีหลักสูตรหลากหลายสาขา การเรียนการสอนใช้สื่อประสม ส่วนใหญ่ใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็น
สื่อหลัก บางแห่งใช้สื่อคอมพิวเตอร์มาก การบริการสนับสนุนการศึกษาจัดอย่างหลากหลายและทั่วถึง
ในระดับพื้นที่ การประเมินผลการเรียนมีทั้งระหว่างภาคและปลายภาค ทุกแห่งมีการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประเด็นที่ 2 คือ ปัญหาการจัดการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยที่คัดสรรในประเทศต่าง
ๆ ปัญหาที่พบมาก คือ ปัญหาการออกกลางคันและปัญหาการเรียนด้วยตนเองของนักศึกษา ปัญหา
ผู้สอนให้เวลาติดต่อกับนักศึกษาและช่วยเหลือนักศึ กษาในด้านการเรียนน้อย ส่วนปัญหาด้านอื่น ๆ
คือ ด้านนโยบาย ด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอนและสื่อ ด้านการวัดและ
ประเมินผล ด้านบริการสนับสนุนการศึกษาและด้านการประกันคุณภาพ มีปัญหาในระดับปานกลาง
ถึงน้อย
วีระ สุภะ (2553 ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลเชิง
พุทธของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง ดี เอ็ม ซี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เสีย
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลฯ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ
คือ 1) แหล่ ง เรี ย นรู้ 2) เทคโนโลยี 3) บุ ค ลากร 4) สื่ อ การเรี ย นรู้ 5) ศู น ย์ ป ระสานงาน และ 6)
สภาพแวดล้อม ขั้นตอนของระบบสนับสนุนการศึกษาทางไกล ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) การ
เตรียมการก่อนการเรียนการสอน 2) การวางแผนการเรียนการสอน 3) การออกแบบเนื้อหาและสื่อ
การเรียนการสอนในการศึกษาเชิงพุทธด้วยกระบวนการสร้างศรัทธาและโยนิโสนมสิการ 4) การ
ถ่ายทอดการเรียนการสอน และ 5) การติดตามและประเมินผล หลังจากทดลองใช้รูปแบบกับกลุ่ม
ตัวอย่างแล้วพบว่านักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เ รียนตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลฯ ที่
พัฒนาขึ้นมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และมีความพึงพอใจต่อการเรียนตามรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก
9.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนเสริมในระบบการศึกษาทางไกล
Au และ Chong (1993) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสื่อที่ใช้ในการศึกษาทางไกล พบว่าสื่อที่ใช้
ในการเรียนการสอนทางไกลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ ระบบการสอนเสริม รองลงมาคือการสอน
แบบเผชิญหน้า ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักศึกษาทางไกลต้องการความช่วยเหลือและความเอาใจใส่
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จากอาจารย์ และเพื่อ น ๆ รวมทั้ง ยังได้กล่ าวถึ งประสิ ท ธิภ าพของวิธี ส อนทางไกลว่าจะขึ้น อยู่กั บ
องค์ประกอบต่อไปนี้คือ 1) วิธีที่สามารถเพิ่มความสนใจในการเรียนของผู้เรียน 2) วิธีที่นาเสนอสื่อการ
สอนที่ชัดเจน 3) วิธีที่เป็นประโยชน์ 4) วิธีที่สามารถช่วยผู้เรียนให้เข้าใจเนื้อหาวิชามากขึ้น 5) วิธีที่ให้
ข้อมูลย้อนกลับที่ดี และ 6) วิธีที่สามารถเอาชนะอุปสรรคที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ทิพย์เกสร บุญอาไพ (2540) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสอนเสริมทางไกลผ่าน
อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการวิจัยพบว่า ระบบ
การสอนเสริมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (DTSI Plan) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่พัฒนาขึ้น
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 6 องค์ประกอบ ซึ่งจัดเป็นขั้นตอน 6 ขั้น ได้แก่ (1) การวิเคราะห์
สถานการณ์ (2) การออกแบบการเรียนการสอน (3) การผลิตชุดการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (4) การ
ทดสอบประสิทธิภาพ (5) การดาเนินการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต และ (6) การประเมินและ
ป รั บ ป รุ ง ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง ใ ช้ ร ะ บ บ ก า ร ส อ น เ ส ริ ม ท า ง ไ ก ล ผ่ า น อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ข อ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอนเสริม
ทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนเสริมโดยวิธีเผชิญหน้าไม่แตกต่างกันที่
ระดับนัยสาคัญที่ .05
พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ (2540) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนเสริม
โดยใช้วิทยุทัศน์ปฏิสัมพันธ์ในการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
เป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช สาขาวิ ช าศึ ก ษาศาสตร์
ผลการวิจั ยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนจากการสอนเสริมโดยใช้วิทยุทัศน์
ปฏิสัมพันธ์ ไม่ต่างกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนจากการสอนเสริมโดยวิธีเผชิญหน้า
และนักศึกษาที่เรียนจากการสอนเสริม โดยใช้ชุดการสอนเสริมที่ใช้วิทยุทัศน์ปฏิสัมพันธ์มีความพึง
พอใจอยู่ในเกณฑ์ “พึงพอใจมาก”
ลิขสิทธิ์ พุฒเขียว (2554) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทางไกลเพื่อส่งเสริมการสืบสอบหาความรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาทางไกล สถาบันการศึกษา
ทางไกล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักศึกษาทางไกล สถาบันการศึกษาทางไกล ผลการวิจัยพบว่า การ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลเพื่อส่งเสริมการสืบสอบหาความรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษาทางไกล ได้แก่ การจั ดกิจกรรมควรเน้นให้ นักศึกษาเชื่อมโยงกับชีวิตประจาวัน การจัด
กิจกรรมควรเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์วิธีการเรียนรู้ของตนเอง และได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ การ
จัดกิจกรรมควรเน้นให้นักศึกษาได้สรุปผลการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและการจัดกิจกรรมควรเน้น
ให้นักศึกษาได้สารวจผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
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9.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนแบบร่วมกัน
Dufner, Kwon and Roger (2001) ศึกษาวิจัยโครงการนาร่องการใช้เครือข่ายการ
ติดต่อสื่อสารแบบไม่ประสานเวลาเพื่อช่วยการเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบเสมือนจริง ผลการวิจัยพบว่า
ผู้เรียนความประทับใจต่อการเรียนรู้ การอภิปราย การแก้ปัญหาร่วมกันผ่านระบบเครือข่ายแบบไม่
ประสานเวลา เครื่องมือที่ผู้เรียนพึงพอใจในการเรียนรู้ร่วมกันได้แก่ การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
กระดานสนทนา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของกลุ่ม ซึ่งพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง
พิชัย ทองดีเลิศ (2547) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนาเสนอรูปแบบการเรียนร่วมกันบน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีรูปแบบการเรียนต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การทดลองเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 999033
ศิลปะการดาเนินชีวิต ภาคการศึกษาปลาย ปีก ารศึกษษ 2547 จานวน 60 คน ผลการวิจัยพบว่า
องค์ประกอบที่สาคัญในการพัฒนารูปแบบ 2 ส่วนคือ 1) องค์ประกอบการจัดการเรียนบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เนื้อหา ระบบบริหารและจัดการ รูปแบบการสื่อสาร การประเมินผล ผู้อานวย
ความสะดวกในการเรียน ตัวผู้เรียน โครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านกิจกรรมการเรียน ได้แก่ ยุทธวิธีการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกัน และกิจกรรมการเรียนที่สนับสนุนรูปแบบการเรียนของคอล์บ รูปแบบการเรียนรู้
ร่วมกันบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีรูปแบบการเรียนต่างกัน ที่พัฒนาขึ้น
ประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญ 2 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการเตรียมความพร้อม มี 2 ขั้นตอนย่อย คือ การ
เตรียมความพร้อมผู้สอน การเตรียมความพร้อมผู้เรียน 2) ขั้นดาเนินกิจกรรมการเรียน มี 7 ขั้นตอน
ย่อยคือ การปฐมนิเทศรายวิชา การจัดกลุ่มผู้เรียน การทดสอบก่อนเรียน การรับทราบผลการทดสอบ
ก่อนเรียน การศึกษาเนื้ อหาในบทเรียน การทดสอบหลังเรียน และรับทราบผลการทดสอบหลังเรียน
ผลการวิเคราะหคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่ากลุ่มตัวอย่างในรูปแบบการเรียนมี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สูติเทพ ศิริพิพัฒนากุล (2553) ศึกษาวิจัยการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและ
การเรียนรู้เป็นทีมของนิสิตปริญญาบัณฑิตด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้เทคนิคการเรียน
ร่วมกันด้วยกรณีศึกษาและเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง
คือ นิสิตปริญญาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 48 คน ที่เรียนด้วย
รู ป แบบการเรี ย นแบบผสมผสานที่ใช้เ ทคนิคการเรียนร่ว มกันด้ว ยกรณีศึกษาและเทคโนโลยีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ต่างกัน ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม มีคะแนนความสามารถในการ
แก้ปัญหาหลังการทดลองสูงกว่าก่ อนทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ทั้ง 4 กลุ่มมี
คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (2554) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บ
เชิงบูรณาการระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมการเรียนด้วยการนาตนเอง
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ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ พบว่า รูปแบบการเรียนบนเว็บเชิงบูรณาการ
การเรียนแบบร่วมมือและการเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมการเรียนด้วยการนาตนเอง ประกอบด้วย 4
องค์ประกอบ คือ 1) เนื้อหา 2) กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ 3) แหล่งการเรียนรู้ และ 4) การ
ประเมินผล และรูปแบบแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อมผู้เรียน ระยะที่ 2
การทดสอบ/การประเมินผลก่อนเรียน และระยะที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้ง 3 ระยะแบ่งเป็น
5 ขั้นตอน คือ 1) การนาเสนอสถานการณ์ปัญหาบนเครือข่าย 2) ผู้เรียนร่วมกันกาหนดเปูาหมาย 3)
ผู้เรียนร่วมกันวางแผนและแสวงหาคาตอบบนเครือข่าย 4) ผู้เรียนนาเสนอข้อค้นพบของกลุ่ม และ 5)
การประเมินผบและสรุปแนวคิดที่ได้จากข้อค้นพบ ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนบนเว็บเชิงบูรณา
การฯ กับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 32 คน
พบว่านักศึกษาปริญญาบัณฑิตที่เรียนตามรูปแบบการเรียนที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนการนาตนเองหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษามีความคิดเห็นว่าการเรียน
ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
9.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
Yang (2002) ศึกษาวิจัยประสิทธิผลของการเรียนรู้และการคิดแก้ปัญหาจากการเรียน
โดยใช้ปัญหาเป็นหลักผ่านเว็บกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ผลการวิ จัยพบว่า
การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักผ่านเว็บเป็นวิธีการที่สามารถพัฒนาความร่วมมือในการเรียน
ได้ดี เนื่องมาจากผู้เรียนได้รับการกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนและรับผิดชอบการเรียน
ด้วยตนเองและสามารถใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติ
Nelson (2002 อ้างถึงใน ปณิตา วรรณพิรุณ, 2552) ศึกษาวิจัยโดยทาการประเมินผล
ระหว่างเรียน ในการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 12 กรณีซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษานี้
ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนจากวิธีการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก มีคะแนนเทียบเท่าหรือดีกว่า
นักศึกษาที่เรียนในปีที่ผ่านมา และจากการวิเคราะห์แบบบันทึกกิจกรรมผู้เรียน พบว่าผู้เรียนมีการ
พัฒนาการในด้านความสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ในกรณีศึกษา ความเที่ยงตรงของข้อมูล การลาดับ
ความคิดที่ชัดเจน ทักษะด้านการทางานเป็นทีม ความร่วมมือในการเรียน และการนาเสนอดีขึ้นกว่า
ก่อนเรียน และผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักโดยใช้กรณีศึกษา โดย
พบว่าผู้เรียนมีความชอบต่อการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักนี้
ทองสุข คาธนะ (2538) ศึกษาผลของการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีต่ อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลผู้สูงอายุ ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลผู้สูงอายุ
ของนักศึกษาพยาบาลระหว่างกลุ่มที่ได้รับการเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก และกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบ
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ปกติ ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล
หลังการเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นหลักสูงกว่าก่อนเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นหลักอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล กลุ่มที่ ได้รับ
การเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นหลักสูงกว่านักศึกษาพยาบาลกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากได้ฝึกการคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนแบบกลุ่มย่อย ได้
แดสงความคิดเห็น รู้วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนมีความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากกว่าวิธีการสอน
แบบปกติ อาจารย์พยาบาลมีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักว่าการสอนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นหลักช่วยให้นักศึกษาพยาบาลมีความกระตือรือร้นและสนใจการเรียนสูง
อุดม รัจนอัมพรโสภณ (2540) ศึกษาผลการสื่อสารในเวลาเดียวกัน โดยใช้เว็บแข้ ทและ
การสื่อสารต่างเวลากันโดยใช้เว็บเมลและเว็บบอร์ดในการเรียนผ่านเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษากลุ่มที่เรียนด้วยการสื่อสารในเวลา
เดี ย วกั น และนั กศึ ก ษากลุ่ ม ที่เ รี ย นด้ ว ยการสื่ อ สารต่ า งเวลากั น ผ่ า นเว็ บ โดยใช้ ปัญ หาเป็ น หลั ก มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน
ปณิตา วรรณพิรุณ (2551) ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน
โดยใช้ ปั ญ หาเป็ น หลั ก เพื่ อ พั ฒ นาการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณของนิ สิ ต ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต พบว่ า
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานฯ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1)
หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) วิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอน และ 4)
การวัดและการประเมินผล กระบวนการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการ
ก่อนการเรียนการสอน และ 2) ขั้นการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยในขั้นการจัดกระบวนการ
เรี ย นการสอนส าหรั บ การจั ด การเรี ย นการสอนบนเว็ บ แบบผสมผสานโดยใช้ ปั ญ หาเป็ น หลั ก
ประกอบด้วยขั้นตอนและกิจกรรม จานวน 10 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นศึกษาเนื้อหา 2) ขั้นนาเสนอ
สถานการณ์ปัญหา 3) ขั้นทาความเข้าใจประเด็นปัญหา 4) ขั้นกาหนดประเด็นปัญหา 5) ขั้นสร้าง
สมมติฐ านและจั ดล าดับ สมมติฐาน 6) ขั้นกาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 7) ขั้นค้นคว้าหาข้อมูล
เพิ่มเติม 8) ขั้น สั งเคราะห์ ข้อมูล ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและตรวจสอบสมมติฐ าน 9) ขั้นสรุป
หลั กการ แนวคิดที่ได้จ าการแก้ปั ญหา 10) ขั้นนาเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้
สถานการณ์อื่นๆ ผลการทดลองใช้กับกลุ่ มตัว อย่างที่เป็นนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยจานวน 38 คน พบว่านิสิตมีคะแนนความคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อน
การเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนิสิตมีความคิดเห็นว่าการเรียนตามรูปแบบที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
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ณัฐกร สงคราม (2553) ศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นหลักด้วย
เครื่องมือทางปัญญาแบบไฮเพอรมีเดียเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาของนิสิตนักศึกษา
สาขาเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาบัณฑิต ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการเรียนประกอบด้วย
1. องค์ประกอบของรูปแบบ ได้แก่ 1.1 สถานการณ์ปัญหาทางการเกษตร 1.2 อาจารย์สาขา
เกษตรศาสตร์ 1.3 นิสิตนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ 1.4 เครื่องมือทางปัญญาแบบไฮเพอร์มีเดีย
ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 เครื่องมือสาหรับนาสเนอข้อมูล ได้แก่ เครื่องมือนาเสนอปัญหา เครื่องมือ
นาเสนอฐานข้อมูล กลุ่มที่ 2 เครื่องมือสนับสนุนกระบวนการทางปัญญา ได้แก่ เครื่องมือค้นหาข้อมูล
เครื่ องมือบู ร ณาการความรู้ เครื่องมือสร้ างความรู้ กลุ่มที่ 3 เครื่องมือการติดต่อสื่ อสาร ได้แก่
เครื่องมือสื่อสารแบบประสานเวลา (ห้องสนทนา) เครืองมือสื่อสารแบบไม่ประสานเวลา (กระดาน
สนทนา กระดานข่า แสดงผลงาน) 2. กระบวนการเรียนการสอน ได้แก่ เตรียมความพร้อมผู้เรียน
เสนอสถานการณ์ปัญหา กาหนดกรอบการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล เลือกแนวทางแก้ปัญหา นาเสนอ
ผลงานแล 3. การประเมินผล
9.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน
Tuovinen (2000) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของสื่อประสมที่ใช้ในการศึกษา
ทางไกล โดยการสั งเคราะห์ ทฤษฎีทางการศึกษา ผลการวิจัยและการพัฒ นาสื่ อประสม ซึ่งมีการ
กล่าวถึงโมเดลปฏิสัมพันธ์ในทางการศึกษาทางไกลของ Moore (1989) ว่าประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1)
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหา 2) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และ 3) ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน
Vrasidas (2002) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนแบบออนไลน์ พบว่า
จุดมุ่งหมายที่ทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์กัน คือ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน การให้
ข้อมูลย้อนกลับ และการให้ข้อเสนอแนะ
รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ (2546) ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินการเรี ยนรู้
ส าหรั บ นั ก ศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล ผลการวิจัย ส่ ว นหนึ่งซึ่ งพบว่าเป็นจุดเด่น ของระบบ
ประเมินการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น คือ การที่ผู้เรียนและผู้สอนได้มีปฏิสัมพันธ์กัน ตั้งแต่การให้สรุปเนื้อหา
ซึ่งเป็นเหมือนแนวการศึกษาเอกสารการสอนที่มีความละเอียดกว่าการที่ผู้สอนเคยให้ผู้เรียนศึกษาผ่าน
แนวการศึกษา เป็นการชดเชยที่ไม่มีการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า ยิ่งไปกว่านั้นการสรุปเนื้อหา
เป็นรายหน่วยร่วมกับกิจกรรมที่ให้ทาเป็นสิ่งที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น
บุ ญชู บุ ญลิ ขิตศิริ (2548) ศึกษาผลของรูปแบบการปฏิ สั มพันธ์ท างการเรียนในการ
ฝึกอบรมโดยใช้เกมเป็นฐานบนเว็บที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของบุคลากรศูนย์ฝึกอบรมและ
ควบคุ มระบบเครื อ ข่า ยคอมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น บุ คลากรของศู น ย์
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ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิท ยาลัยนเรศวร จานวน 60 คน ผลการวิจัย
พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ฝึกอบรมโดยใช้เกมเป็นฐานบนเว็บ ที่มีรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ทางการ
เรียนแบบผู้เรียนกับผู้สอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ฝึกอบรมโดยใช้เกม
เป็นฐานบนเว็บที่มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแบบผู้เรี ยนกับเนื้อหาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
9.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบสนับสนุนผู้เรียน
ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ (2552) ศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห์และประเมินระบบ
สนับสนุนผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการวิจัยสรุปว่า
รูป แบบระบบการสนั บสนุน ผู้ เรี ยนทางไกลเป็น 2 รูปแบบ โดยแบ่งตามลั กษณะการนาส่ งการ
สนับสนุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย (Online Learner Support) และแบบที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์
เครือข่ายสนับสนุน (Offline Learner Support) และจากงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์และประเมิน
ระบบสนั บ สนุน ผู้ เรี ยนในการจั ดการเรียนการสอนทางไกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าการ
จัดระบบสนับสนุนผู้เรียนทางไกลแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ การสนับสนุนผู้เรียนในบริบทของสถาบัน
และการสนับสนุนผู้เรียนระดับหลักสูตรหรือโปรแกรมที่รับผิดชอบ ยิ่งไปกว่านี้ งานวิจัยดังกล่าวยัง
วิเคราะห์ปัจจัยระบบสนับสนุนผู้เรียนในการเรียนการสอนทางไกลได้องค์ประกอบที่สาคัญ 5 ด้าน
รวม 18 ตัวแปร
ชญาภรณ์ พั ว พานิ ช (2554) ศึ ก ษาผลการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ด้ ว ยระบบสนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานบนเว็บ 2.0 ที่มีต่อการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กลุ่ ม
ตัวอย่างเป็นนิสิตวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาและวิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา คณะครุศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย จ านวน 30คน ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) นิ สิ ต ที่ เ รี ย นรู้ ร่ ว มกั น ด้ ว ยระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงานบนเว็บ 2.0 มีคะแนนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สูงกว่านิสิตที่ใช้งานเว็บ 2.0
เพื่อสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) นิสิตที่ใช้
งานระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานบนเว็บ 2.0 มีความพึงพอใจต่อระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานบน
เว็บ 2.0 โดยเฉลี่ยในระดับมาก
9.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
สมชาย สุริยะไกร (2550) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยหลักการจัดการเรียนรู้แจ้งเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การแก้ปัญหาของนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการเรียนการ
สอนที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 1) หลักการของรูปแบบ ใช้หลักจัดการเรียนแบบรู้แจ้งการเรียนการ
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สอนเพื่อแก้ปัญหา และระบบการเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ เพื่อ
เสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและทักษะการแก้ปัญหา 3) กระบวนการเรียนการสอน แบ่งเป็น 2
ขั้นตอน ขั้นตอน 3.1 ขั้นเตรียม ประกอบด้วย ปฐมนิเทศ วัดลักษณะแบบการเรียน ลงทะเบียน และ
ทาแบบทดสอบก่อนเรียน 3.2 ขั้นการเรียนการสอนเป็นการทางานของ 3 กระบวนการหลัก ได้แก่
การดาเนินการเรียนการสอน กลไกการวินิจฉัย และการซ่อมเสริม และ 4) การวัดและประเมินผล ใช้
แบบสอบถามและแบบวัดประเภทปรนัย และเมื่อทดลองใช้รูปแบบแล้ว พบว่าผู้ เรียนที่เรียนจาก
บทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะด้วยหลักการจัดการเรียนแบบรู้แจ้งมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และคะแนนทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ณัฐกร สงคราม (2553) ศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นหลักด้วย
เครื่องมือทางปัญญาแบบไฮเพอรมีเดียเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาของนิสิตนักศึกษา
สาขาเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาบัณฑิต ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่เรียนตามแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นหลักด้วยเครื่องมือทางปัญญาแบบไฮเพอร์มีเดีย
มีคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนตามแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นหลักแบบปกติ อย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติที่ระดับ
.05
สูติเทพ ศิริพิพัฒนากุล (2553) ศึกษาวิจัยการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและ
การเรียนรู้เป็นทีมของนิสิตปริญญาบัณฑิตด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้เทคนิคการเรียน
ร่วมกันด้วยกรณีศึกษาและเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ต่างกัน กลุ่มตั วอย่างที่ใช้ในการทดลอง
คือ นิสิตปริญญาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 48 คน ที่เรียนด้วย
รู ป แบบการเรี ย นแบบผสมผสานที่ใช้เ ทคนิคการเรียนร่ว มกันด้ว ยกรณีศึกษาและเทคโนโลยีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ต่างกัน ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม มีคะแนนความสามารถในการ
แก้ปัญหาหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ทั้ง 4 กลุ่มมี
คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นรินธน์ นนทมาลย์ (2554) ศึกษาผลของการผลของการแทรกเทคนิคการตั้ งคาถาม
5W1H ในวิดีโอบรรยายออนดีมานด์บนเว็บ 2.0 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การแก้ปัญหาของนิสิตปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างที่ทดลองเรียนด้วยวิดีโอบรรยายออนดีมานด์บนเว็บ
2.0 โดยแทรกเทคนิค 5W1H ในการตั้งคาถามมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
แก้ปัญหาสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา (2555) ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานตามหลั ก การแก้ ปั ญ หาเชิ ง สร้ า งสรรค์ โ ดยใช้ เ ทคนิ ค การคิ ด นอกกรอบเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สาหรับการผลิตสื่อการเรียนการสอนของนิสิต นักศึกษา
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ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 5 ปัจจัยนาเข้า
ได้แก่ เนื้อหา ผู้เรียน ผู้ สอน/ผู้ช่วยสอน เทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอน และการวัดและการ
ประเมินผล กระบวนการการเรียนมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นศึกษาเนื้อหาตามวัตถุประสงค์
ของรายวิชา และขั้นการเรียนรู้ตามหลักการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการคิดนอกกรอบ
และขั้นประเมินผล ผลลัพธ์ของรุปแบบคือความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ โดยได้นา
รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ พั ฒ นาขึ้ น ทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งพบว่ า (1) กลุ่ ม ทดลองมี ร ะดั บ
ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์หลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และ (2) ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มการเรียนแบบไม่เปิดเผยตัวและกลุ่มการ
เรียนแบบเปิดเผยตัวต่อระดับความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อ
พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ทั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอน
การวิจัยเป็น 4 ขั้นตอนหลักเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา
เกี่ยวกับระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ที่ใช้ปัญหาเป็ นหลัก และศึกษาความคิดเห็ นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพัน ธ์ โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ร่ว มกัน ที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒ นา
ความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างต้นแบบระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 2.1 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเรียนการ
สอน ทฤษฎีระบบ และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ โ ดยใช้กระบวนการเรี ยนรู้ร่ว มกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลั กเพื่อพัฒ นาความสามารถในการ
แก้ปัญหา
ขั้นตอนที่ 2.2 การสร้างต้นแบบระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนย่อย คือ
2.2.1 สร้างองค์ประกอบของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
2.2.2 สร้างต้นแบบระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
2.2.3 พัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
2.2.4 สร้างคู่มือการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ขั้นตอนที่ 2.3 การทดสอบคุณภาพสื่อด้านการออกแบบระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย คือ
2.3.1 ตรวจสอบคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ
2.3.2 ทดสอบคุณภาพของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์โดยการทดสอบแบบหนึ่งต่อหนึ่งและทดสอบกลุ่มเล็ก
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2.3.3 ปรับปรุงแก้ไข
ขั้นตอนที่ 2.4 สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 ชุด
ชุดที่ 1 แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา
ชุดที่ 2 แบบประเมินผลงานความสามารถในการแก้ปัญหา
ชุดที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนย่อย คือ
ขั้นตอนที่ 3.1 เตรียมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง
ขั้นตอนที่ 3.2 เตรียมเครื่องมือทีใ่ ช้ในการทดลอง
ขั้นตอนที่ 3.3 ดาเนินการทดลอง
ขั้นตอนที่ 3.4 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ขัน้ ตอนที่ 3.5 สรุปผลการทดลองใช้
ขั้นตอนที่ 4 การรับรองและนาเสนอระบบการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย คือ
ขั้นตอนที่ 4.1 การประเมินรับรองระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ โ ดยใช้กระบวนการเรี ยนรู้ร่ว มกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลั ก เพื่อพัฒ นาความสามารถในการ
แก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
พัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกล
ขั้นตอนที่ 4.2 การดาเนินการจัดประชุมสนทนากลุ่มเพื่อรับรองและนาเสนอระบบการ
สอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็น
หลั ก เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราชโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่นาระบบไปใช้
จากขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นขั้นตอนการดาเนินการพัฒนาระบบการ
สอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้การเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อ
พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช ดังแผนภาพที่ 3.1
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ และนักศึกษา
แบบสอบถาม

แบบสัมภาษณ์

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ระบบการสอน
3.1 เตรียมกลุ่มตัวอย่างเพื่อใช้ในการทดลอง
โดยวิธีการคัดเลือกแบบอาสาสมัคร
3.2 เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

ขั้นตอนที่ 2 สร้างต้นแบบระบบการสอนเสริมฯ

ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ฯ

2.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบการสอน ทฤษฎีระบบ และองค์ประกอบระบบ

เครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล

2.2 การสร้างต้นแบบระบบการสอนเสริมฯ
การสร้
นแบบระบบการสอนเสริ
สร้าางต้
งองค์
ประกอบของระบบ มฯ
สร้างต้นแบบระบบ

3.3 ดาเนินการทดลองใช้ระบบการสอน
การวางแผนก่อนการทดลอง
เตรียมความพร้อมของสื่อการสอน
เตรียมความพร้อมของแผนและคู่มือ

พัฒนาระบบการสอนเสริมฯ

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม

สร้างคู่มือการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ฯ
ดาเนินการทดลอง 7 สัปดาห์
2.3 ทดสอบคุณภาพสื่อด้านการออกแบบระบบ
การสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ฯ

ดาเนินการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้การเรียนรู้ร่วมกันที่
ใช้ปัญหาเป็นหลัก 8 ขั้นตอน

ตรวจสอบคุณภาพสือ่ โดยผู้เชี่ยวชาญ
ไม่ผ่าน
ปรับปรุง

ผลการตรวจสอบ
ผ่าน

ทดสอบคุณภาพระบบบริหารจัดการ
ทดสอบหนึ่งต่อหนึ่ง

ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม ทดสอบก่อนเรียน

ไม่ผ่าน

ทดสอบหลังเรียน
3.4 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
3.5 สรุปผลการทดลองใช้

ปรับปรุง

ทดสอบกลุ่มเล็ก

ผ่าน

ขั้นตอนที่ 4
การรับรองและนาเสนอระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์

2.4 สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

แผนภูมิที่ 3.1ขั้นตอนการดาเนินการพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ขั้นตอนดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีการดาเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา เกี่ยวกับ
การสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน ที่ใ ช้ปัญหาเป็น หลัก เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา และศึกษา
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบ
มีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก สาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย
1. อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 12 สาขาวิชา และ 2 สานัก รวม
14 หน่วยงาน จานวน 360 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม คือ
1.1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ มนุษยนิเวศศาสตร์ (วิชาเอกการ
พัฒนามนุษย์และครอบครัว) เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (แขนงวิชาสหกรณ์) รวม 222 คน
1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยนิเวศศาสตร์ (วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์) เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (แขนง
วิชาการส่งเสริมเกษตร แขนงวิชาการจัดการการเกษตร) จานวน 59 คน
1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และพยาบาล
ศาสตร์ จานวน 37 คน
1.4 กลุ่มสานัก ประกอบด้วย สานักเทคโนโลยีการศึกษา และสานักทะเบียนและ
วัดผล จานวน 42 คน
2. นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ระหว่างปีการศึกษา
2552-2556 รวม 12 สาขา จานวน 663,172 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
2.1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ มนุษยนิเวศศาสตร์ (วิชาเอกการ
พัฒนามนุษย์และครอบครัว) เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (แขนงวิชาสหกรณ์) รวม 536,641 คน
2.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยนิเวศศาสตร์ (วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์) เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (แขนง
วิชาการส่งเสริมเกษตร แขนงวิชาการจัดการการเกษตร) จานวน 68,464 คน
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2.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และพยาบาล
ศาสตร์ จานวน 58,067 คน
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล ด้านการเรียนแบบร่วมกัน ด้าน
การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก และด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสอบถามและสัมภาษณ์ความคิดเห็น ประกอบด้วย
1) อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จานวน 186 คน ได้มาจากการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) โดยมีขั้นตอนดังนี้ ผู้วิจัยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย
อ้า งอิ งจากกลุ่ ม ประชากรของอาจารย์ ประจ ามหาวิ ทยาลั ยสุ โ ขทั ยธรรมาธิ ร าชจ านวน 360 คน
(กองการเจ้าหน้าที่ , 2556) และเปิดตารางสาเร็จรูปคานวณหาขนาดของกลุ่ มตัว อย่างของ
R.V.Krejcie และ D.W.Morgan (1970) จึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 186 คน จากนั้น
จาแนกประชากรออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามกลุ่มศาสตร์ แล้วแบ่งจานวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามจานวน
กลุ่มประชากรโดยใช้สัดส่วนของประชากรแต่ละกลุ่มเป็นตัวแบ่ง โดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์
และใช้การสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อสุ่มตัวอย่างจากประชากรแต่ละกลุ่มอีก
ครั้ง สุดท้ายได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาจารย์กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์จานวน 115 คน กลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจานวน 30 คน กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพจานวน 19 คน และกลุ่มสานัก
จานวน 22 คน ตามลาดับ
2) นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จานวน 384 คน ได้มา
จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) โดยมีขั้นตอนดังนี้ ผู้วิจัยกาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยอ้างอิงจากกลุ่มประชากรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มีจานวน 663,172 คน (กองแผนงาน, 2556a) และเปิดตารางสาเร็จรูปคานวณหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างของ R.V.Krejcie และ D.W.Morgan (1970) สาหรับขนาดของกลุ่มประชากรเท่ากับหรือ
100,000 ขึ้น ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน จากนั้นจาแนกประชากรออกเป็นกลุ่ม ๆ
ตามกลุ่มศาสตร์ แล้วแบ่งจานวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามจานวนกลุ่มประชากรโดยใช้สัดส่วนของ
ประชากรแต่ละกลุ่มเป็นตัวแบ่ง โดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ และใช้การสุ่มแบบง่าย (Simple
Random Sampling) เพื่อสุ่มตัวอย่างจากประชากรแต่ละกลุ่มอีกครั้ง สุดท้ายได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักศึกษากลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์จานวน 310 คน กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจานวน
40 คน กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพจานวน 34 คน ตามลาดับ
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ตาราง 3.1 แสดงจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามสาขาวิชาและสานัก
กลุ่มศาสตร์/สานัก
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสานัก
รวม

อาจารย์
ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง

222
59
37
42
360

115
30
19
22
186

นักศึกษา
ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง

536,641
68,464
58,067
-663,172

310
40
34
-384

3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล ด้านการเรียนแบบร่วมกัน ด้าน
การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ด้านละ 3 คน รวมทั้งสิ้น
12 คน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก) โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญดังนี้
3.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล มีคุณสมบัติดังนี้
3.1.1 เป็นอาจารย์ผู้สอนหรือผู้มีประสบการณ์ในการจัด เรียนการสอนทางไกล
อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปและ/หรือ
3.1.2 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการเขียนหนังสือหรือตาราเรียน หรือ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลซึง่ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา
3.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนแบบร่วมกัน
3.2.1 เป็นอาจารย์ผู้สอนหรือผู้มีประสบการณ์ในการออกแบบการเรียนแบบ
ร่วมกันอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป และ/ หรือ
3.2.2 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการเขียนหนังสือหรือตาราเรียน หรือ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนแบบร่วมกันซึง่ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา
3.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
3.3.1 เป็นอาจารย์ผู้สอนหรือผู้มีประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นหลักอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป และ/ หรือ
3.3.2 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการเขียนหนังสือหรือตาราเรียน หรือ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักซึ่งมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา
3.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
3.4.1 เป็นอาจารย์ผู้สอนหรือผู้มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาความสามารถใน
การแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป และ/หรือ
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3.4.2 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการเขียนหนังสือหรือตาราเรียน หรือ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปญ
ั หาซึ่งมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา
เครื่องมือและวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนนี้ คือ
1. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ความต้องการของอาจารย์ เกี่ยวกับการ
สอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้กระบวนเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก
เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข)
2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ความต้องการของนักศึกษาเกี่ยวกับการ
สอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิ กส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก
เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข)
3. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นหลักเพื่อ
พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข)
วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ การศึกษาทางไกล การสอนเสริมทางไกล ปฏิสัมพันธ์ทางการ
เรียน ระบบสนับสนุนผู้เรียน การเรียนรู้ แบบร่วมกัน การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน ปัญหา
อุป สรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนทางไกล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
กาหนดขอบข่ายของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การศึกษาทางไกล ได้แก่ หลักการและปรัชญาการศึกษาทางไกล รูปแบบ ระบบและขั้นตอนของการ
จัดการศึกษาทางไกล สื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล
3. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การ
สอนเสริมในระบบการศึกษาทางไกล ได้แก่ ความหมาย ความเป็นมา รูปแบบการสอนเสริมทางไกล
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4. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การ
ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน ได้แก่ ความหมาย คุณค่าและความสาคัญ วิธีการเรี ยนการสอนแบบมี
ปฏิสัมพันธ์
5. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การ
เรียนแบบร่วมกัน ได้แก่ ความหมาย ลักษณะสาคัญ ขั้นตอน บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน
6. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การ
เรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก ได้แก่ ความหมาย ขั้นตอนการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
หลัก การเตรียมพร้อมสาหรับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก
7. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ระบบ
สนับสนุนผู้เรียน ได้แก่ ความหมาย รูปแบบการสนับสนุนผู้เรียนในการศึกษาทางไกล เครื่องมือที่ใช้
สนับสนุนผู้เรียน การจัดทาระบบการสนับสนุนผู้เรียน
8. ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ได้แก่ ความหมาย ประเภทของปัญหา กระบวนการและขั้นตอนการ
แก้ปัญหา การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
9. นาข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ และนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เกี่ยวกับ การสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ แบบมี
ปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การแก้ปัญหา ลักษณะของแบบสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเป็นการผสมผสาน
ระหว่างข้อคาถามแบบปิดและข้อคาถามแบบเปิด ข้อคาถามแบบปิดเป็นประเภทแบบตรวจสอบ
รายการ โดยข้อคาถามแต่ละข้อจะมีตัวเลือกเดียวแต่บางข้อคาถามอาจให้เลือกตอบได้มากกว่า 1
ตัวเลือก ส่วนข้อคาถามแบบเปิด ลักษณะของข้อคาถามจะเป็นการตั้งคาถามโดยเปิดโอกาสให้ผู้ตอบ
แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างเสรี
10. นาข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
11. นาต้นแบบของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ
ความเหมาะสมแล้วปรับแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ปรึกษา
12. นาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) พบว่าค่า IOC ของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์มีค่าเท่ากับ .93
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และ 1.00 ตามลาดับ ซึง่ มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป สามารถนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ (พิชิต
ฤทธิ์จรูญ, 2547: 272)
13. นาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาและข้อคาถามใน
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ยังไม่สมบูรณ์ก่อนที่จะนาไปใช้จริง
14. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามสาหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จานวน
186 ชุด ได้แบบสอบถามกลับคืนจานวน 52 ชุด คิดเป็นร้อยละ 27.96 ทั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการแจก
แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในเดือนกันยายน
2556 จากนั้นผู้วิจัยได้ดาเนินการติดต่อเพื่อทวงถามแบบสอบถามเป็นระยะ ๆ เป็นเวลากว่า 3 เดือน
ซึ่งได้รับแบบสอบถามคือจานวน 52 ชุด ผู้วิจัยจึงยุติการทวงถามและดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
สรุปผล ร้อยละของแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมาไม่ได้มีการกาหนดเกณฑ์ร้อยละขั้นต่าไว้แต่ถ้าผู้วิจัย
ได้มีการติดต่อเพื่อทวงถามเป็นระยะ ๆ ในช่วงเวลา 3 เดือนแล้วควรยุติการติดตาม (วราฤทธิ์ พานิช
กิจโกศลกุล, 2557) ซึ่งสอดคล้องกับอุทุมพร จามรมาร (2544) ที่กล่าวไว้ว่า เมื่อผู้วิจัยติดตามครบ 5
ครั้ง โดยห่างกันครั้งละ 2 สัปดาห์ ควรยุติการติดตาม
แบบสอบถามสาหรับนักศึ กษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลั ยสุ โ ขทัยธรรมาธิราช
จานวน 384 คน ได้รับแบบสอบถามคืนจานวน 384 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยผู้วิจัยดาเนิน
การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะประจาภาคการศึกษาที่ 1/2556 จากสานักบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แล้วติดต่อประสานงานกับอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าวิทยากร
และวิทยากรประจากลุ่มการฝึกปฏฺบัติเสริมทักษะเพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษา
และขอเก็บแบบสอบถามหลังจากนักศึกษาฝึกอบรมหรือฝึกปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าวิทยากร อาจารย์วิทยากรประจากลุ่ม และนักศึกษาเป็นอย่างดีจึงทาให้
สามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ครบถ้วน
15. นาผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของอาจารย์และนักศึกษามาวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติบรรยายโดยคานวนหาค่าความถี่และร้อยละ
16. ผู้วิจัยนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล ด้าน
การเรียนแบบร่วมกัน ด้านการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก และด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหา ด้านละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 2556 โดยสามารถ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญได้ครบทั้ง 12 คน
17. น าความคิ ด เห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ม าสรุ ป และวิ เ คราะห์ เ พื่ อ
นามาใช้เป็นข้อมูลในการสร้างต้นแบบระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
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ขั้นตอนที่ 2 สร้างต้นแบบระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ขั้นตอน 2.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ทฤษฎีร ะบบ และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนเสริมทางไกลอิเล็ กทรอนิกส์ แบบมี
ปฏิสัมพันธ์โ ดยใช้กระบวนการเรี ยนรู้ร่ว มกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลั กเพื่อพัฒ นาความสามารถในการ
แก้ปัญหา โดยผู้วิจัยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
1) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒ นาระบบการเรียนการสอน และ
ทฤษฎีระบบเพื่อกาหนดองค์ประกอบและขั้นตอนของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบ
มีปฏิสัมพันธ์
2) หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาทางไกล การจัดการเรียนการสอน
ทางไกล และข้อมูลเกี่ยวกับการสอนเสริมทางไกล เพื่อกาหนดเป็นพื้นฐานสาหรับแนวทางการพัฒนา
ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
3) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างการเรี ย น ด้ า นความหมาย คุ ณ ค่ า และ
ความสาคัญ วิธีการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพั นธ์เพื่อกาหนดเป็นรูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ในระบบ
การสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
4) ข้อมูล เกี่ย วกับการเรียนแบบร่วมกัน ด้านความหมาย แนวคิดหลั กการ
องค์ประกอบ ขั้นตอนการเรียนการสอน บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน เพื่อกาหนดเป็นองค์ประกอบ
ในส่วนของกระบวนการเรียนการสอน
5) ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก ความหมาย ขั้นตอน
การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก การเตรียมพร้อมสาหรับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นหลัก เพื่อกาหนดเป็นองค์ประกอบในส่วนของกระบวนการเรียนการสอน
6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบสนับสนุนผู้เรียนเพื่อกาหนดเป็น องค์ประกอบของระบบ
การสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
7) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความสามารถในการแก้ ปั ญ หา ด้ า นความหมาย ขั้ น ตอน
กระบวนการแก้ปัญหา เพื่อกาหนดเป็นองค์ประกอบของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสัมพันธ์
ผู้วิจัย ศึกษาข้อมูล จากประเด็น ทั้งหมดที่กล่ าวมาข้างต้น โดยรวบรวมข้อมูล เอกสาร
ตารา งานวิจัย วารสาร เพื่อนามาวิเคราะห์และสรุปสาระสาคัญของข้อมูล เพื่อนามากาหนดเป็น
องค์ป ระกอบและขั้นตอนของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็ กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โ ดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา

106

ขั้ น ตอนที่ 2.2 สร้ า งต้ น แบบระบบการสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี
ปฏิสัมพันธ์ โ ดยใช้กระบวนการเรี ยนรู้ร่ว มกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลั กเพื่อพัฒ นาความสามารถในการ
แก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การสร้ า งต้ น แบบระบบการสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี
ปฏิสัมพันธ์ โ ดยใช้กระบวนการเรี ยนรู้ร่ว มกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลั กเพื่อพัฒ นาความสามารถในการ
แก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยนาข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาและวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2.1 เป็นพื้นฐานในการสร้างต้นแบบระบบการ
สอน โดยผู้วิจัยดาเนินการตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
2.2.1 สร้างองค์ประกอบของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ผู้ วิ จั ย น าข้ อ มู ล สาระส าคั ญ ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่
เกี่ ย วข้อ งกั บ การพั ฒ นาระบบการเรีย นการสอน ทฤษฎี ระบบ และจากการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล จาก
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในขั้นตอนที่ 1 มาพิจารณาและกาหนดเป็นองค์ประกอบของระบบ
การสอน พบว่ า ระบบการสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบสาคัญ 4 องค์ประกอบ (Briggs & Ackerman, 1977; Gagné et al., 2005; Hanson,
1995; Von Bertalanffy, 2003; ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556) คือ
1) ปัจจัยนาเข้าหรือตัวปูอน (Input) ประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ บุคลากรการ
สอนทางไกล สถานการณ์ปัญหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ระบบสนับสนุน
ผู้เรียน การประเมินผล และผู้เรียนทางไกล
2) กระบวนการ (Process) ประกอบด้วย 3 กระบวนการ ได้แก่ ขั้นเตรียมการ
ก่อนการเรียนการสอน ขั้นดาเนินการจัดการเรียนการสอน และ ขั้นประเมินผลการเรียนการสอน
3) ผลลั พท์ (Output) ประกอบด้วยความสามารถในการแก้ปัญหาใน 5 ด้าน
ได้แก่ ความสามารถในการระบุปัญหา ความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุปัญหา ความสามารถใน
การศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ แก้ ปั ญ หา ความสามารถในการน าเสนอวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หา และ
ความสามารถในการตรวจสอบผลการแก้ปัญหา
4) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ประกอบด้วย การสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โ ดยใช้การเรียนรู้
ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
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2.2.2 สร้างต้นแบบระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ผู้วิจัยดาเนินการสร้างต้นแบบระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์โดยการกาหนดองค์ประกอบ ขั้นตอนการเรียนการสอน ออกแบบต้นแบบระบบและนา
ต้นแบบระบบไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของต้นแบบก่อนนาไปพัฒนาและทดลองใช้มี
รายละเอียดดังนี้
1) กาหนดองค์ป ระกอบระบบ เพื่อ ใช้ อ อกแบบระบบการสอนเสริม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพัน ธ์ โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ ร่ว มกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒ นา
ความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
ซึ่งผู้ วิจั ย นาผลสรุ ป ที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็ นของอาจารย์และนักศึกษา แบบสั มภาษณ์
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์ร่วมกับการสร้างองค์ประกอบของระบบในขั้นที่ 2.2.1
2) กาหนดขั้นตอนการเรียนการสอน ซึ่งผู้วิจัยโดยนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
และวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2.1 รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการเรียนการสอนทางไกล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนแบบร่วมกัน การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นหลัก และความสามารถในการแก้ปัญหา มาออกแบบเป็นขั้นตอนการเรียนการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพัน ธ์ โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ ร่ว มกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒ นา
ความสามารถในการแก้ปัญหา
3) ออกแบบต้นแบบระบบการสอนเสริม คือ
(3.1) องค์ประกอบของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ โ ดยใช้กระบวนการเรี ยนรู้ร่ว มกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลั ก เพื่อพัฒ นาความสามารถในการ
แก้ปัญหา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และข้อมูลย้อนกลับ
(3.2) ปัจจัยนาเข้าหรือตัว ปูอน (Input) ประกอบด้ว ย 7 ปัจจัย ได้แก่
บุคลากรการสอนทางไกล สถานการณ์ปัญหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ระบบ
สนับสนุนผู้เรียน การประเมินผล และ ผู้เรียนทางไกล แต่ละปัจจัยมีรายละเอียดดังนี้
(1) บุคลากรการสอนทางไกล (People) หมายถึง บุคลากรที่มี
บทบาทและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิ กส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ ผู้สอน
ทางไกล นักเทคโนโลยีการศึกษาหรือนักออกแบบการเรียนการสอน และบุคลากรฝุายสนับสนุน
(2) สถานการณ์ปัญหา (Problem Scenario) หมายถึง ประเด็น
ปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีความเชื่อมโยงกับเนื้อหาในชุดวิชาและมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา โดยนาเสนอประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์ผ่านรายการสอนเสริมทางไกลเพื่อการศึกษา
และผ่านระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าไป
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ศึกษาสถานการณ์ปัญหาและมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่
ใช้ปัญหาเป็นหลัก
(3) กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน (Instructional Activities)
หมายถึง การประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนแบบร่วมกัน (Collaborative Learning) กับแนวคิดการ
เรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based Learning) มาใช้เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยนาสถานการณ์ปัญหากระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองร่วมกับการทางานเป็นกลุ่ม
โดยมีผู้สอนทางไกลและนักเทคโนโลยีการศึกษาเป็นผู้ ให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
ค้น พบวิ ธี ก ารแก้ส ถานการณ์ ปั ญ หาของกลุ่ มได้ มุ่ง เน้น ให้ ผู้ เ รี ยนได้ รับ การพั ฒ นาความสามารถ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างผู้เรียน โดยมีผู้สอน
เป็นผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้เรียนจากผู้รับความรู้ (Passive
learner) เป็นผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้น (Active learner) มีความสามารถในการแก้ปัญหาผ่าน
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก (Collaborative PBL)
(4) สื่อการสอน (Instructional Media) หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์
เทคนิคหรือวิธีการที่เป็นตัวกลางช่วยถ่ายทอดเนื้อหาสาระ สถานการณ์ปัญหา และแหล่งความรู้ต่าง ๆ
จากผู้สอนไปยังผู้เรียน สื่อการสอนที่นามาใช้เพื่อสนับสนุนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ ประกอบด้วยสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(5) ระบบสนับสนุน ผู้ เรียน (Learner Support System)
หมายถึง ระบบที่ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยมา
ช่วยสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้ผู้เรียนประสบความเร็จในการเรียนผ่านระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ผ่านการดาเนินกิ จกรรมก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลัง
เรียน แบ่งเป็นการสนับสนุนผู้เรียนแบบไม่ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Offline Learner Support)
ได้แก่ การส่งวัสดุการศึกษาทางไปรษณีย์ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเรียนผ่านข้อความสั้น และ
ระบบการตอบรับอัตโนมัติทางโทรศัพท์ และการสนับสนุนผู้เรียนแบบผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Online Learner Support) ได้แก่ ระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System:
LMS) และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ตามมิติการสื่อสาร
ทางด้านเวลา คือ 1) แบบประสานเวลา ได้แก่ ห้องสนทนา และข้อความส่งด่วน และ 2) แบบไม่
ประสานเวลา ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และกระดานเสวนา
(6) การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมิน
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังจากทากิจกรรมการเรียนการสอน
เสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก
โดยประเมินจากแบบทดสอบและแบบประเมินผลงาน
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(7) ผู้เรียนทางไกล (Learner) หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนในชุดวิชา มีหน้าที่ศึกษาเนื้อหาจากสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมให้ทั้ง
สื่ อหลั กและสื่ อเสริ ม และปฏิบั ติ กิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนการเรียนการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก มีทัศนคติที่ดีต่อ
การเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล ใฝุเรียนรู้ สนใจการใช้เทคโนโลยี และการเรียนรู้ผ่าน
สื่อการศึกษาต่าง ๆ
(3.3) กระบวนการ (Process) ประกอบด้ว ย 3 ขั้ นตอน ได้ แก่ ขั้ น
เตรียมการก่อนการเรียนการสอน ขั้นดาเนินการจัดการเรียนการสอน และ ขั้นประเมินผลการเรียน
การสอน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ขั้นเตรียมการก่อนการเรียนการสอน แบ่งเป็น 5 ขั้นตอนย่อย
ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม แบ่งกลุ่มผู้เรียน และทดสอบก่อนเรียน
(2) ขั้นดาเนินการจัดการเรียนการสอน แบ่งเป็น 8 ขั้นตอนย่อย
ได้แก่ ขั้นศึกษาเนื้อหา ขั้นนาเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบุปัญหาร่วมกัน ขั้นวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหา ตั้งสมมติฐาน จัดลาดับ และคัดเลือกสมมติฐานร่วมกัน ขั้นสร้างวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้
ร่ ว มกั น ขั้น ศึกษาและรวบรวมข้ อมูล ร่ ว มกัน ขั้นสั งเคราะห์ ข้ อมูล และตรวจสอบสมมติฐ าน ขั้ น
นาเสนอแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน และขั้นสรุปหลักการแนวคิดจากการแก้ปัญหาและการ
ประยุกต์ใช้ร่วมกัน
(3) ขั้ น ประเมิ น ผลการเรีย นการสอน แบ่ ง เป็น การประเมิ น
ความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียนหลังเรียนโดยพิจารณาจากการทาแบบวัดความสามารถใน
การแก้ปัญหาแล้วทาการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน และการประเมินจากผลงานการ
แก้สถานการณ์ปัญหาโดยประเมินจากผลงานการแก้สถานการณ์ปัญหาซึ่งพิจารณาจากกระบวนการ
ระหว่างการทากิจกรรม (Formative Evaluation) ได้แก่ การทากิจกรรมที่มอบหมาย การมีส่วน
ร่วมในการอภิปราย ระดมสมอง แสดงความคิดเห็นและความสม่าเสมอในการเข้าใช้งานในระบบ
บริหารจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ และประเมินจากผลงานการทากิจกรรม
(Summative Evaluation) ในแต่ละขั้นตอน
(3.4) ผลลัพธ์ (Output) ประกอบด้วยความสามารถในการแก้ปัญหาใน 5
ด้ า น ได้ แ ก่ ความสามารถในการระบุ ปั ญ หา ความสามารถในการวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ปั ญ หา
ความสามารถในการศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา ความสามารถในการนาเสนอวิธีการแก้ปัญหา
และความสามารถในการตรวจสอบผลการแก้ปัญหา
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(3.5) ผลปูอนกลับ (Feedback) ประกอบด้วย การสอบถามความพึง
พอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
4) ประเมิ น ความเหมาะสมของ ต้ น แบบระบบการสอนเสริ ม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพัน ธ์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่ว มกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒ นา
ความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(4.1) น าต้ น แบบระบบการสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี
ปฏิสัมพันธ์ โ ดยใช้กระบวนการเรี ยนรู้ร่ว มกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลั กเพื่อพัฒ นาความสามารถในการ
แก้ปัญหาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมจากนั้น
นามาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
(4.2) นาต้นแบบระบบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ ยวชาญด้านการ
จัดการเรียนการสอนทางไกล ด้านการเรียนแบบร่วมกันโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก และด้านความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ด้านละ 3 คน รวม 9 คน เพื่อประเมินความเหมาะสมของต้นแบบระบบ โดยใช้
วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กแบบเจาะจง ผู้ เ ชี่ ย วชาญในแต่ ล ะด้ า นมี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น อาจารย์ ผู้ ส อนหรื อ ผู้ มี
ประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 3 ปีและ/หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการเขียนหนังสือหรือตารา
เรียน หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการเรียนการสอนทางไกล ด้านการเรียนแบบร่วมกันโดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก และด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
(4.3) นาผลการประเมินความเหมาะสมของต้นแบบระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ม าวิ เ คราะห์ ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
ความหมายของระดับคะแนน และการแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมของต้นแบบ
ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่ออกแบบขึ้น โดยเป็นแบบประมาณค่า
5 ระดับตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s scale, 1932 อ้างถึงในพิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2544) ซึ่งมีเกณฑ์
การประเมินดังนี้
5 หมายถึง
มีความคิดเห็นว่าข้อความนั้นมีความเหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง
มีความคิดเห็นว่าข้อความนั้นมีความเหมาะสมมาก
3 หมายถึง
มีความคิดเห็นว่าข้อความนั้นมีความเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง
มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า ข้ อ ความนั้ น มี ค วามเหมาะสมน้ อ ย
1 หมายถึง
มีความคิดเห็นว่าข้อความนั้นมีความเหมาะสมน้อยที่สุด
การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด
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ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย
5) ปรับปรุงแก้ไขต้นแบบระบบการสอนเสริมอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาตามที่
ผู้เชี่ยวชาญได้ทาการตรวจสอบและให้คาแนะนา
2.2.3 พัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ผู้วิจัย พัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดย
ดาเนินการผลิตรายการสอนเสริมทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอน
เสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ผลิตรายการสอนเสริมทางไกลเพื่อการศึกษา ผู้วิจัยผลิตรายการสอนเสริ ม
ทางไกลเพื่อการศึกษาจานวน 5 รายการ ๆ 2 ชั่วโมง โดยดาเนินการดังนี้
(1) ขั้นเตรียมการผลิตรายการ ประกอบด้วย การกาหนดประเด็น /เนื้อหา
ที่จะผลิตเป็นรายการสอนเสริมร่วมกับผู้สอนทางไกล จัดทาตัวอย่างสถานการณ์ปัญหา จัดทาบท
รายการสอนเสริมทางไกล เตรียมฉากรายการ ประสานงานผู้สอนทางไกลหรือวิทยากรและผู้ดาเนิน
รายการ และจองห้องผลิตรายการ
(2) ขั้นผลิตรายการ ประกอบด้วย การถ่ายทารายการในสตูดิโอ โดยมีผู้
ดาเนินรายการเป็นผู้นาเสนอสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือประเด็นที่กาหนดไว้และ
ผู้สอนทางไกลหรือวิทยากรเป็นผู้นาเสนอวิธีการแก้ปัญหาผ่านการระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหา ข้อมูลที่จะนามาใช้แก้ปัญหา นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา และตรวจสอบผลจากการแก้ปัญหา
รูปแบบรายการเป็นแบบสัมภาษณ์ โดยนาเสนอสถานการณ์ประมาณ 5-7 สถานการณ์ต่อการสอน
เสริมทางไกลเพื่อการศึกษา 1 รายการ เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาและสรุปการ
ทากิจกรรมปฏิสัมพันธ์ให้กับนักศึกษา
(3) ขั้นประเมินผลรายการสอนเสริมทางไกลเพื่อการศึกษา โดยเป็นการ
ประเมินรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาตามระบบการผลิตสื่อการศึกษาทางไกลของสานักเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คุณสมบัติของผู้ประเมินรายการสอนเสริมทางไกลเพื่อ
การศึก ษาคื อ เป็ น อาจารย์ ป ระจ าสาขา หรือ อาจารย์ ส านั ก เทคโนโลยีก ารศึ ก ษา หรือ เป็ น ผู้ มี
ประสบการณ์การผลิตรายการประจาสานักเทคโนโลยีการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ผลการประเมิน
สามารถให้แพร่ภาพออกอากาศได้
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2) พัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ ผู้วิจัยพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอน โดยดาเนินการดังนี้
(1) กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอน กิจกรรมการเรียนการสอน
สถานการณ์ ปั ญ หา และสื่ อ การเรี ย นการสอน จากนั้ น เสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุม และนามาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
(2) ออกแบบการใช้เครื่องมือในระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อทากิจกรรมและสร้างปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนร่วมกัน
(3) พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การสอนเสริ ม การสอนเสริ ม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ Moodle LMS ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการเรียนการสอนที่ สานักเทคโนโลยี
การศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนามาใช้ในปัจจุบัน
2.2.4 สร้ า งคู่ มื อ การสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
ประกอบด้วย คานา รายละเอียดชุดวิชา วิธีการศึกษา ปฏิทินการศึกษาชุดวิชา ขั้นตอนการเรียนการ
สอน แนวทางปฏิบัติกิจกรรมสาหรับผู้เรียนและผู้สอน โดยนารายละเอียดของคู่มือที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสม จากนั้นผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขตาม
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
ขั้นตอนที่ 2.3 ทดสอบคุณภาพสื่อด้านการออกแบบระบบบริหารจัดการเรียนการสอน
เสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย คือ
2.3.1 ตรวจสอบคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้วิจัยนาระบบบริหารจัดการ
สอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาบน Moodle LMS ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 คน ประเมิน คุณภาพด้านออกแบบระบบบริห ารจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s
scale, 1932 อ้างถึงในพิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2544) ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
5 หมายถึง
มีความคิดเห็นว่าข้อความนั้นมีความเหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง
มีความคิดเห็นว่าข้อความนั้นมีความเหมาะสมมาก
3 หมายถึง
มีความคิดเห็นว่าข้อความนั้นมีความเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง
มีความคิดเห็นว่าข้อความนั้นมีความเหมาะสมน้อย
1 หมายถึง
มีความคิดเห็นว่าข้อความนั้นมีความเหมาะสมน้อยที่สุด
การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด
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ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความเหมาะสมมาก
มีความเหมาะสมปานกลาง
มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
มีความเหมาะสมน้อย

ตาราง 3.2 การประเมินคุณภาพสื่อด้านการออกแบบระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ข้อคาถาม
1. ความสะดวกรวดเร็วและง่ายในการลงทะเบียนเพื่อเข้า
ใช้งานในระบบ
2. การออกแบบหน้าจอของชุดวิชามีสดั ส่วนที่เหมาะสม
และสวยงาม
3. ขนาดและชนิดของตัวอักษรใช้สีสนั สะดุดตา อ่านง่าย
มีความเหมาะสม
4. กิจกรรมการเรียนในแต่ละขั้นตอนมีความน่าสนใจและ
เหมาะสมกับผู้เรียน
5. คาชี้แจงการทากิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละขั้นมี
ความเหมาะสมและชัดเจน
6. สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่นาเสนอไว้ได้ง่าย
และรวดเร็ว
7. คุณภาพด้านภาพและเสียงของคลิปวีดิทัศน์มีความ
ชัดเจน ไม่มสี ิ่งรบกวน
8. ความสะดวก รวดเร็วและง่ายในการปรับปรุงข้อมูล
ส่วนตัวของตนเอง (Update Profile)
9. ความสะดวก รวดเร็ว และง่ายในการใช้เครื่องมือเพื่อ
ทาแบบทดสอบออนไลน์ในระบบ
10. ความสะดวก รวดเร็วและง่ายในการใช้เครื่องมือเพื่อ
ทากิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ การส่งงานในระบบ
11. ความสะดวก รวดเร็วและง่ายในการใช้เครื่องมือใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ กระดานเสวนา และ
ห้องสนทนา
12. ความสะดวก รวดเร็วและง่ายในการใช้เครื่องมือเพื่อ
ส่งงานมอบหมาย ได้แก่ การส่งการบ้านออนไลน์
13. ความสะดวก รวดเร็วและง่ายในการตรวจสอบผลการ
เรียนด้วยตนเอง

ระดับความความเหมาะสม
X

S.D.

ความหมาย

4.33

0.58

มาก

4.33

0.58

มาก

4.00

0.00

มาก

4.33

0.58

มาก

4.67

0.58

มากที่สุด

4.33

0.58

มาก

4.67

0.55

มากที่สุด

4.33

0.58

มาก

4.67

0.58

มากที่สุด

4.67

0.58

มากที่สุด

3.67

0.58

มาก

4.33

0.58

มาก

4.00

0.00

มาก

114

ข้อคาถาม
14. มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือในระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน
เฉลี่ย

ระดับความความเหมาะสม
X

S.D.

ความหมาย

4.33

0.58

มาก

4.33

0.49

มาก

จากตารางที่ 3.2 พบว่า ในภาพรวมของการประเมินคุณภาพสื่อด้านการออกแบบระบบ
บริหารจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบบมีปฏิสัมพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า
สื่อมีความเหมาะสมมาก (X = 4.33, S.D. = 0.49)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า คาชี้แจงการทากิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ล ะขั้นมี
ความเหมาะสมและชัดเจน คุณภาพด้านภาพและเสียงของคลิปวีดิทัศน์มีความชัดเจน ไม่มีสิ่งรบกวน
ความสะดวก รวดเร็ว และง่ายในการใช้เครื่องมือเพื่อทาแบบทดสอบออนไลน์ในระบบ ความสะดวก
รวดเร็วและง่ายในการใช้เครื่องมือเพื่อทากิ จกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ การส่งงานในระบบ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.67)
ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ ทาคาอธิบายหรือให้ตัวอย่างที่
ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้กระดานเสวนา และห้องสนทนาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเข้าใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว
2.3.2 ทดสอบคุณภาพของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกล
อิเ ล็ กทรอนิ กส์ แ บบมีป ฏิสั มพั น ธ์ โดยผู้ วิ จัย นาระบบบริห ารจั ดการเรีย นการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญไปผ่านทดสอบการใช้งาน
ซอฟต์แวร์ แบบหนึ่งต่อหนึ่ง และแบบกลุ่มเล็ก โดยการทา Usability Testing โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 1) ผู้ใช้ได้รับการฝึกฝนให้ทดลองใช้งาน 2) ทดลองใช้งานจริง 3) ประเมินผลการทดลอง 4)
อภิป ราย แลกเปลี่ ย นความคิดเห็ น ขณะที่ตัว แทนนักศึกษากาลังทดลองใช้ งานจริง ผู้ วิจัยสั งเกต
พฤติกรรมและหลังจากที่ตัวแทนนักศึกษาทดลองใช้งานจริงเรียบร้อยแล้วจึงสัมภาษณ์เพื่อนาข้อมูลที่
ได้มาปรับปรุงแก้ไข
2.3.3 ปรับปรุงแก้ไข โดยผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขขนาดและสีของตัวอักษรให้มีสีที่
เด่นชัดและมีขนาดที่มองเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น และปรับข้อความในคาชี้แจงให้สั้น กระชับและได้
ใจความมากยิ่งขึ้น
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ขั้นตอนที่ 2.4 สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้ว ยการสร้ างจากกรอบแนวคิดการออกแบบระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ฯ ที่พัฒนาขึ้น โดยสร้างเป็น 3 ชุด ดังนี้
ชุด ที่ 1 แบบวั ดความสามารถในการแก้ปัญหาการจัดการสุขภาพสัต ว์
ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย 5 ตัวเลือก เริ่มด้วยการ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์หรือปัญหาการจัดการสุขภาพสัตว์ แล้วมีคาถามที่เกี่ยวข้องที่เป็นการวัด
ความสามารถการแก้ปัญหา 5 ประการ คือ 1) ความสามารถในการการระบุปัญหา 2) ความสามารถ
ในการตั้งสมมติฐาน 3) ความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูล 4) ความสามารถในการตรวจสอบ
สมมติฐาน 5) ความสามารถในการสรุปข้อเฉลยของปัญหา (ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก ข) โดยมี
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังต่อไปนี้
1) ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาแบบวั ด
ความสามารถในการแก้ปัญหา จากนั้นเขียนสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพสัตว์ที่จะ
ใช้เป็นโจทย์คาถาม รวมทั้งสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา จานวน 8 สถานการณ์
2) สร้ างแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาการจัดการสุขภาพสั ตว์
โดยน ามโนทั ศ น์ (Concept) และค าส าคั ญ จากสถานการณ์ ปั ญ หาการจั ด การสุ ข ภาพสั ต ว์ ทั้ ง 8
สถานการณ์มาตั้ง แล้วสร้างเป็นแบบทดสอบปรนัย 5 ตัวเลือก ตอบผิดหรือไม่ตอบได้ 0 คะแนน รวม
ทั้งสิ้น 40 คาถาม 40 คะแนน แล้วนาต้นแบบของแบบวัดไปให้อาจารย์ทีปรึกษาตรวจสอบความ
เหมาะสม
3) นาแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ
สัตว์ที่ปรับแก้จากคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน (ดูรายละเอียดที่
ภาคผนวก ก) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ผลการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item -Objective Congruence: IOC) พบว่าค่า IOC ของแบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหามีค่า IOC เท่ากับ .93 ซึ่งมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป สามารถ
นาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2544)
4) นาแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาไปทดลองกับกลุ่มนักศึกษาที่
ใม่ใช่กลุ่มทดลอง จานวน 30 คนเพื่อหาระดับความยากงาย ค่าอานาจจาแนกและความเที่ยงของ
แบบทดสอบและคัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่าย ก่อนเรียน 20 ข้อ และหลังเรียน 20 ข้อ ซึ่งผลการ
วิเคราะห์พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง .20 ถึง .80 และมีอานาจจาแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป และค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบทั้งชุดในสูตรของ KR-20 ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.86 ถือว่านาไปใช้ในการทดสอบเพื่อวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาได้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2544)
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ชุดที่ 2 แบบประเมินผลงานความสามารถในการแก้ปัญหาร่วมกัน เป็นการ
ประเมินผลงานการทากิจกรรมการเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันผ่านระบบบริหารจัดการเรียนการสอน
เสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ตามสภาพจริง โดยประเมินคุณภาพชิ้นงานและประเมินการทางานเป็น
กลุ่ ม ร่ ว มกั น ใช้ก ารประเมิ น แบบรูบ ริกส์ (Rubric Assessment) โดยมีผู้ ส อนทางไกลและนั ก
เทคโนโลยีการศึกษาเป็นผู้ประเมินผลงานความสามารถในการแก้ปัญหาร่วมกัน (ดูรายละเอียดที่
ภาคผนวก ข) โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังต่อไปนี้
1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้และระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
2) สร้างแบบประเมินแบบรูบริกส์โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินผลงาน
ตามสภาพจริงเพื่อช่วยให้ผู้เรียนทราบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อทาให้ผลงานมีคุณภาพ โดยนาเกณฑ์
การให้คะแนนจากแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาแบบรูบริกส์ ของสูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล
(2553) มาปรั บ ใช้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ รายการการประเมิ น ผลงานความสามารถในการแก้ ปั ญ หาที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามขั้นตอนของการเรียนจัดการเรียนรู้แบบร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก
การประเมินคุณภาพของชิ้นงานใช้เกณฑ์พิจารณาเพื่อให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้
4 หมายถึง ตอบกิจกรรมได้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน (100%)
3 หมายถึง ตอบกิจกรรมได้ถูกต้องเกือบครบถ้วน (75%)
2 หมายถึง ตอบกิจกรรมได้ถูกต้องเพียงครึ่งหนึ่ง (50%)
1 หมายถึง ตอบกิจกรรมได้ถูกต้องเพียงส่วนน้อยและยังไม่ชัดเจน (25%)
0 หมายถึง ตอบกิจกรรมไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน หรือไม่แสดงความคิดเห็นใด ๆ
โดยกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.00 หมายถึง มีความสามารถในการแก้ปัญหาดีมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง มีความสามารถในการแก้ปัญหาดี
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง มีความสามารถในการแก้ปัญหาปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง มีความสามารถในการแก้ปัญหาน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.00-0.99 หมายถึง ไม่มีความสามารถในการแก้ปัญหา
3) ผู้วิ จัยนาแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาที่พัฒ นาขึ้นให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม พร้อมกับปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
4) ผู้วิจัยนาแบบประเมินที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ไปให้ผู้ เชี่ยวชาญด้านความสามารถในการแก้ปัญหา จานวน 3 คน (ดูรายละเอียดที่
ภาคผนวก ก) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ผลการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item -Objective Congruence: IOC) พบว่าค่า IOC ของแบบประเมินผลงาน
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ความสามารถในการแก้ปัญหามีค่า IOC เท่ากับ .89 ซึ่งมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป สามารถ
นาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2544)
ชุด ที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ย วกับระบบการสอนเสริ มทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ มีขั้นตอนในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพดังนี้
1) ศึกษาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความพึงพอใจที่มี
ต่อการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหา
เป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
2) สร้ า งแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ การสอนเสริ ม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์หลังจากการทดลองใช้ แบบประเมินความพึงพอใจประกอบไปด้วย
การสอบถามผู้เรียนในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นเตรียมการก่อนการเรียนการสอน
ขั้นดาเนินการจัดการเรียนการสอน และภาพรวมต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน จากนั้นนา
แบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเหมาะสม โดยเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s scale, 1932
อ้างถึงในพิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2544) ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
5 หมายถึง
มีความคิดเห็นว่าข้อความนั้นมีความเหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง
มีความคิดเห็นว่าข้อความนั้นมีความเหมาะสมมาก
3 หมายถึง
มีความคิดเห็นว่าข้อความนั้นมีความเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง
มีความคิดเห็นว่าข้อความนั้นมีความเหมาะสมน้อย
1 หมายถึง
มีความคิดเห็นว่าข้อความนั้นมีความเหมาะสมน้อยที่สุด
การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบการสอน
เสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ มีการแปลความหมายดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ในระดับน้อย
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ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ในระดับน้อยที่สุด
3) ผู้วิจัยนาแบบประเมินความพึงพอใจที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ ที่ป รึ กษาวิทยานิ พนธ์ไปให้ ผู้ เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน (ดูรายละเอีย ดที่ภ าคผนวก ก)
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Item -Objective Congruence: IOC) พบว่าค่า IOC ของแบบประเมินผลงานความสามารถในการ
แก้ปัญหามีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ซึ่งมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป สามารถนาไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างได้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2544)
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้วิจัยดาเนินการทดลองใช้ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่
พัฒนาขึ้น ทั้งนี้ในขั้นตอนการทดลองใช้รูปแบบการสอนจะเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experiment
Design) โดยมีแผนแบบการวิจัย เป็นแบบกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนเรียนและหลั งเรียน (One
Group Pretest and Posttest Design)
E T1 X T2
เมื่อ
E หมายถึง กลุ่มทดลอง
T1 หมายถึง มีการทดสอบก่อนเรียน
X หมายถึง ได้รับการทดลองใช้ระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
T2 หมายถึง มีการทดสอบหลังเรียน
โดยแบ่งการดาเนินการวิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 3.1 ขั้นเตรียมกลุ่มตัวอย่างเพื่อใช้ในการทดลอง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการทดลองระบบการสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี
ปฏิสัมพันธ์ คือ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาการจัดการสุขภาพสัตว์ ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จานวน 31 คน ซึ่งได้มาโดย โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะ
เป็น (Non – probability Sampling) โดยวิธีการคัดเลือกแบบอาสาสมัคร (Voluntary Selection)
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ขั้นตอนที่ 3.2 เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วยเครื่องมือ 2 ประเภทคือ
1. ระบบการสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ โดยใช้
กระบวนการเรีย นรู้ ร่ว มกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จานวน 3 ชุด ได้แก่ แบบทดสอบ
ความสามารถในการแก้ปัญหา แบบประเมินผลงานความสามารถในการแก้ปัญหา และแบบประเมิน
ความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก
ขั้นตอนที่ 3.3 ดาเนินการทดลองใช้ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.3.1 การวางแผนก่อนการทดลอง
(1) การเตรียมความพร้อมของสื่อการสอน เครื่องมือ และอุปกรณ์ ได้แก่
สถานการณ์ปัญหา โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบสนับสนุนผู้เรียน
(2) เตรียมความพร้อมของแผนการจัดเรียนการสอน คู่มือการปฏิบัติ
สาหรับผู้สอนและผู้เรียนตามระบบที่พัฒนาขึ้น และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
(3) ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
3.3.2 ดาเนินการทดลองใช้ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้น โดยใช้ระยะเวลาในการทดลอง 7 สัปดาห์
(1) ปฐมนิเทศการใช้งานระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
(2) ผู้เรียนรับการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติและทดลองใช้เครื่องมือจาก
ระบบตามคู่มือการใช้งานและคลิปวีดิทัศน์
(3) วัดความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียน
(4) ดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์โดยใช้การเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก 8 ขั้นตอน ดังนี้
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ตาราง 3.3 แสดงขั้นตอนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันโดยใช้ปัญหา
เป็นหลัก
(A Collaborative
PBL Approach)

ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน
(Learning Interactive)
LC

LT

LI

LL

ระบบสนับสนุนผู้เรียน
(Learner Support System)
ไม่ผ่านเครือข่าย
ผ่านเครือข่าย
(Offline learner
(Online learner Support)
เครือข่าย
ประสาน ไม่ประสาน
Support)
เวลา

สังคม

(AS)

(SM)

--

--

--

--

ห้อง
สนทนา

กระดาน
เสวนา/
อีเมล

ห้อง
สนทนา
กลุ่ม

--

ห้อง
สนทนา

กระดาน
เสวนา/
อีเมล

ห้อง
สนทนา
กลุ่ม

สามารถระบุ
สาเหตุของ
ปัญหาและ
ตั้งสมมติฐาน
ได้ถูกต้อง

เวลา

(S)
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการก่อนการเรียนการสอน
ก่อนเรียน
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการเรียนผ่าน
ข้อความสั้น







--

ผลลัพธ์
(Output)
ความสามารถ
ในการ
แก้ปัญหา
(PSA)

ไปรษณีย์
ข้อความสั้น (SMS)

ขั้นที่ 2 ขั้นดาเนินการเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ 1
1) ศึกษาคู่มือ
2) ล็อกอินเข้าสู่
ระบบเพื่อปฐมนิเทศ
ฝึกอบรม แบ่งกลุ่ม
ผู้เรียนและทดสอบ
ก่อนเรียน
สัปดาห์ที่ 3
1) ศึกษาเนื้อหา
2) วิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาและ
ตั้งสมมติฐานร่วมกัน
สัปดาห์ที่ 4
1) ศึกษาเนื้อหา
2) สร้าง
วัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ร่วมกัน
3) ศึกษารวบรวม
ข้อมูลร่วมกัน
สัปดาห์ที่ 5
1) ศึกษาเนื้อหา
2) สังเคราะห์และ
ตรวจสอบข้อมูล
ร่วมกัน
สัปดาห์ที่ 6
1) ศึกษาเนื้อหา
2) นาเสนอวิธกี าร
แก้ปัญหาร่วมกัน
3) สรุปหลักการและ
ประยุกต์ใช้ร่วมกัน









































ไปรษณีย์
โทรศัพท์

--

--

--

--

ห้อง
สนทนา

กระดาน
เสวนา/
อีเมล

ห้อง
สนทนา
กลุ่ม

สามารถสร้าง
วัตถุประสงค์
ในการเรียนรู้
และรวบรวม
ข้อมูลได้
ถูกต้อง

ห้อง
สนทนา

กระดาน
เสวนา/
อีเมล

ห้อง
สนทนา
กลุ่ม

สามารถ
สังเคราะห์และ
ตรวจสอบ
ข้อมูลได้
ถูกต้อง

ห้อง
สนทนา
กลุ่ม

สามารถนาเสนอ
วิธีการแก้ปัญหา
และสรุป
หลักการเพื่อ
ประยุกต์ใช้ได้
ถูกต้อง

ห้อง
สนทนา

กระดาน
เสวนา/
อีเมล
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กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันโดยใช้ปัญหา
เป็นหลัก
(A Collaborative
PBL Approach)

ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน
(Learning Interactive)
LC

LT

LI

LL

ระบบสนับสนุนผู้เรียน
(Learner Support System)
ไม่ผ่านเครือข่าย
ผ่านเครือข่าย
(Offline learner
(Online learner Support)
เครือข่าย
ประสาน ไม่ประสาน
Support)
เวลา

(S)
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นประเมินผลการเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ 7
ทดสอบ
ความสามารถในการ
แก้ปัญหา









--

--

เวลา

สังคม

(AS)

(SM)

กระดาน
เสวนา/
อีเมล

ห้อง
สนทนา
กลุ่ม

ผลลัพธ์
(Output)
ความสามารถ
ในการ
แก้ปัญหา
(PSA)

ความสามารถ
ในการ
แก้ปัญหา

(5) เมื่อสิ้นสุดแต่ละขั้นตอน มีการประเมินผลงานจากความสามารถใน
การแก้ปัญหาทุกขั้นตอน
(6) เมื่อสิ้นสุดการดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน วัดความสามารถใน
การแก้ปัญหาหลังเรียน
(7) สอบถามความพีงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนตามระบบ
การสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ขั้น ตอนที่ 3.4 รวบรวมและวิเ คราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
3.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนินการดังนี้
(1) ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียน
(2) ประเมินผลงานการแก้ปัญหาที่จากการเรียนการสอนระหว่างการทดลอง
(3) ประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ รู ป แบบการส อนเสริ ม ทางไก ล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยการประเมินหลังสิ้นสุดการทดลอง
3.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
(1) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา โดยการทดสอบความ
แตกต่างก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้สถิติทดสอบที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (T-test Dependent)
การวิเคราะห์คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาตามหลักเกณฑ์ดังนี้
คะแนนระหว่าง 18-20 หมายถึง มีความสามารถในการแก้ปัญหาระดับดีมาก
คะแนนระหว่าง 16-17 หมายถึง มีความสามารถในการแก้ปญ
ั หาระดับดี
คะแนนระหว่าง 14-15 หมายถึง มีความสามารถในการแก้ปญ
ั หาระดับปานกลาง
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คะแนนระหว่าง 12-13 หมายถึง มีความสามารถในการแก้ปญ
ั หาระดับพอใช้
คะแนนระหว่าง 10-11 หมายถึง ต้องปรับปรุงความสามารถในการแก้ปัญหา
คะแนนระหว่าง 0-9 หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์
(2) วิเ คราะห์ ค่า คะแนนผลการประเมิ น ผลงานความสามารถในการ
แก้ปัญหาด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.00 หมายถึง มีความสามารถในการแก้ปัญหาดีมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง มีความสามารถในการแก้ปัญหาดี
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง มีความสามารถในการแก้ปัญหาปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง มีความสามารถในการแก้ปัญหาน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.00-0.99 หมายถึง ไม่มีความสามารถในการแก้ปัญหา
(3) วิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ ระบบการสอนเสริ ม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งนี้ผู้วิจัยกาหนดเกณฑ์
การแปลความหมายดังนี้
ค่ า เฉลี่ ย ระหว่ า ง 4.50-5.00 หมายถึ ง มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ระบบการสอนเสริ ม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ในระดับมากที่สุด
ค่ า เฉลี่ ย ระหว่ า ง 3.50-4.49 หมายถึ ง มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ระบบการสอนเสริ ม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ในระดับมาก
ค่ า เฉลี่ ย ระหว่ า ง 2.50-3.49 หมายถึ ง มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ระบบการสอนเสริ ม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
ค่ า เฉลี่ ย ระหว่ า ง 1.50-2.49 หมายถึ ง มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ระบบการสอนเสริ ม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ในระดับน้อย
ค่ า เฉลี่ ย ระหว่ า ง 1.00-1.49 หมายถึ ง มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ระบบการสอนเสริ ม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ในระดับน้อยที่สุด
ขั้นตอนที่ 3.5 สรุปผลการทดลองใช้
สรุปผลการทดลองใช้ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง
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ขั้นตอนที่ 4 การรับรองและนาเสนอระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การรั บ รองและน าเสนอระบบการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็ กทรอนิกส์ แบบมี
ปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย คือ
ขั้นตอนที่ 4.1 การประเมินรับรองระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีรายละเอียดดังนี้
1) ผู้ วิ จั ย ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขระบบการสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี
ปฏิสัมพันธ์ โ ดยใช้กระบวนการเรี ยนรู้ร่ว มกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลั ก เพื่อพัฒ นาความสามารถในการ
แก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2) สร้างแบบรับรองระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ส าหรั บ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ โดยผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การสร้ า งแบบรั บ รองระบบการสอนเสริ ม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข) เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิรับรองระบบการ
สอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้น โดยเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับตาม
แนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s scale, 1932 อ้างถึงในพิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2544) ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน
ดังนี้
5 หมายถึง
มีความคิดเห็นว่าข้อความนั้นมีความเหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง
มีความคิดเห็นว่าข้อความนั้นมีความเหมาะสมมาก
3 หมายถึง
มีความคิดเห็นว่าข้อความนั้นมีความเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง
มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า ข้ อ ความนั้ น มี ค วามเหมาะสมน้ อ ย
1 หมายถึง
มีความคิดเห็นว่าข้อความนั้นมีความเหมาะสมน้อยที่สุด
การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย
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ผู้ วิ จั ย น าแบบรั บ รองระบบการสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี
ปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบถูกต้องสมบูรณ์และความตรงตามเนื้อหา
(Content Validity) และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
3) ผู้วิจัยนาเสนอระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การพัฒนาระบบการเรียนการสอน โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี และ/หรือเป็นเป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการเชียนหนังสือหรือตาราเรียน หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการเรียน
การสอนจานวน 5 ท่าน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก) เพื่อเป็นผู้ประเมินรับรองระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบรับรอง
ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5) ผู้วิจัยนาข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิม าปรับปรุงแก้ไข โดยมี
การปรั บ รายละเอี ย ดในส่ ว นขององค์ ป ระกอบและขั้ น ตอนของระบบการสอนเสริ ม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และครบถ้วนมากที่สุด
ขั้นตอนที่ 4.2 การดาเนินการจัดประชุมสนทนากลุ่มเพื่อรับรองและนาเสนอระบบการ
สอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับ
นักศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโ ขทัยธรรมาธิราช โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่จะนาระบบไปใช้
มีรายละเอียดดังนี้
1) ผู้วิจัยนาเสนอระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม หาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช โดยนาระบบที่พัฒนาขึ้นให้เป็นส่วนหนึ่ง (Plug-in) ของระบบการสอนทางไกล
ตามแผน มสธ. 2543 (STOU PLAN 2000) และระบบการเรีย นการสอนทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2) ผู้ วิ จั ย น าระบบการสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่
ผสมผสานเข้ากับระบบการสอนทางไกลตามแผน มสธ. 2543 (STOU PLAN 2000) และระบบการ
เรี ย นการสอนทางไกลของมหาวิท ยาลั ยสุ โ ขทัย ธรรมาธิ ราช ให้ อาจารย์ ที่ปรึ กษาตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
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3) การจัดเตรียมการประชุมแบบสนทนากลุ่ม โดยมีขั้นตอนดังนี้
(3.1) การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมแบบสนทนากลุ่ม (Focus
Group) ของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ งานวิจัยฉบับย่อ องค์ประกอบและขั้นตอนของระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2556-2560)
แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของมหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ.2557-2559) แผนแม่บทนวัตกรรมการผลิตสื่อการศึกษา ทางไกล (พ.ศ.
2555-2559) ระบบการสอนทางไกลตามแผนมสธ.2543 (STOU PLAN 2000) และระบบการเรียน
การสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(3.2) การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง โดยเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีบทบาท
ห น้ า ที่ แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ท า ง ไ ก ล ข อ ง
มหาวิทยาลั ย สุโ ขทัยธรรมาธิร าชไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยผู้ วิจัยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิช า
ศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจานวน 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิจากสานัก
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจานวน 5 ท่าน รวมผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 8 ท่าน
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก)
(3.3) การจัดส่งหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุมแบบสนทนากลุ่มพร้อม
กัน เพื่อแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่มีต่อระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นและผสมผสานเข้ากับระบบการสอนทางไกลตามแผนมสธ.2543 (STOU PLAN
2000) และระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4) การดาเนินการจัดประชุมแบบสนทนากลุ่ม โดยผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนสามารถ
วิพากษ์ วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระต่อระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่ผู้วิจัยนาเสนอตามกรอบแนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ได้
ข้ อ สรุ ป ไปปรั บ ปรุ ง ระบบการสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนั กศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ต่อไป
5) การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขระบบการสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี
ปฏิสัมพันธ์ มีขั้นตอนดังนี้
(5.1) ผู้ วิจัยนาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ ทรงคุณวุฒิทุกคนมา
สรุปผลเป็นภาพรวมตามประเด็นและกรอบแนวทางการสนทนากลุ่ม โดยจาแนกเป็นประเด็นสาคัญ
เพื่ออธิบายความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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(5.2) ผู้วิจัยนาภาพรวมของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมา
ปรับปรุงระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้มีความสมบูรณ์และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทั ยธรรมาธิราช
ต่อไป

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อ
พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ทั้งนี้ผู้วิจัยนาเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 4 ตอนเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับสภาพและความ
ต้องการการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้
ปั ญ หาเป็ น หลั ก เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หา และผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่ อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตอนที่ 2 ผลการสร้างต้นแบบระบบการสอนเสริม ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
กระบวนการเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน ที่ใช้ปั ญหาเป็นหลั กเพื่อพัฒ นาความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรั บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตอนที่ 4 ผลการรับรองและนาเสนอระบบการสอนเสริม ทางไกลอิเล็ กทรอนิกส์ แบบมี
ปฏิสัมพันธ์โ ดยใช้กระบวนการเรี ยนรู้ร่ว มกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลั กเพื่อพัฒ นาความสามารถในการ
แก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับสภาพและความต้องการ
การสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา และผลการศึกษาความ
คิ ด เห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ ระบบการสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ โ ดยใช้ ก ระบวนการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ที่ ใ ช้ ปั ญ หาเป็ น หลั ก เพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช
แบ่งเป็น 2 ตอนย่อย ดังนี้
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ตอนที่ 1.1 ศึกษาสภาพ ความต้องการ และความคิดเห็นของอาจารย์ และนักศึกษาจาก
แบบสอบถามเกี่ยวกับการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา สามารถสรุปผลการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ดังนี้
ตาราง 4.1 แสดงจานวนและร้อยละสถานภาพทั่วไปของอาจารย์และนักศึกษา
ตัวแปร
เพศ

ลักษณะตัวแปร

ชาย
หญิง
รวม
อายุ
ต่ากว่า 25 ปี
25-35 ปี
36-45 ปี
46-55 ปี
55 ปีขึ้นไป
ไม่ระบุ
รวม
หน่วยงานต้นสังกัด/ กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สาขาวิชาที่กาลัง
สังคมศาสตร์
ศึกษา
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ในปัจจุบัน
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสานัก
รวม
วุฒิการศึกษาสูงสุด ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
รวม
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รวม

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
10
19.23 182 47.40
42
80.77 202 52.60
52 100.00 384 100.00
2
3.85
19
4.95
7
13.46 169 44.01
7
13.46 133 34.64
6
11.54
45
11.72
30
57.69
16
4.17
2
0.52
52 100.00 384 100.00
10
19.23 310 80.73
9
15
18
52
27
25
52
18
4
30
52

17.31
28.84
34.62
100.00
51.92
48.08
100.00
34.62
7.69
57.69
100.00

39
35
384
212
125
38
2
7
384
-

10.16
9.11
100.00
55.21
32.55
9.90
0.52
1.82
100.00
-
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จากตาราง 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของอาจารย์พบว่า อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ 80.77) ส่วนที่เหลือเป็นเพศชาย (ร้อยละ 19.23) มีอายุ 55 ปีขึ้นไปมากที่สุด (ร้อยละ
57.69) รองลงมาคือ 25-35 ปี และ 36-45 ปี เท่ากัน (ร้อยละ 13.46) โดยสังกัดกลุ่มสานักมากที่สุด
(ร้อยละ 34.62) รองลงมาคือ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ร้อยละ 28.84) ในส่วนของวุฒิการศึกษา
สูงสุดพบว่า มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทมากที่สุด (ร้อยละ 51.92) รองลงมาคือ ปริญญาเอก (ร้อยละ
48.08) โดยมีตาแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์มากที่สุด (ร้อยละ 57.69) รองลงมาคือ
อาจารย์ (ร้อยละ 34.62)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 52.60)
ส่วนที่เหลือเป็นเพศชาย (ร้อยละ 47.40) มีอายุ 25-35 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 44.01) รองลงมาคือ 3645 ปี (ร้อยละ 34.64) โดยพบว่าศึกษาในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์มากที่สุด (ร้อยละ
80.73) รองลงมาคื อ กลุ่ ม วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (ร้ อ ยละ 10.16) เมื่ อ พิ จารณาถึง ระดั บ
การศึกษาพบว่า ระดับต่ากว่าปริญญาตรีมากที่สุด (ร้อยละ 55.21) รองลงมาคือ ปริญญาตรี (ร้อยละ
32.55)
ตาราง 4.2 แสดงจานวนและร้อยละประสบการณ์การทางานและความเข้าใจเกี่ยวกับการสอน
เสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์
ตัวแปร
ประสบการณ์การ
ทางาน
ในมหาวิทยาลัยเปิด

ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสอน
เสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Tutorial)

ลักษณะตัวแปร
ต่ากว่า 5 ปี
5 -10 ปี
11 - 15 ปี
16-20 ปี
20 ปี ขึ้นไป
รวม
เป็นการสอนที่ส่งสัญญาณภาพ
และเสียงจากผู้สอนไปยังผู้เรียน
ผ่านระบบดาวเทียมและ
อินเทอร์เน็ต
เป็นการสอนที่ผู้เรียนสามารถ
รับชมรายการตามผังการ
ออกอากาศและรับชมย้อนหลังได้
ทุกที่ทุกเวลา

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
13
25.00
8
4
3
24
52
9

15.38
7.69
5.77
46.15
100.00
17.31

-

-

4

7.69

-

-
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ตัวแปร

ลักษณะตัวแปร
เป็นการสอนในบางชุดวิชาที่มี
เนื้อหาค่อนข้างยากและมีผู้เรียน
สอบไม่ผ่านเป็นจานวนมาก โดย
คณาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้
เสริมเติมความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาของชุดวิชานั้น ๆ ให้กว้าง
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เป็นการสอนที่ผู้เรียนสามารถ
ทบทวนและทาความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาที่ค่อนข้างยากและมี
ผู้เรียนสอบไม่ผ่านเป็นจานวน
มาก ผ่านระบบดาวเทียมและ
อินเทอร์เน็ตโดยมีคณาจารย์หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้สอนเสริมและ
แนะนาความรู้ให้กระจ่างชัดขึ้น
โดยผู้เรียนสามารถรับชมรายการ
ตามผังการออกอาการและรับชม
ย้อนหลังได้ทุกที่ ทุกเวลา
รวม

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
3
5.77
-

36

69.23

-

-

52

100.00

-

-

จากตารางที่ 4.2 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ประสบการณ์ ก ารท างานพบว่ า อาจารย์ มี
ประสบการณ์การทางาน 20 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 46.15) รองลงมาคือ ต่ากว่า 5 ปี (ร้อยละ 25.00) และ
อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ว่า “เป็นการสอนที่ผู้เรียน
สามารถทบทวนและทาความเข้ าใจในเนื้อหาวิชาที่ค่อนข้างยากและมีผู้เรียนสอบไม่ผ่านเป็นจานวน
มากผ่านระบบดาวเทียมและอินเทอร์เน็ตโดยมีคณาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้สอนเสริมและแนะนา
ความรู้ให้กระจ่างชัดขึ้น โดยผู้เรียนสามารถรับชมรายการตามผังการออกอากาศและรับชมย้อนหลัง
ได้ทุกที่ ทุกเวลา” (ร้อยละ 69.23) รองลงมาคือ “เป็นการสอนที่ส่งสัญญาณภาพและเสียงจากผู้สอน
ไปยังผู้เรียนผ่านระบบดาวเทียมและอินเทอร์เน็ต” (ร้อยละ 17.31)
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ตาราง 4.3 แสดงจานวนและร้อยละประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสอนเสริมของอาจารย์
อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
ประสบการณ์
ไม่เคย
10
19.23
การสอน การจัดการ ประจา (ทุกภาคการศึกษา)
9
17.31
เรีนการสอนเสริม
เป็นบางครั้ง(ปีการศึกษาละหนึ่งชุด 18
34.62
ทางไกล
วิชา)
อิเล็กทรอนิกส์
นานๆ ครั้ง(สองปีขึ้นไปต่อหนึ่งชุด 15
28.85
วิชา)
รวม
52 100.00
วัตถุประสงค์การสอน เพื่อสรุปเนื้อหาสาระสาคัญของ
21
40.38
เสริมทางไกล
หน่วยการสอนทั้ง 15 หน่วย
อิเล็กทรอนิกส์
ให้แก่ผู้เรียน
เพื่อวิเคราะห์คาถามหรือแนว
2
3.85
ข้อสอบพร้อมกับเฉลยคาตอบ
ให้กับผู้เรียน
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
8
15.38
กิจกรรมการสอนเสริมต่างๆ
ร่วมกับผู้สอน เช่น การทางาน
เป็นกลุ่ม การวิพากษ์วิจารณ์ การ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง
ร่วมกัน เป็นต้น
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพบปะ
5
9.62
อาจารย์ผู้สอนและระหว่างผู้เรียน
ด้วยกัน สร้างเครือข่ายการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อให้คาแนะนา
และคาปรึกษาในการเรียน
ร่วมกัน
ไม่ระบุ
16
30.77
รวม
52 100.00
ลักษณะปฏิสัมพันธ์ ผู้เรียนกับเนื้อหาวิชา/บทเรียน/
22
42.31
ทางการเรียน
สื่อการเรียน
(Learning
Interaction) ในการ ผู้เรียนกับผู้เรียน
ตัวแปร

ลักษณะตัวแปร
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ตัวแปร
สอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะตัวแปร
ผู้เรียนกับผู้สอน
ไม่ระบุ
รวม

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
19
36.54
11
21.15
52 100.00
-

จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ประสบการณ์การสอน การจัดการเรียนการสอนเสริม
ทางไกลเพื่อการศึกษาหรือการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์พบว่า อาจารย์มีประสบการณ์เป็น
บางครั้ง (ปีการศึกษาละหนึ่งชุดวิชา) มากที่สุด (ร้อยละ 34.62) รองลงมาคือ นานๆ ครั้ง (สองปีขึ้นไป
ต่อหนึ่งชุดวิชา) (ร้อยละ 28.85) ในส่วนของวัตถุประสงค์การสอนเสริม อาจารย์ระบุว่า “เพื่อสรุป
เนื้อหาสาระสาคัญของหน่วยการสอนทั้ง 15 หน่วยให้แก่ผู้เรียน” มากที่สุด (ร้อยละ 40.38) รองลงมา
คือ “เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการสอนเสริมต่างๆ ร่วมกับผู้สอน เช่น การทางานเป็นกลุ่ม
การวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งร่วมกัน เป็นต้น ”
(ร้อยละ 15.38) นอกจากนี้ผู้สอนยังมีประสบการณ์เกี่ยวกับลักษณะปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนในการ
สอนเสริมทางไกลเพื่อการศึกษาหรือการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ทางไกลว่า เป็นลักษณะ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหาวิชา/บทเรียน/สื่อการเรียน มากที่สุด (ร้อยละ 42.31) รองลงมา
คือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน (ร้อยละ 36.54)
ตาราง 4.4 แสดงจานวนและร้อยละประสบการณ์การใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการสอน
ของอาจารย์และนักศึกษา
ตัวแปร
เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์
ในการสอนเสริม
ทางไกล
ที่เคยใช้*

ลักษณะตัวแปร
กระดานไวท์บอร์ด
กระดาน Flip chart

คอมพิวเตอร์
เครื่องแสดงภาพ Visualizer
รวม
ประสบการณ์ในการ นาเสนอด้วยโปรแกรมสร้าง
ใช้สื่อการสอน เพื่อ เอกสาร (Word processing)
ถ่ายทอดเนื้อหาหรือ นาเสนอด้วยโปรแกรมนาเสนอ
องค์ความรู้จากผู้สอน (PowerPoint)

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
10
12.35
4

4.94

-

-

43
24
81
13

53.09
29.63
100.00
14.94

-

-

43

49.43

-

-
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ตัวแปร
ไปยังผู้เรียน*

ประสบการณ์
ในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์หรือ
เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน*

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
นาเสนอด้วยไฟล์ภาพ เสียง วิดีโอ 12
13.79
ที่อัพโหลดไว้บนอินเทอร์เน็ต
(Podcast)
นาเสนอด้วยสื่อผสม
12
13.79
(Multimedia)
นาเสนอด้วยไฟล์วิดีโอบน
7
8.05
อินเทอร์เน็ต (Streaming video
clip)
รวม
87 100.00
จดหมายหรือไปรษณียบัตร
23
5.40
255 16.83
(mail)
โทรศัพท์และการส่งข้อความ
29
6.81
200 13.20
(Telephone & SMS)
ลักษณะตัวแปร

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ข้อความส่งด่วน (Instant
Message)
การประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย
(Web Video Conference)
กระดานเสวนา (Webboard)
ห้องสนทนา (Chat Room)
บล็อก (blog)
วิกิ (wiki)
โปรแกรมกลุ่มสนทนา (Listserv)
การส่งถ่ายข้อมูลระหว่างกัน
(File Transfer Protocal)
(เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social
Networking)
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
การเรียนการสอนบนเว็บ (WBI)
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
(LMS):

42
10

9.86
2.35

122
35

8.05
2.31

16

3.76

22

1.45

29
33
13
7
7
7

6.81
7.75
3.05
1.64
1.64
1.64

79
82
29
30
22
37

5.21
5.41
1.91
1.98
1.45
2.44

31

7.28

91

6.01

15
16
11
22

3.52
3.76
2.58
5.16

54
61
43
22

3.56
4.03
2.84
1.45
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ตัวแปร

ลักษณะตัวแปร
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (elearning)
สื่อผสม (Multimedia)
ไฟล์วิดีโอบนอินเทอร์เน็ต
(Streaming video clip)
วิดีโอดิจิทัล (Video on
Demand)
สื่อเรียนรู้ดิจิทัล (Learning
Object)
เว็บประยุกต์ (Web
Application)
เกม (Games)
สถานการณ์จาลอง
(Simulation)
รวม

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
36
8.45
53
3.50
22
7

5.16
1.64

50
63

3.30
4.16

12

2.82

33

2.18

12

2.82

29

1.91

4

.94

31

2.05

10
12

2.35
2.82

48
24

3.17
1.58

426

100.00

1515

100.00

จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเ คราะห์ เ ครื่อ งมือ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการสอนเสริม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์ที่อาจารย์เคยใช้พบว่า ใช้คอมพิวเตอร์ มากที่สุด (ร้อยละ 53.09) รองลงมาคือ เครื่อง
แสดงภาพ (Visualizer) (ร้อยละ 29.63) เมื่อพิจารณาถึง ประสบการณ์ในการใช้สื่อการสอน เพื่อ
ถ่ายทอดเนื้อหาหรือองค์ความรู้จากผู้สอนไปยังผู้เรียน พบว่าอาจารย์ “นาเสนอด้วยโปรแกรมนาเสนอ
(PowerPoint)” มากที่สุด (ร้อยละ 49.43) รองลงมาคือ นาเสนอด้วยโปรแกรมสร้างเอกสาร (Word
processing) (ร้อยละ 14.94) ในส่วนของประสบการณ์ในการใช้วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีเพื่อการ
เรีย นการสอนพบว่า อาจารย์ใช้ “จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)” มากที่สุ ด (ร้อยละ 9.86)
รองลงมาคือ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) (ร้อยละ 8.45) ห้องสนทนา (Chat Room) (ร้อย
ละ 7.75) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) (ร้อยละ 7.28) โทรศัพท์และการส่ง
ข้อความ (Telephone & SMS) และกระดานเสวนา (Webboard) (ร้อยละ 6.81) ตามลาดับ
ในส่ ว นประสบการณ์ ใ นการใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ห รื อ เทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนของ
นักศึกษา พบว่านักศึกษาใช้ “จดหมายหรือไปรษณียบัตร (mail)” มากที่สุด (ร้อยละ 16.83)
รองลงมาคือ โทรศัพท์และการส่ งข้อความ (Telephone & SMS) (ร้อยละ 13.20) จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) (ร้อยละ 8.05) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) (ร้อยละ
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6.01) ห้องสนทนา (Chat Room) (ร้อยละ 5.41) กระดานเสวนา (Webboard) (ร้อยละ 5.21)
ตามลาดับ
ตาราง 4.5 แสดงจานวนและร้อยละสถานภาพทางการศึกษาของนักศึกษา
ตัวแปร
สถานภาพทางการ
ศึกษา
ในปัจจุบัน

ลักษณะตัวแปร
ศึกษาที่ มสธ. แบบเต็มเวลา

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
12
3.13

ศึกษาที่ มสธ. ควบคู่กับการ
ทางาน
ศึกษาที่ มสธ. ควบคู่กับการเรียน
มหาวิทยาลัยในระบบปิด
ไม่ระบุ
รวม
ไม่มี

-

-

345

89.84

-

-

11

2.86

-

-

16
384
40

4.17
100.00
10.42

แบบไม่เต็มเวลา
แบบเต็มเวลา
ไม่ระบุ
รวม
ระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 1 ปี
ใน
2 ปี
ระบบการศึกษา
3 ปี
ทางไกล
4 ปี
กับ มสธ.
5 ปีขึ้นไป
ไม่ระบุ
รวม
วัตถุประสงค์ที่
ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ตัดสินใจมาศึกษากับ ในศาสตร์หรือสาขาวิชาที่สนใจ
มสธ. *
ต้องการนาความรู้มาใช้ประกอบ
อาชีพหรือต่อยอดทาธุรกิจ
ส่วนตัว
ต้องการวุฒิการศึกษาเพื่อปรับ
หรือเลื่อนระดับตาแหน่งหน้าที่
การงานให้สูงขึ้น
รวม

-

-

108
168
68
384
89
57
51
92
89
6
384
261

28.13
43.75
17.70
100.00
23.18
14.84
13.28
23.96
23.18
1.56
100.00
45.16

-

-

149

25.78

-

-

168

29.07

-

-

578

100.00

ประสบการณ์การ
ทางาน

136

จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทางการศึกษาของนักศึกษาพบว่า มีนักศึกษา
ศึกษาที่ มสธ. ควบคู่กับการทางาน มากที่สุด (ร้อยละ 89.84) รองลงมาคือ ศึกษาที่ มสธ. แบบเต็ม
เวลา (ร้อยละ 3.13) และประสบการณ์การทางานพบว่า มีประสบการณ์การทางานแบบเต็มเวลามาก
ที่สุด (ร้อยละ 43.75) รองลงมาคือ แบบไม่เต็มเวลา (ร้อยละ 28.13) เมื่อพิจารณาถึง ระยะเวลาที่
ศึกษาอยู่ในระบบการศึกษาทางไกลกับ มสธ. พบว่า นักศึกษามีประสบการณ์จานวน 4 ปี มากที่สุด
(ร้ อ ยละ 23.96) รองลงมาคื อ 1 ปี แ ละ 5 ปี ขึ้ น ไป เท่ า กั น (ร้ อ ยละ 23.18) โดยนั ก ศึ ก ษาระบุ
วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ตั ด สิ น ใจมาศึก ษากั บ มสธ. ว่ า “ต้ อ งการศึ ก ษาหาความรู้ เ พิ่ม เติ มในศาสตร์ ห รื อ
สาขาวิชาที่สนใจ” มากที่สุด (ร้อยละ 45.16) รองลงมาคือ ต้องการวุฒิการศึกษาเพื่อปรับหรือเลื่อน
ระดับตาแหน่งหน้าที่การงานให้สูงขึ้น (ร้อยละ 29.07)
ตาราง 4.6 แสดงจานวนและร้อยละประสบการณ์เกี่ยวกับรายการสอนเสริมของนักศึกษา
ตัวแปร
ประสบการณ์
ทางด้าน
การเรียนผ่านการ
รับชม
รายการสอนเสริม
ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะตัวแปร
ไม่เคย

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
239 62.24

ประจา (4-5 ครั้งต่อชุดวิชา)

-

-

25

6.51

เป็นบางครั้ง (2-3 ครั้งต่อชุดวิชา)
นาน ๆ ครั้ง (1 ครั้งต่อชุดวิชา)

-

-

52
49

13.54
12.76

ไม่ระบุ
รวม
วัตถุประสงค์การ
เพื่อฟังการสรุปเนื้อหา
ติดตามรับชมรายการ สาระสาคัญของหน่วยการสอนทั้ง
สอนเสริมทางไกล
15 หน่วยจากอาจารย์ผู้สอน
อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อทบทวนแนวข้อสอบและ
ซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยพร้อม
กับได้รับฟังคาตอบจากอาจารย์
ผู้สอน
เพื่อทากิจกรรมการเรียนการสอน
ต่าง ๆ ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและ
ผู้เรียนด้วยกัน เช่น การทางาน
เป็นกลุ่ม การวิพากษ์วิจารณ์การ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

-

-

19
384
136

4.95
100.00
35.42

-

-

43

11.20

-

-

29

7.55
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ตัวแปร

ลักษณะตัวแปร

สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง
ร่วมกัน เป็นต้น
เพื่อพบปะอาจารย์ผู้สอนและ
ผู้เรียน สร้างเครือข่ายการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อให้คาแนะนา
และคาปรึกษาในการเรียน
ร่วมกัน
ไม่ระบุ
รวม
ลักษณะปฏิสัมพันธ์ ผู้เรียนกับเนื้อหาวิชา/บทเรียน/
ทางการเรียน
สื่อการเรียน
(Learning
ผู้เรียนกับผู้เรียน
Interaction) ในการ ผู้เรียนกับผู้สอน
สอนเสริมทางไกล
ไม่ระบุ
อิเล็กทรอนิกส์
รวม

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
-

-

12

3.13

-

-

164
384
164

42.70
100.00
42.71

-

-

7
44
169
384

1.82
11.46
44.01
100.00

จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ประสบการณ์ทางด้านการเรียนผ่านการรับชมรายการสอน
เสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พบว่ า นั ก ศึ ก ษาไม่ เ คยมี ป ระสบการณ์ ม ากที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 62.24)
รองลงมาคือ ติดตามเป็นบางครั้ง (2-3 ครั้งต่อชุดวิชา) (ร้อยละ 13.54) เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์การ
ติดตามรับชมรายการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า “เพื่อฟังการสรุปเนื้อหาสาระสาคัญของ
หน่วยการสอนทั้ง 15 หน่วยจากอาจารย์ผู้สอน” (ร้อยละ 35.42) รองลงมาคือ เพื่อทบทวนแนว
ข้อสอบและซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยพร้อมกับได้รับฟังคาตอบจากอาจารย์ผู้สอน (ร้อยละ 11.20)
ในส่วนของลักษณะปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์พบว่า เป็นแบบ
“ผู้เรียนกับเนื้อหาวิชา/บทเรียน/สื่อการเรียน” มากที่สุด (ร้อยละ 42.71) รองลงมาคือ ผู้เรียนกับ
ผู้สอน (ร้อยละ 11.46)
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ตาราง 4.7 แสดงจานวนและร้อยละเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการสอนที่นักศึกษาเห็นผู้สอน
เคยใช้
ตัวแปร
เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์
ระหว่างการสอน
เสริม
ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์
ที่ผู้สอนใช้*

ลักษณะตัวแปร
กระดานไวท์บอร์ด

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
85
24.50

กระดาน Flip chart

-

-

33

9.51

คอมพิวเตอร์

-

-

151

43.52

-

-

78
347
70

22.48
100.00
16.59

-

-

115

27.25

-

-

105

24.88

-

-

73

17.30

-

-

59

13.98

-

-

422
171

100.00
44.53

-

-

28

7.29

-

-

22

5.73

-

-

163
384

42.45
100.00

เครื่องแสดงภาพ Visualizer
รวม
สื่อการสอนที่เห็น
นาเสนอด้วยโปรแกรมสร้าง
ผู้สอนใช้ในการสอน เอกสาร (Word processing)
เสริม
นาเสนอด้วยโปรแกรมนาเสนอ
ทางไกล
(PowerPoint)
อิเล็กทรอนิกส์*
นาเสนอด้วยไฟล์ภาพ เสียง วีดิโอ
ที่อัพโหลดไว้บนอินเทอร์เน็ต
(Podcast)
นาเสนอด้วยสื่อผสม
(Multimedia)
นาเสนอด้วยไฟล์วีดิโอบน
อินเทอร์เน็ต (Streaming video
clip)
รวม
วัตถุประสงค์ในการ เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลและ
ใช้เครื่องมือการ
ปัญหาเกี่ยวกับการเรียน
ติดต่อ
เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้กับ
สื่อสารผ่านการเรียน อาจารย์ผู้สอน
การสอนเสริม
เพื่อพูดคุยและสร้างเครือข่าย
ทางไกล
ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
อิเล็กทรอนิกส์
ไม่ระบุ
รวม
หมายเหตุ * ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ
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จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ นักศึกษาระบุเกี่ยวกับเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ระหว่างการ
สอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ที่นักศึกษาเห็นผู้สอนเคยใช้พบว่า เคยเห็นใช้ “คอมพิวเตอร์” มาก
ที่สุด (ร้อยละ 43.52) รองลงมาคือ กระดานไวท์บอร์ ด (ร้อยละ 24.50) นอกจากนี้นักศึกษายังระบุ
เกี่ยวกับสื่อการสอนที่เห็ นผู้สอนใช้ในการสอน เสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า “นาเสนอด้ว ย
โปรแกรมนาเสนอ (PowerPoint)” มากที่สุด (ร้อยละ 27.25) รองลงมาคือ นาเสนอด้วยไฟล์ภาพ
เสียง วีดิโอที่อัพโหลดไว้บนอินเทอร์เน็ต (Podcast) (ร้อยละ 24.88) เมื่อพิจารณาถึง วัตถุประสงค์ใน
การใช้เครื่องมือการติดต่อสื่อสารผ่านการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์พบว่า “เพื่อติดต่อ
สอบถามข้อมูลและปั ญหาเกี่ยวกับการเรียน” มากที่สุด (ร้อยละ 44.53) รองลงมาคือ เพื่อพูดคุย
แลกเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์ผู้สอน (ร้อยละ 7.29)
ส่วนที่ 1 แสดงองค์ประกอบของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ตาราง 4.8 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้กาหนดประเด็น/เนื้อหาในการ
สอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ตัวแปร
ผู้ที่เหมาะสมในการ
กาหนดประเด็น/
เนื้อหาในการสอน
เสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์

ลักษณะตัวแปร
ผู้สอนเป็นผู้กาหนดประเด็น/
เนื้อหาในการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
แต่เพียงผู้เดียว
ผู้เรียนเป็นผู้กาหนดประเด็น/
เนื้อหาในการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน
ผู้เรียนเป็นผู้กาหนดประเด็น/
เนื้อหาในการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ด้วยตนเอง
นักเทคโนโลยีการศึกษาเป็นผู้
กาหนดประเด็น/เนื้อหาในการ
สอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้สอน
นักเทคโนโลยีการศึกษาเป็นผู้
กาหนดประเด็น/เนื้อหาในการ
สอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
9
17.31 119 30.99

11

21.15

121

31.51

-

-

21

5.47

12

23.08

40

10.42

15

28.85

67

17.45
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แบบมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้สอน
และผู้เรียน
ไม่ระบุ
รวม

5
52

9.62
100.00

16
384

4.17
100.00

จากตาราง 4.8 อาจารย์ให้ความเห็นว่า ผู้ที่เหมาะสมในการกาหนดประเด็น /เนื้อหาในการ
สอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ คื อ “นั ก เทคโนโลยีก ารศึ ก ษาเป็ น ผู้ ก าหนด
ประเด็น/เนื้อหาในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้สอนและผู้เรียน”
มากที่สุด (ร้อยละ 28.85) รองลงมาคือ นักเทคโนโลยีการศึกษาเป็นผู้กาหนดประเด็น /เนื้อหาในการ
สอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้สอน (ร้อยละ 23.08)
นักศึกษาให้ความเห็นว่า ผู้ที่เหมาะสมในการกาหนดประเด็น/เนื้อหาในการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ คื อ “ผู้เรียนเป็นผู้กาหนดประเด็น /เนื้อหาในการสอนเสริมทางไกล
อิเล็ กทรอนิ กส์แบบมีป ฏิสัมพันธ์ร่ ว มกับอาจารย์ผู้ สอน” มากที่สุ ด (ร้อยละ 31.51) รองลงมาคือ
ผู้สอนเป็นผู้กาหนดประเด็น/เนื้อหาในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์แต่เพียงผู้
เดียว (ร้อยละ 30.99)
ตาราง 4.9 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ตัวแปร
วัตถุประสงค์ที่สาคัญ
ของการสอนเสริม
ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ *

ลักษณะตัวแปร
เพื่ออธิบาย ยกตัวอย่างหรือ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
สาระในบางประเด็นที่ยากแก่การ
ทาความเข้าใจ
เพื่อวิเคราะห์โจทย์และคาถามที่
เป็นปัญหา เปิดโอกาสให้ซักถาม
หรือข้อสงสัยพร้อมกับได้รับฟัง
คาตอบจากอาจารย์ผู้สอน
เพื่อทากิจกรรมการเรียนการสอน
ต่าง ๆ ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและ
ผู้เรียนด้วยกัน เช่น การทางาน
เป็นกลุ่ม การวิพากษ์วิจารณ์ การ

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
36
28.35 213 29.46

33

25.98

201

27.80

31

24.41

170

23.51

141

ตัวแปร

ลักษณะตัวแปร
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง
ร่วมกัน เป็นต้น
เพื่อพบปะอาจารย์ผู้สอนและ
ผู้เรียน สร้างเครือข่ายการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อให้คาแนะนา
และคาปรึกษาในการเรียน
ร่วมกัน
รวม

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

27

21.26

139

19.23

127

100.00

723

100.00

จากตาราง 4.9 อาจารย์ให้ความเห็นว่า วัตถุประสงค์ที่สาคัญของการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ คือ “เพื่ออธิบาย ยกตัวอย่างหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
สาระในบางประเด็น ที่ย ากแก่การทาความเข้าใจ” มากที่สุ ด (ร้อยละ 28.35) รองลงมาคือ เพื่ อ
วิเคราะห์โจทย์และคาถามที่เป็นปัญหา เปิดโอกาสให้ซักถามหรือข้อสงสัยพร้อมกับได้รับฟังคาตอบ
จากอาจารย์ผู้สอน (ร้อยละ 25.98)
นักศึกษาให้ความเห็นว่าวัตถุประสงค์ที่สาคัญของการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ คือ “เพื่ออธิบาย ยกตัวอย่างหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาสาระในบางประเด็นที่
ยากแก่การทาความเข้าใจ” มากที่สุด (ร้อยละ 29.46) รองลงมาคือ เพื่อวิเคราะห์โจทย์และคาถามที่
เป็นปัญหา เปิดโอกาสให้ซักถามหรือข้อสงสัยพร้อมกับได้รับฟังคาตอบจากอาจารย์ผู้สอน (ร้อยละ
27.80)
ตาราง 4.10 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับสัดส่วนของเนื้อหาและกิจกรรม
ตัวแปร
สัดส่วนของเนื้อหา
และกิจกรรมการ
เรียนการ
สอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์

ลักษณะตัวแปร
นาเสนอเนื้อหาและปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอนใน
สัดส่วนที่เท่ากัน
นาเสนอเนื้อหามากกว่าการ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน
มากกว่าการนาเสนอเนื้อหา
ไม่ระบุ

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
16
30.77 219 57.03
10

19.23

95

24.74

19

36.54

52

13.54

7

13.46

18

4.69
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ตัวแปร

ลักษณะตัวแปร
รวม

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
52 100.00 384 100.00

จากตารางที่ 4.10 อาจารย์ให้ความเห็นว่า สัดส่วนของเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน
เสริ ม ทางไกลอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แบบมี ป ฏิสั มพั น ธ์ค วรเป็น แบบ “ปฏิบั ติ กิจ กรรมการเรีย นการสอน
มากกว่าการนาแสนอเนื้อหา” มากที่สุด (ร้อยละ 36.54) รองลงมาคือ นาเสนอเนื้อหาและปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอนในสัดส่วนที่เท่ากัน (ร้อยละ 30.77)
นักศึกษาให้ความเห็นว่าควรเป็นแบบ “นาเสนอเนื้อหาและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน
ในสัดส่วนที่เท่ากัน” มากที่สุด (ร้อยละ 57.03) รองลงมาคือ นาเสนอเนื้อหามากกว่าการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอน (ร้อยละ 24.74)
ตาราง 4.11 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการพิจารณาเพื่อคัดเลือกชุดวิชา
ตัวแปร
ปัจจัยสาคัญที่ควร
นามาพิจารณา
คัดเลือก
ชุดวิชาเพื่อจัดการ
สอน
เสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์*

ลักษณะตัวแปร
เนื้อหาชุดวิชาที่ยาก ต้องใช้การ
ยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรม

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
50
50.00 322 61.22

จานวนผู้เรียนมากกว่า 1,000 คน

18

18.00

49

9.32

ผู้เรียนที่มีแนวโน้มสอบผ่านลดลง
รวม

32
100

32.00
100.00

155
526

29.47
100.00

จากตารางที่ 4.11 อาจารย์ระบุเกี่ยวกับปัจจัยสาคัญที่ควรนามาพิจารณาคัดเลือกชุดวิชาเพื่อ
จัดการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ว่าควรเป็นแบบ “เนื้อหาชุดวิชาที่ยาก ต้อง
ใช้การยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรม” มากที่สุด (ร้อยละ 50.00) รองลงมาคือ “ผู้เรียนที่มีแนวโน้ม
สอบผ่านลดลง” (ร้อยละ 32.00) ส่วนนักศึกษาระบุเกี่ยวกับปัจจัยสาคัญที่ควรนามาพิจารณาคัดเลือก
ชุดวิชาเพื่อจัดการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ว่าควรเป็นแบบ “เนื้อหาชุดวิชาที่
ยากต้องใช้การยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรม” มากที่สุด (ร้อยละ 61.22) รองลงมาคือ “ผู้เรียนที่มี
แนวโน้มสอบผ่านลดลง” (ร้อยละ 29.47)
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ตาราง 4.12 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน
ตัวแปร
ลักษณะปฏิสัมพันธ์
ของ
ผู้เรียนในการสอน
เสริม
ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสัมพันธ์*

ลักษณะตัวแปร
ปฏิสัมพันธ์ผู้เรียนกับเนื้อหา

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
38
31.40 251 39.28

ปฏิสัมพันธ์ผู้เรียนกับผู้สอน

47

38.84

218

34.12

ปฏิสัมพันธ์ผู้เรียนกับผู้เรียน

36

29.75

170

26.60

รวม

121

100.00

639

100.00

จากตารางที่ 4.12 อาจารย์ให้ความเห็นว่า ลักษณะปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนในการสอนเสริม
ทางไกล อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ควรเป็นแบบ “ปฏิสัมพันธ์ผู้เรียนกับผู้สอน” มากที่สุด (ร้อย
ละ 38.84) รองลงมาคือ ปฏิสัมพันธ์ผู้เรียนกับเนื้อหา (ร้อยละ 31.40) และ ปฏิสัมพันธ์ผู้เรียนกับ
ผู้เรียน (ร้อยละ 29.75) ตามลาดับ
นั ก ศึ ก ษาให้ ค วามเห็ น ว่ า ลั ก ษณะปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องผู้ เ รี ย นในการสอนเสริ ม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ควรเป็นแบบ “ปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา” มากที่สุด (ร้อยละ 39.28)
รองลงมาคือ ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน (ร้อยละ 34.12) และปฏิสัมพันธ์ผู้เรียนกับผู้เรียน (ร้อยละ 26.60)
ตามลาดับ
ตาราง 4.13 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้สอน
ตัวแปร
บทบาทของผู้สอน *

ลักษณะตัวแปร
เป็นผู้จัดสภาวการณ์หรือเงื่อนไข
ที่เอื้อให้ผู้เรียนสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้อย่างเต็มที่
เป็นผู้ให้การสนับสนุน จัด
กิจกรรมและอานวยความสะดวก
ในการเรียนรู้
เป็นผู้แนะนาปัญหาจาก
สถานการณ์ในโลกความเป็นจริง
และกระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาลึกลง
ไปในปัญหา

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
37
24.67 178 22.65
35

23.33

203

25.83

32

21.33

222

28.24

144

ตัวแปร

ลักษณะตัวแปร
เป็นผู้นาเสนอข้อคาถามหรือ
ปัญหาต่อผู้เรียนแล้วกระตุ้นให้
ผู้เรียนแสวงหาแนวทางในการ
แก้ปัญหา
รวม

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
46
30.67 183 23.28

150

100.00

786

100.00

จากตารางที่ 4.13 อาจารย์ให้ความเห็นว่า บทบาทของผู้สอน ควรเป็น “เป็นผู้นาเสนอข้อ
คาถามหรือปัญหาต่อผู้เรียนแล้วกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา” มากที่สุด (ร้อย
ละ 30.67) รองลงมาคือ เป็นผู้จัดสภาวการณ์หรือเงื่อนไขที่เอื้อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้อย่าง
เต็มที่ (ร้อยละ 24.67)
นักศึกษาให้ความเห็นว่า บทบาทของผู้สอน ควรเป็น “เป็นผู้แนะนาปัญหาจากสถานการณ์ใน
โลกความเป็นจริงและกระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาลึกลงไปในปัญหา” มากที่สุด (ร้อยละ 28.24) รองลงมา
คือ เป็นผู้ให้การสนับสนุน จัดกิจกรรมและอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ (ร้อยละ 25.83)
ตาราง 4.14 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้เรียน
ตัวแปร

ลักษณะตัวแปร

บทบาทของผู้เรียน * ผู้เรียนมีบทบาทในการวิเคราะห์
ปัญหาหรือสถานการณ์และ
สารวจความรู้เบื้องต้นของตนเอง
ได้
ผู้เรียนมีบทบาทในการระบุองค์
ความรู้ที่ต้องการได้
ผู้เรียนระดมสมองเพื่อสร้าง
ผลงานได้
ผู้เรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ได้
ผู้เรียนมีบทบาทในการนาเสนอ
ผลการแก้ปัญหาได้
ผู้เรียนวัดและประเมินผลการ
แก้ปัญหาร่วมกันได้
รวม

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
48
23.30 265 26.01

32

15.53

140

13.74

30

14.56

144

14.13

38

18.45

186

18.25

36

17.48

155

15.21

22

10.68

129

12.66

206

100.00

1019

100.00
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จากตารางที่ 4.14 อาจารย์มีความคิดเห็นว่าบทบาทของผู้ เรียนควร “มีบทบาทในการ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์และสารวจความรู้เบื้องต้นของตนเองได้ ” มากที่สุด (ร้อยละ 23.30)
รองลงมาคือ ผู้เรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ได้ (ร้อยละ 18.45)
นักศึกษามีความคิดเห็ นว่าบทบาทของผู้เรียนควร “มีบทบาทในการวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์และสารวจความรู้เบื้องต้นของตนเองได้” มากที่สุด (ร้อยละ 26.01) รองลงมาคือ ผู้เรียน
เป็นผู้ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ได้ (ร้อยละ 18.25)
ตาราง 4.15 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของการสอนเสริมที่เหมาะสม
ตัวแปร
ลักษณะที่เหมาะสม
ในการสอนเสริม
ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์*

ลักษณะตัวแปร
เป็นการสอนที่จาลองบรรยากาศ
ของการเรียนในชั้นเรียนแบบ
เผชิญหน้าเพื่อลดช่องว่างของการ
เรียนในระบบการศึกษาทางไกล
เป็นการสอนที่เปิดโอกาสให้
ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกัน ผ่านการพบปะพูดคุย
สอบถามปัญหาและแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างกัน
เป็นการสอนเพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่องทางการเรียนของ
ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
เป็นการสอนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนและให้ผู้เรียน
มีความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องผ่านการะบวนการเรียนรู้
ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง
รวม

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
28
19.44 153 22.90

43

29.86

209

31.29

33

22.92

141

21.11

40

27.78

165

24.70

144

100.00

668

100.00
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จากตารางที่ 4.15 อาจารย์มีความคิดเห็นว่า ลักษณะที่เหมาะสมในการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ พบว่า “เป็นการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกัน ผ่านการพบปะพูดคุย สอบถามปัญหาและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ” มากที่สุด (ร้อยละ
29.86) รองลงมาคือ เป็ นการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและให้ ผู้เรียนมีความรู้
เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่องผ่านการะบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง (ร้อยละ 27.78)
นักศึกษามีความคิดว่า ลั กษณะที่เหมาะสมในการสอนเสริมทางไกลอิเล็ กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์พบว่า “เป็นการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ผ่านการพบปะ
พูดคุย สอบถามปัญหาและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ” มากที่สุด (ร้อยละ 31.29) รองลงมาคือ
เป็นการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองได้อย่างต่อเนื่องผ่านการะบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
(ร้อยละ 24.70)
ตาราง 4.16 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการนาเสนอเนื้อหาในรายการ
สอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ตัวแปร
วิธีการนาเสนอ
เนื้อหาในการสอน
เสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์เพื่อ
ตอบสนองต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน

ลักษณะตัวแปร
ผู้สอนเป็นผู้เสนอประเด็นหรือ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาและ
อธิบายวิธีการแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง
ผู้สอนเป็นผู้เสนอประเด็นหรือ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาและ
อภิปรายเนื้อหาเพื่อแก้ปัญหา
ร่วมกับผู้เรียน
ผู้สอนเป็นผู้นาเสนอประเด็นหรือ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาและ
กระตุ้นให้ผู้เรียนหาคาตอบ
ร่วมกันเป็นกลุ่ม
ไม่ระบุ
รวม

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
16
30.77 109 28.39

10

19.23

177

46.09

19

36.54

79

20.57

52

100.00

19
384

4.95
100.00
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จากตารางที่ 4.16 อาจารย์มีความคิดเห็นว่า วิธีการนาเสนอเนื้อหาในการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นควรมีลักษณะที่ “ผู้สอน
เป็นผู้นาเสนอประเด็นหรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและกระตุ้นให้ผู้เรียนหาคาตอบร่วมกันเป็นกลุ่ม ”
มากที่สุด (ร้อยละ 36.54) รองลงมาคือ ผู้สอนเป็นผู้เสนอประเด็นหรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและ
อธิบายวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง (ร้อยละ 30.77)
นักศึกษามีความคิดเห็นว่า วิธีการนาเสนอเนื้อหาในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบ
มีปฏิสัมพันธ์เพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นควรมีลักษณะ “ผู้สอนเป็นผู้เสนอประเด็นหรือ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาและอภิปรายเนื้อหาเพื่อแก้ปัญหาร่วมกับผู้เรียน” มากที่สุด (ร้อยละ 46.09)
รองลงมาคือ ผู้สอนเป็นผู้เสนอประเด็นหรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและอธิบายวิธีการแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง (ร้อยละ 28.39)
ตาราง 4.17 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อม
ตัวแปร
การจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการสอนเสริม
ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่
เหมาะสมสาหรับ
ผู้เรียน*

ลักษณะตัวแปร
มีคู่มือเพื่อชี้แจงขั้นตอนและ
แนะนาวิธีการเรียนรู้อย่าง
ครบถ้วนและชัดเจน
มีการจัดเตรียมเนื้อหาและ
แนะนาแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้เพิ่มเติมให้กับผู้เรียน
มีการใช้เครื่องมือการ
ติดต่อสื่อสารที่หลากหลายเพื่อใช้
ติดต่อประสานงานได้อย่าง
ทันท่วงที
รวม

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
43
33.59 240 35.40

46

35.94

225

33.19

39

30.47

213

31.42

128

100.00

678

100.00

จากตารางที่ 4.17 อาจารย์มีความคิดเห็นว่า การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมสาหรับผู้เรียนคือ “มีการจัดเตรียมเนื้อหาและ
แนะนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับผู้เรียน” มากที่สุด (ร้อยละ 35.94) รองลงมาคือ มี
คู่มือเพื่อชี้แจงขั้นตอนและแนะนาวิธีการเรียนรู้อย่างครบถ้วนและชัดเจน (ร้อยละ 33.59)
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นั ก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า การจั ด สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การสอนเสริ ม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมสาหรับผู้เรียนคือ “มีคู่มือเพื่อชี้แจงขั้นตอนและแนะนา
วิธีการเรียนรู้อย่างครบถ้วนและชัดเจน” มากที่สุด (ร้อยละ 35.40) รองลงมาคือ มีการจัดเตรียม
เนื้อหาและแนะนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับผู้เรียน (ร้อยละ 33.19)
ตาราง 4.18 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนผู้เรียน
ตัวแปร
ความครอบคลุมใน
การสนับสนุนผู้เรียน
ในการสอนเสริม
ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ *

ลักษณะตัวแปร
การให้สารสนเทศเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์

การจัดหาแหล่งเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน เช่น หนังสือ ตาราต่าง ๆ
ทั้งที่ให้บริการในห้องสมุดและใน
รูปแบบออนไลน์
การตอบสนองต่อผู้เรียนทั้งก่อน
เรียน ระหว่างเรียน และหลัง
เรียน
การให้คาแนะนา ช่วยเหลือ
สนับสนุนการเรียนการสอนและ
อานวยความสะดวกในการ
กระทากิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
รวม
ลักษณะรูปแบบการ บันทึกผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
สนับสนุนผู้เรียนใน รวมถึงการให้คาปรึกษาก่อนเข้า
การ
เรียน
สอนเสริมทางไกล
ให้สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้า
เรียน
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี การทบทวนและการให้คาปรึกษา
ปฏิสัมพันธ์ *
การเรียน ทั้งในบทบาทของ
ผู้สอน ผู้ชี้แนะที่ให้การตรวจสอบ
และให้คาปรึกษา
การใช้เทคโนโลยีช่วยสนับสนุน
การสื่อสารและให้บริการผ่านทาง

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
37
24.83 171 22.71

32

21.48

218

28.95

35

23.49

183

24.30

45

30.20

181

24.04

149
24

100.00
11.01

753
146

100.00
16.20

33

15.14

134

14.87

43

19.72

199

22.09

44

20.18

175

19.42
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ตัวแปร

ลักษณะตัวแปร
โทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
และสื่อออนไลน์
จัดทาฐานข้อมูลคาถามที่ถาม
บ่อย เพื่อรวบรวมและจัดระบบ
คาถาม คาตอบที่ผู้เรียนประสบ
ปัญหา
สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ
ให้กับผู้เรียน
รวม

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
40

18.35

139

15.43

34

15.60

108

11.99

218

100.00

901

100.00

จากตารางที่ 4.18 อาจารย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความครอบคลุมในการสนับสนุนผู้เรียนใน
การสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ พบว่า ควรมี “การให้คาแนะนา ช่วยเหลือ
สนับสนุนการเรียนการสอนและอานวยความสะดวกในการกระทากิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ” มาก
ที่สุ ด (ร้ อ ยละ 30.20) รองลงมาคือ การให้ ส ารสนเทศเกี่ ยวกั บการเรีย นการสอนเสริ มทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (ร้อยละ 24.83) ในส่วนของลักษณะรูปแบบการสนับสนุนผู้เรียนใน
การสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์นั้น พบว่า “การใช้เทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการ
สื่อสารและให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์ ” มากที่สุด (ร้อยละ
20.18) รองลงมาคือ การทบทวนและการให้คาปรึกษาการเรียน ทั้งในบทบาทของผู้สอน ผู้ชี้แนะที่ให้
การตรวจสอบและให้คาปรึกษา (ร้อยละ 19.72)
นักศึกษามีความคิดเห็ นเกี่ยวกับความครอบคลุ มในการสนับสนุนผู้เรียนในการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีป ฏิสัมพันธ์ฯพบว่า ควรมี “การจัดหาแหล่งเรียนรู้ให้ กับผู้เรียน เช่น
หนังสือ ตาราต่าง ๆ ทั้งที่ให้บริการในห้องสมุดและในรูปแบบออนไลน์ ” มากที่สุด (ร้อยละ 28.95)
รองลงมาคือ การตอบสนองต่อผู้เรียนทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน (ร้อยละ 24.30) ใน
ส่วนของลักษณะรูปแบบการสนับสนุนผู้เรียนในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
นั้น พบว่า “การทบทวนและการให้ คาปรึกษาการเรียน ทั้งในบทบาทของผู้ สอน ผู้ชี้แนะที่ให้การ
ตรวจสอบและให้คาปรึกษา” มากที่สุด (ร้อยละ 22.09) รองลงมาคือ การใช้เทคโนโลยีช่วยสนับสนุน
การสื่อสารและให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์ (ร้อยละ 19.42)
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ตาราง 4.19 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
ตัวแปร
เครื่องมือและ
เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมสาหรับ
ผู้เรียนที่จะใช้ในการ
สอน
เสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ *

ลักษณะตัวแปร
จดหมายหรือไปรษณียบัตร
(mail)
โทรศัพท์และการส่งข้อความ
(Telephone & SMS)
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ข้อความส่งด่วน (Instant
Message)
การประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย
(Web Video Conference)
กระดานเสวนา (Webboard)
ห้องสนทนา (Chat Room)
บล็อก (blog)
วิกิ (wiki)
โปรแกรมกลุ่มสนทนา (Listserv)
การส่งถ่ายข้อมูลระหว่างกัน
(File Transfer Protocal)
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social
Networking)
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
การเรียนการสอนบนเว็บ (WBI)
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
(LMS):
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (elearning)
สื่อผสม (Multimedia)
ไฟล์วิดีโอบนอินเทอร์เน็ต
(Streaming video clip)
วิดีโอดิจิทัล (Video on
Demand)

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
16
2.78
199 10.60
31

5.38

158

8.42

48
18

8.33
3.13

143
63

7.62
3.36

28

4.86

73

3.89

43
39
22
17
20
15

7.47
6.77
3.82
2.95
3.47
2.60

111
110
45
24
46
44

5.91
5.86
2.40
1.28
2.45
2.34

41

7.12

92

4.90

24
27
23
22

4.17
4.69
3.99
3.82

90
113
77
48

4.79
6.02
4.10
2.56

29

5.03

82

4.37

24
16

4.17
2.78

62
62

3.30
3.30

17

2.95

59

3.14
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ตัวแปร

ลักษณะตัวแปร
สื่อเรียนรู้ดิจิทัล (Learning
Object)
เว็บประยุกต์ (Web
Application)
เกม (Games)
สถานการณ์จาลอง
(Simulation)
รวม

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
15
2.60
52
2.77
8

1.39

37

1.97

13
20

2.26
3.47

36
51

1.92
2.72

576

100.00

1877

100.00

จากตารางที่ 4.19 อาจารย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับ
ผู้เรี ยนที่จะใช้ในการสอนเสริ มทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีปฏิสัมพันธ์ พบว่า ควรใช้ “จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)” มากที่สุด (ร้อยละ 8.33) รองลงมาคือ กระดานเสวนา (Webboard) (ร้อย
ละ 7.47) ห้องสนทนา (Chat Room) (ร้อยละ 6.77) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking)
(ร้อยละ 7.12) ตามลาดับ
นักศึกษามีความคิดเห็นว่า เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับผู้เรียนที่จะใช้ในการ
สอนเสริ ม ทางไกลอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิสั ม พัน ธ์ พบว่า ควรใช้ “จดหมายหรื อไปรษณี ยบั ต ร
(mail)” มากที่สุด (ร้อยละ 10.60) รองลงมาคือ โทรศัพท์และการส่งข้อความ (Telephone & SMS)
(ร้อยละ 8.42) กระดานเสวนา (Webboard) (ร้อยละ 5.86) ห้องสนทนา (Chat Room) (ร้อยละ
5.86) ตามลาดับ
ตาราง 4.20 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ตัวแปร
วิธีการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรู้

ลักษณะตัวแปร
ผู้สอนเป็นผู้บอกแหล่งข้อมูล
ให้กับผู้เรียนไปค้นคว้า
ให้ผู้เรียนเป็นผู้ศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเอง
จัดทาเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงและ
แหล่งข้อมูลที่ศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมในระบบสนับสนุนการ

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
8
15.38 147 38.28
1

1.92

53

13.80

42

80.77

161

41.93
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ลักษณะตัวแปร
เรียนรู้และให้ผู้เรียนศึกษาด้วย
ตนเอง
ไม่ระบุ
รวม

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1
52

1.92
100.00

23
384

5.99
100.00

จากตารางที่ 4.20 อาจารย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
พบว่า “ควรจัดทาเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงและแหล่งข้อมูลที่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในระบบสนับสนุน
การเรียนรู้และให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง” มากที่สุด (ร้อยละ 80.77) รองลงมาคือ ผู้สอนเป็นผู้บอก
แหล่งข้อมูลให้กับผู้เรียนไปค้นคว้า (ร้อยละ 15.38)
นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้พบว่า “ควรจัดทา
เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงและแหล่งข้อมูลที่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในระบบสนับสนุนการเรียนรู้และให้
ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง” มากที่สุด (ร้อยละ 41.93) รองลงมาคือ ผู้สอนเป็นผู้บอกแหล่งข้อมูลให้กับ
ผู้เรียนไปค้นคว้า (ร้อยละ 38.28)
ตาราง 4.21 จานวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการจัดกลุ่มผู้เรียน
ตัวแปร
ลักษณะกิจกรรมการ
เรียนรู้ในการสอน
เสริม
ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์

ลักษณะตัวแปร
เรียนรู้คนเดียว
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
2
3.85
33
8.59
9
17.31 128 33.33

ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้คน
เดียวและการเรียนรู้ร่วมกัน

41

78.85

209

54.43

ไม่ระบุ
รวม

52

100.00

14
384

3.65
100.00

จากตารางที่ 4.21 อาจารย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ในการสอน
เสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ พบว่า “ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้คนเดียวและการ
เรียนรู้ร่วมกัน” มากที่สุด (ร้อยละ 78.85) รองลงมาคือ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม (ร้อยละ 17.31)
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อาจารย์ มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นการสอนเสริ ม ทางไกล
อิเ ล็ กทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิสั ม พัน ธ์ พบว่า “ผสมผสานระหว่ า งการเรี ยนรู้ คนเดีย วและการเรี ย นรู้
ร่วมกัน” มากที่สุด (ร้อยละ 54.43) รองลงมาคือ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม (ร้อยละ 33.33)
ตาราง 4.22 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผล
ตัวแปร
ลักษณะการ
ประเมินผล
งานของผู้เรียน

ลักษณะการ
ประเมินผลจาก
คะแนนกิจกรรมของ
ผู้เรียน *

ลักษณะตัวแปร
ประเมินจากผลคะแนนสอบ
ประเมินจากคะแนนกิจกรรม
ประเมินจากผลการสอบและ
คะแนนกิจกรรม
ไม่ระบุ
รวม
ตอบคาถาม แสดงความคิดเห็น
ระหว่างการสอนเสริมผ่าน
โทรศัพท์หรือการส่งข้อความ
นาเสนอประเด็นปัญหาหรือ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาผ่าน
ระบบสนับสนุนผู้เรียน
วิเคราะห์ปัญหาและสารวจ
ความรู้เบื้องต้นของตนเองเพื่อ
แก้ปัญหาผ่านระบบสนับสนุน
ผู้เรียน
ระบุสิ่งที่จาเป็นต้องเรียนรู้
เพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาผ่านระบบ
สนับสนุนผู้เรียน
ระดมสมองเพื่อวางแผนสร้าง
ผลงานผ่านระบบสนับสนุน
ผู้เรียน
ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
และสร้างผลงานผ่านระบบ
สนับสนุนผู้เรียน
ร่วมกันวัดและประเมินผลการ
แก้ปัญหาผ่านระบบสนับสนุน

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
4
7.69
72
18.75
6
42

11.54
80.77

37
254

9.64
66.15

52
38

100.00
18.81

21
384
158

5.46
100.00
16.93

34

16.83

146

15.65

27

13.37

165

17.68

21

10.40

115

12.33

24

11.88

115

12.33

33

16.34

136

14.58

25

12.38

98

10.50
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ตัวแปร

ลักษณะตัวแปร

ผู้เรียน
รวม
หมายเหตุ * ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
202

100.00

933

100.00

จากตารางที่ 4.22 อาจารย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลงานของผู้เรียน พบว่า
“ประเมินจากผลการสอบและคะแนนกิจกรรม” มากที่สุด (ร้อยละ 80.77) รองลงมาคือ ประเมินจาก
คะแนนกิจกรรม (ร้อยละ 11.54) ในส่วนของลักษณะการประเมินผลจากคะแนนกิจกรรมของผู้เรียน
พบว่า “ตอบคาถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการสอนเสริมผ่านโทรศัพท์หรือการส่งข้อความ” มาก
ที่สุด (ร้อยละ 18.81) รองลงมาคือ นาเสนอประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหาผ่านระบบ
สนับสนุนผู้เรียน (ร้อยละ 16.83)
นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลงานของผู้เรียน พบว่า “ประเมินจากผลการ
สอบและคะแนนกิจกรรม” มากที่สุด (ร้อยละ 66.15) รองลงมาคือ ประเมินจากผลคะแนนสอบ (ร้อย
ละ 18.75) ในส่วนของลักษณะการประเมินผลจากคะแนนกิจกรรมของผู้เรียน พบว่า “วิเคราะห์
ปัญหาและสารวจความรู้เบื้องต้นของตนเองเพื่อแก้ปัญหาผ่านระบบสนับสนุนผู้เรียน” มากที่สุด (ร้อย
ละ 17.68) รองลงมาคือ ตอบคาถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการสอนเสริมผ่านโทรศัพท์หรือการ
ส่งข้อความ (ร้อยละ 16.93)
ส่วนที่ 2 แสดงวิธีการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ตาราง 4.23 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้กับ
ผู้เรียน
ตัวแปร
วิธีการเตรียมความ
พร้อมสาหรับการ
เรียนผ่านระบบการ
สอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสัมพันธ์ของ
ผู้เรียน

ลักษณะตัวแปร
ศึกษาจากคู่มือสาหรับการเรียน
ผ่านระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ด้วยตนเอง
เข้ารับการฝึกอบรมแบบ
เผชิญหน้าที่มหาวิทยาลัยหรือ
ตามศูนย์วิทยพัฒนา
เข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบ

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
27
51.93 207 53.91

4

7.69

84

21.88

21

40.38

79

20.57
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ตัวแปร

สื่อที่ใช้ในการเตรียม
ความพร้อมให้กับ
ผู้เรียน

ลักษณะตัวแปร
การเรียนการสอนทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ไม่ระบุ
รวม
เอกสารคู่มือสาหรับการสอนผ่าน
ระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
วีดิทัศน์แนะนาวิธีการเรียนผ่าน
ระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
เอกสารและคลิปวิดีโอแขวนผ่าน
ระบบบริหารการจัดการเรียนรู้
(LMS)
ไม่ระบุ
รวม

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
52
18

100.00
34.62

14
384
203

3.64
100.00
52.86

12

23.08

112

29.17

22

42.31

51

13.28

52

100.00

18
384

4.69
100.00

จากตารางที่ 4.23 พบว่า อาจารย์มีความคิดเห็นต่อวิธีการเตรียมความพร้อมสาหรับการเรียน
ผ่านระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน ว่า “ควรศึกษาจากคู่มือ
สาหรับการเรียนผ่านระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยตนเอง” มาก
ที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 51.93) รองลงมาคื อ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมผ่ า นระบบการเรี ย นการสอนทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (ร้อยละ 40.38) ในส่วนของสื่อที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมให้กับ
ผู้เรียนนั้นพบว่า “เอกสารและคลิปวิดีโอแขวนผ่านระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ (LMS)” มากที่สุด
(ร้ อ ยละ 42.31) รองลงมาคื อ เอกสารคู่ มื อ ส าหรั บ การสอนผ่ า นระบบการสอนเสริ ม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (ร้อยละ 34.62)
นักศึกษามีความคิดเห็นต่อวิธีการเตรียมความพร้อมสาหรับการเรียนผ่านระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน ว่า “ควรศึกษาจากคู่มือสาหรับการเรียนผ่าน
ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยตนเอง” มากที่สุด (ร้อยละ 52.91)
รองลงมาคือ เข้ารับการฝึกอบรมแบบเผชิญหน้าที่มหาวิทยาลัยหรือตามศูนย์วิทยพัฒนา (ร้อยละ
21.88) ในส่วนของสื่อที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนนั้ นพบว่า “เอกสารคู่มือสาหรับการ
สอนผ่านระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ” มากที่สุด (ร้อยละ 52.86)
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รองลงมาคื อ วี ดิทั ศน์ แ นะน าวิธี ก ารเรี ยนผ่ านระบบการสอนเสริม ทางไกลอิ เล็ กทรอนิ กส์ แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ (ร้อยละ 29.17)
ตาราง 4.24 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฐมนิเทศ
อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
เนื้อหาการปฐมนิเทศ คาอธิบายและวัตถุประสงค์ของชุด 36
14.23 248 22.46
ผู้เรียนก่อนการเรียน วิชา
ผ่าน ระบบการสอน สาระสาคัญของแต่ละหน่วยการ
35
13.83 235 21.29
เสริม
เรียนชุดวิชา
ทางไกล
วิธีการเรียนผ่านระบบการสอน
52
20.55 210 19.02
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี เสริม
ปฏิสัมพันธ์*
รายละเอียดกิจกรรมการเรียนรู้
45
17.79 150 13.59
การวัดและการประเมินผล
40
15.81 138 12.50
แนะนาการใช้เครื่องมือเพื่อใช้
45
17.79 123 11.14
เรียนรู้และติดต่อสื่อสาร
รวม
253 100.00 1,104 100.00
วิธีการในการ
ผู้สอนเป็นผู้อธิบายด้วยตนเอง
21
40.38 160 41.67
ปฐมนิเทศผู้เรียน
ผ่านระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
จัดทาวีดิทัศน์ให้ผู้เรียนและเปิด
16
30.77 160 41.67
ให้รับชมผ่านระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์
จัดทาเอกสารให้ผู้เรียนและแขวน 13
25.00
50
13.02
ไว้ในระบบบริหารการจัดการ
เรียนรู้ (LMS)
ไม่ระบุ
2
3.85
14
3.64
รวม
52 100.00 384 100.00
ตัวแปร

ลักษณะตัวแปร

จากตารางที่ 4.24 อาจารย์มีความเห็นว่า เนื้อหาการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการเรียนผ่าน
ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ ควรเป็น “วิธีการเรียนผ่านระบบการสอนเสริม ” มากที่สุด
(ร้อยละ 20.55) รองลงมาคือ รายละเอียดกิจกรรมการเรียนรู้ และ แนะนาการใช้เครื่องมือเพื่อใช้
เรียนรู้และติดต่อสื่อสาร เท่ากัน (ร้อยละ 17.79) ในส่วนของการปฐมนิเทศผู้เรียนนั้นควรอาจารย์มี
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ความเห็นว่า “ผู้สอนเป็นผู้อธิบายด้วยตนเองผ่านระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์” มากที่สุด (ร้อยละ 40.38) รองลงมาคือ จัดทาวีดิทัศน์ให้ผู้เรียนและเปิดให้รับชมผ่าน
ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (ร้อยละ 30.77)
นักศึกษามีความเห็นว่า เนื้อหาการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการเรียนผ่านระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ควรเป็น “คาอธิบายและวัตถุประสงค์ของชุดวิชา” มากที่สุด
(ร้อยละ 22.46) รองลงมาคื อ สาระสาคัญของแต่ละหน่วยการเรียนชุดวิชา (ร้อยละ 21.29) ในส่วน
ของการปฐมนิเทศผู้เรียนนั้นควรที่ “ผู้สอนเป็นผู้อธิบายด้วยตนเองผ่านระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์” และ “จัดทาวีดิทัศน์ให้ผู้เรียนและเปิดให้รับชมผ่านระบบการสอน
เสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์” มากที่สุดเท่ากัน (ร้อยละ 41.67)
ตาราง 4.25 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือระหว่างการเรียนรู้
ตัวแปร
ช่องทางในการที่
ผู้เรียน
ควรนาเสนอประเด็น
สถานการณ์ที่เป็น
ปัญหา
วิเคราะห์ปัญหาและ
สารวจความรู้
เบื้องต้น
ของตนเองและระบุ
สิ่งที่
จาเป็นที่ต้องเรียนรู้
เพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหา

ช่องทางในการที่
ผู้เรียน
ร่วมกันระดมสมอง
เพื่อ
วางแผนสร้างผลงาน

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
7
13.46 156 40.63
ลักษณะตัวแปร

กระดานเสวนา (Webboard)
บล็อก (blog)

22
8

42.31
15.38

63
13

16.41
3.39

การประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย
(Web Video Conference)

1

1.92

34

8.85

วิกิ (wiki)

7

13.46

6

1.56

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social
Networking)
ห้องสนทนา (Chat Room)
ไม่ระบุ
รวม
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
กระดานเสวนา (Webboard)
บล็อก (blog)
การประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย
(Web Video Conference)
วิกิ (wiki)

7

13.46

54

14.06

52
3
10
2
4

100.00
5.77
19.23
3.85
7.69

41
17
384
100
59
17
42

10.68
4.42
100.00
26.04
15.36
4.43
10.94

12

23.08

7

1.82
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ตัวแปร

ลักษณะตัวแปร

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social
Networking)
ห้องสนทนา (Chat Room)
โปรแกรมกลุ่มสนทนา (Listserv)
ข้อความส่งด่วน (Instant
Message)
ไม่ระบุ
รวม
เทคโนโลยีที่ผู้เรียนจะ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Eนามาใช้เพื่อค้นคว้า Journal)
หาข้อมูลจากแหล่ง แหล่งรวมข้อมูลจากเว็บไซต์
เรียนรู้
(Online Portal)
ควรใช้ผ่านเครื่องมือ ไฟล์ภาพ เสียง หรือวิดีโอที่อัพ
ใดจึงจะเหมาะสม
โหลดไว้บนอินเทอร์เน็ต
ที่สุด
(Podcast)
ไม่ระบุ
รวม
ช่องทางที่ผู้เรียนควร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
นาเสนอผลการศึกษา กระดานเสวนา (Webboard)
เพื่อแก้ปัญหา
บล็อก (blog)
การประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย
(Web Video Conference)
วิกิ (wiki)
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social
Networking)
ห้องสนทนา (Chat Room)
ไม่ระบุ
รวม

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
13
25.00
51
13.28
8
-

15.38
-

59
19
12

15.36
4.95
3.13

52
14

100.00
26.92

18
384
87

4.69
100.00
22.66

36

69.23
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41.93

1

1.92

107

27.86

1
52
10
13
10
8

1.92
100.00
19.23
25.00
19.23
15.38

29
384
158
50
17
45

7.55
100.00
41.15
13.02
4.43
11.72

5

9.62

5
63

1.30
16.41

6
52

11.54
100.00

28
18
384

7.29
4.69
100.00

จากตารางที่ 4.25 อาจารย์มีความเห็นเกี่ยวกับ ช่องทางในการที่ผู้เรียนควรนาเสนอประเด็น
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาวิเคราะห์ปัญหาและสารวจความรู้เบื้องต้นของตนเองและระบุสิ่งที่จาเป็นที่
ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาว่า ควรใช้ “กระดานเสวนา (Webboard)” มากที่สุด (ร้อยละ
42.31) รองลงมาคือ บล็อก (blog) (ร้อยละ 15.38) ในส่วนช่องทางในการที่ผู้เรียนร่วมกันระดมสมอง
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เพื่อวางแผนสร้างผลงานพบว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) มีจานวนมากที่สุด
(ร้อยละ 25.00) รองลงมาคือ กระดานเสวนา (Webboard) (ร้อยละ 19.23) ในส่วนของเทคโนโลยีที่
ผู้เรียนจะนามาใช้เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ควรใช้ผ่านเครื่องมือใดจึงจะเหมาะสมที่สุดนั้น
พบว่า ควรใช้ “แหล่งรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ (Online Portal)” มากที่สุด (ร้อยละ 69.23) รองลงมา
คือ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) (ร้อยละ 26.92) นอกจากนี้ยังพบว่าช่องทางที่ผู้เรียนควร
นาเสนอผลการศึกษาเพื่อแก้ปัญหา ควรเป็น “กระดานเสวนา (Webboard)” มากที่สุด (ร้อยละ
25.00) รองลงมาคือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และบล็อก (blog) เท่ากัน (ร้อยละ 19.23)
นักศึกษามีความเห็นว่าช่องทางในการที่ผู้เรียนควรนาเสนอประเด็นสถานการณ์ที่เป็ นปัญหา
วิเคราะห์ปัญหาและสารวจความรู้เบื้องต้นของตนเองและระบุสิ่งที่จาเป็นที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อ
แก้ปัญหานั้นพบว่า ควรใช้ “จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)” มากที่สุด (ร้อยละ 40.63) รองลงมา
คือ กระดานเสวนา (Webboard) (ร้อยละ 16.41) ส่วนความเห็นต่อช่องทางในการที่ผู้เรียนร่วมกัน
ระดมสมองเพื่อวางแผนสร้างผลงานพบว่า จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มีจานวนมากที่สุด (ร้อย
ละ 26.04) รองลงมาคือ กระดานเสวนา (Webboard) และห้องสนทนา (Chat Room) เท่ากัน (ร้อย
ละ 15.36) ในส่วนของเทคโนโลยีที่ผู้เรียนจะนามาใช้เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ควรใช้ผ่าน
เครื่องมือใดจึงจะเหมาะสมที่สุดนั้น พบว่า ควรใช้ “แหล่งรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ (Online Portal)”
มากที่สุ ด (ร้ อยละ 41.93) รองลงมาคือ ไฟล์ ภ าพ เสี ยง หรือวิดีโ อที่ อัพโหลดไว้บนอิน เทอร์เน็ ต
(Podcast) (ร้อยละ 27.86) นอกจากนี้ยังพบว่าช่องทางที่ผู้เรียนควรนาเสนอผลการศึกษาเพื่อ
แก้ปั ญหา ควรเป็ น “จดหมายอิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ (e-mail) มากที่ สุ ด (ร้อ ยละ 41.15) รองลงมาคื อ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) (ร้อยละ 16.41)
ตาราง 4.26 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการวัดและประเมินผล
ตัวแปร
วิธีการวัดและ
ประเมินผลภาย
หลังจาก
การเรียนผ่านระบบ
การ
สอนเสริมทางไกล

ลักษณะตัวแปร
ผู้สอนเป็นผู้ประเมินผลงานแต่
เพียงผู้เดียว

ผู้เรียนเป็นผู้ประเมินผลงาน
กันเอง
ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผล
ร่วมกัน
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี ผู้สอน ผู้เรียนและเพื่อน
ปฏิสัมพันธ์
ประเมินผลร่วมกัน

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
12
23.08
82
21.35
-

-

29

7.55

6

11.54

166

43.23

32

61.54

82

21.35
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ตัวแปร

ช่องทางการวัดและ
ประเมินผลคุณภาพ
ผลงานและการให้
ข้อเสนอแนะกับ
ผู้เรียน

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
ไม่ระบุ
2
3.85
25
6.52
รวม
52 100.00 384 100.00
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 14
26.92 164 42.71
กระดานเสวนา (Webboard)
11
21.15
29
7.55
บล็อก (blog)
11
21.15
12
3.13
การประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย
3
5.77
40
10.42
(Web Video Conference)
วิกิ (wiki)
7
1.82
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social
4
7.69
50
13.02
Networking)
ห้องสนทนา (Chat Room)
6
11.54
30
7.81
โปรแกรมกลุ่มสนทนา (Listserv)
3
5.77
17
4.43
ข้อความส่งด่วน (Instant
14
3.65
Message)
ไม่ระบุ
21
5.47
รวม
52 100.00 384 100.00
ลักษณะตัวแปร

จากตารางที่ 4.26 อาจารย์มีความเห็นต่อวิธีการวัดและประเมินผลภายหลังจากการเรียน
ผ่านระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ฯว่า ควรเป็นแบบ “ผู้สอน ผู้เรียน
และเพื่อนประเมินผลร่วมกัน” มากที่สุด (ร้อยละ 61.54) รองลงมาคือ ผู้สอนเป็นผู้ประเมินผลงานแต่
เพียงผู้เดียว (ร้อยละ 23.08) นอกจากนี้ในส่วนของช่องทางการวัดและประเมินผลคุณภาพผลงานและ
การให้ข้อเสนอแนะกับผู้เรียนนั้นพบว่า ควรเป็นแบบ “จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)” มากที่สุด
(ร้ อยละ 26.92) รองลงมาคือ กระดานเสวนา (Webboard) และบล็ อก (blog) เท่า กัน (ร้อยละ
21.15)
นักศึกษามีความเห็นต่อวิธีการวัดและประเมินผลภายหลังจากการเรียนผ่านระบบการสอน
เสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ว่า ควรเป็นแบบ “ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลร่วมกัน ”
มากที่สุด (ร้อยละ 43.23) รองลงมาคือ ผู้สอนเป็นผู้ประเมินผลงานแต่เพียงผู้เดียว และผู้สอน ผู้เรียน
และเพื่อนประเมินผลร่ว มกัน เท่ากัน (ร้อยละ 21.35) นอกจากนี้ในส่วนของช่องทางการวัดและ
ประเมิน ผลคุณภาพผลงานและการให้ ข้อเสนอแนะกับผู้เรียนนั้นพบว่า ควรเป็นแบบ “จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)” มากที่สุด (ร้อยละ 42.71) รองลงมาคือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social
Networking) (ร้อยละ 13.02)
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ส่วนที่ 3 กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฎิสัมพันธ์
ตาราง 4.27 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการเรียนการสอน
ตัวแปร
กิจกรรมในขั้นตอน
การ
เรียนการสอนผ่าน
ระบบการสอนเสริม
ทางไกล
ทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ *

วิธีการกระตุ้นความ
สนใจผู้เรียน
(Gaining
Attention) ผู้สอน
ควรกระตุ้นความ
สนใจ
ผู้เรียน

ลักษณะตัวแปร
กระตุ้นความสนใจผู้เรียน

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
42
11.38 235 16.23

แจ้งวัตถุประสงค์บทเรียนให้
ผู้เรียนทราบ

44

11.92

189

13.05

ทดสอบก่อนเรียน

36

9.76

168

11.60

นาเสนอสิ่งเร้าหรือเนื้อหาใหม่
ผ่านประเด็น สถานการณ์ที่เป็น
ปัญหา
แนะแนวทางการเรียนรู้
ระดมสมองเพื่อวางแผนสร้าง
ผลงาน
นาเสนอผลงาน
ให้ข้อมูลปูอนกลับ
ประเมินผลการแสดงออก
ส่งเสริมความคงทนและการถ่าย
โอนการเรียนรู้
รวม
กระตุ้นด้วยการนาเสนอคาถามที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

42

11.38

151

10.43

43
32

11.65
8.67

189
146

13.05
10.08

40
41
25
24

10.84
11.11
6.78
6.50

111
80
89
90

7.67
5.52
6.15
6.22

369
14

100.00
26.92

1448
136

100.00
35.42

กระตุ้นด้วยการกาหนดสภาพ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

11

21.15

109

28.39

กระตุ้นด้วยสถานการณ์ในโลก
ความเป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหา
ไม่ระบุ
รวม

23

44.23

122

31.77

4
52

7.69
100.00

17
384

4.42
100.00
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จากตารางที่ 4.27 อาจารย์มีความเห็นต่อกิจกรรมในขั้นตอนการเรียนการสอนผ่านระบบการ
สอนเสริมทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ว่าควรเป็นลักษณะ “แจ้งวัตถุประสงค์บทเรียน
ให้ผู้เรียนทราบ” มากที่สุด (ร้อยละ 11.92) รองลงมาคือ แนะแนวทางการเรียนรู้ (ร้อยละ 11.65) ใน
ส่วนของวิธีการกระตุ้นความสนใจผู้เรียน (Gaining Attention) ผู้สอนควรกระตุ้นความสนใจผู้เรียน
นั้น พบว่า ควร “กระตุ้นด้วยสถานการณ์ในโลกความเป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา” มากที่สุด (ร้อย
ละ 44.23) รองลงมาคือ กระตุ้นด้วยการนาเสนอคาถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา (ร้อยละ 26.92)
นักศึกษามีความเห็นต่อกิจกรรมในขั้นตอนการเรียนการสอนผ่านระบบการสอนเสริมทางไกล
ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ว่าควรเป็นลักษณะ “กระตุ้นความสนใจผู้เรียน” มากที่สุด (ร้อย
ละ 16.23) รองลงมาคือ แจ้งวัตถุประสงค์บทเรียนให้ ผู้ เรียนทราบ และแนะแนวทางการเรียนรู้
เท่ากัน (ร้อยละ 13.05) ในส่วนของวิธีการกระตุ้นความสนใจผู้เรียน (Gaining Attention) ผู้สอนควร
กระตุ้นความสนใจผู้เรียนนั้น พบว่า ควร “กระตุ้นด้วยการนาเสนอคาถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา” มาก
ที่สุด (ร้อยละ 35.42) รองลงมาคือ กระตุ้นด้วยสถานการณ์ในโลกความเป็นจริงที่เกี่ยวข้ องกับเนื้อหา
(ร้อยละ 31.77)
ตาราง 4.28 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตัวแปร
ลักษณะการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์

ลักษณะตัวแปร
มีการผสมผสานยุทธวิธีการเรียน
การสอน เช่น การบรรยาย
ทบทวน การสัมมนา การ
อภิปรายกลุ่ม การนาเสนอ
ผลงาน การทดสอบความรู้
มีการเรียนการสอนและกิจกรรม
ออนไลน์ เช่น การศึกษาเอกสาร
หรือบทเรียนออนไลน์ การเสวนา
ผ่านทางกระดานเสวนา ห้อง
สนทนา การเขียนบล็อก วิกิ การ
สืบค้นข้อมูล การติดต่อสื่อสาร
ผ่านเว็บการทดสอบและ
ประเมินผลออนไลน์
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ผสมผสานยุทธิวิธีการเรียนใน
รูปแบบต่างๆ ร่วมกับการเรียน

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
6
11.54 159 41.41

15

28.85

151

39.32

29

55.77

53

13.80
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การสอนและการจัดกิจกรรม
ออนไลน์
ไม่ระบุ
รวม

2
52

3.85
100.00

21
384

5.47
100.00

จากตารางที่ 4.28 อาจารย์มีความเห็นต่อลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ว่า ควร “จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานยุทธวิธี
การเรียนในรูปแบบต่างๆ ร่วมกับการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมออนไลน์ ” มากที่สุด (ร้อยละ
55.77) รองลงมาคือ มีการเรียนการสอนและกิจกรรมออนไลน์ เช่น การศึกษาเอกสารหรือบทเรียน
ออนไลน์ การเสวนาผ่านทางกระดานเสวนา ห้องสนทนา การเขียนบล็อก วิกิ การสืบค้นข้อมูล การ
ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บการทดสอบและประเมินผลออนไลน์ (ร้อยละ 28.85)
นักศึกษามีความเห็นต่อลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสัมพันธ์ว่า ควร “มีการผสมผสานยุทธวิธีการเรียนการสอน เช่น การบรรยายทบทวน การ
สัมมนา การอภิปรายกลุ่ม การนาเสนอผลงาน การทดสอบความรู้ ” มากที่สุด (ร้อยละ 41.41)
รองลงมาคือ มีการเรียนการสอนและกิจกรรมออนไลน์ เช่น การศึกษาเอกสารหรือบทเรียนออนไลน์
การเสวนาผ่ า นทางกระดานเสวนา ห้ อ งสนทนา การเขี ย นบล็ อ ก วิ กิ การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล การ
ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บการทดสอบและประเมินผลออนไลน์ (ร้อยละ 39.32)
ตาราง 4.29 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นามาใช้ในการสอน
เสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ตัวแปร
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม
เพื่อนามาใช้นาเสนอ
เนื้อหาผ่านระบบการ
สอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์*

ลักษณะตัวแปร
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
การเรียนการสอนบนเว็บ (WBI)
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
(LMS): moodle
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (elearning)
สื่อผสม (Multimedia)
ไฟล์วิดีโอบนอินเทอร์เน็ต
วิดีโอดิจิทัล (Video on

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
26
9.03
175 15.81
20
25
26

6.94
8.68
9.03

156
129
75

14.09
11.65
6.78

48

16.67

121

10.93

31
23
23

10.76
7.99
7.99

102
97
57

9.21
8.76
5.15
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Demand)
สื่อเรียนรู้ดิจิทัล (Learning
Object)
เว็บประยุกต์ (Web
Application)
เกม (games)
สถานการณ์จาลอง
(Simulation)
รวม
เทคโนโลยีที่
จดหมายหรือไปรษณียบัตร
เหมาะสม
(mail)
เพื่อนามาใช้
โทรศัพท์และการส่งข้อความ
ติดต่อสื่อสารระหว่าง (Telephone & SMS)
ผู้สอนกับผู้เรียนและ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ระหว่างผู้เรียน
ข้อความส่งด่วน (Instant
ด้วยกัน
Message)
ผ่านระบบการสอน การประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย
เสริมทางไกล
(Web Video Conference)
อิเล็กทรอนิกส์
กระดานเสวนา (Webboard)
แบบมีปฏิสัมพันธ์*
ห้องสนทนา (Chat Room)
บล็อก (blog)
วิกิ (wiki)
โปรแกรมกลุ่มสนทนา (Listserv)
การส่งถ่ายข้อมูลระหว่างกัน
(File Transfer Protocal)
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social
Networking)
รวม
หมายเหตุ * ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ

19

6.60

67

6.05

15

5.21

36

3.25

11
21

3.82
7.29

33
59

2.98
5.33

288
5

100.00
2.07

1107
180

100.00
16.44

16

6.61

132

12.05

41
10

16.94
4.13

163
56

14.89
5.11

15

6.20

85

7.76

37
37
17
7
18
13

15.29
15.29
7.02
2.89
7.44
5.37

108
110
40
24
53
45

9.86
10.05
3.65
2.19
4.84
4.11

26

10.74

99

9.04

242

100.00

1095

100.00

จากตารางที่ 4.29 อาจารย์มีความเห็นว่า เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อนามาใช้นาเสนอเนื้อหา
ผ่ า นระบบการสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ นั้ น พบว่ า ควรใช้ “บทเรี ย น
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)” มากที่สุด (ร้อยละ 16.67) รองลงมาคือ สื่อผสม (Multimedia) (ร้อย
ละ 10.76) นอกจากนี้ในส่วนของเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อนามาใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนกับ
ผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนด้วยกันผ่านระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
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พบว่า จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มากที่สุด (ร้อยละ 16.94) รองลงมาคือ กระดานเสวนา
(Webboard) และห้องสนทนา (Chat Room) เท่ากัน (ร้อยละ 15.29)
นักศึกษามีความเห็นว่า เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อนามาใช้นาเสนอเนื้อหาผ่านระบบการสอน
เสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสั มพันธ์นั้น พบว่า ควรใช้ “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)”
มากที่สุด (ร้อยละ 15.81) รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) (ร้อยละ 14.09) นอกจากนี้ใน
ส่วนของเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อนามาใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและระหว่างผู้เรียน
ด้ ว ยกั น ผ่ า นระบบการสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ พบว่ า จดหมายหรื อ
ไปรษณียบัตร (mail) มากที่สุด (ร้อยละ 16.44) รองลงมาคือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) (ร้อย
ละ 14.89)
ส่วนที่ 4 ความสามารถในการแก้ปัญหา
ตาราง 4.30 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหา
ตัวแปร
ความสามารถในการ
แก้ปัญหาของผู้เรียน

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
สามารถเผชิญกับปัญหาได้และหา 11
21.15 140 36.46
คาตอบเพื่อแก้ปัญหาได้ตาม
วัตถุประสงค์
สังเคราะห์สิ่งที่เรียนรู้จากการ
13
25.00
87
22.66
แก้ปัญหาและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นได้
สามารถเผชิญกับปัญหาและยุติ
28
53.85 139 36.20
ปัญหาลงเมื่อได้คาตอบตาม
วัตถุประสงค์ พร้อมกับสังเคราะห์
สิ่งที่เรียนรู้จากการแก้ปัญหาเพื่อ
นาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
อื่นได้
ไม่ระบุ
18
4.68
รวม
52 100.00 384 100.00
ลักษณะตัวแปร

จากตารางที่ 4.30 อาจารย์มีความเห็นว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียนนั้น ควรมี
ความ “สามารถเผชิญกับปัญหาและยุติปัญหาลงเมื่อได้คาตอบตามวัตถุประสงค์ พร้อมกับสังเคราะห์
สิ่งที่เรียนรู้จากการแก้ปัญหาเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นได้ ” มากที่สุด (ร้อยละ 53.85)
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รองลงมาคือ สังเคราะห์สิ่งที่เรียนรู้จากการแก้ปัญหาและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น
ได้ (ร้อยละ 25.00)
นักศึกษามีความเห็นว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียนนั้น ควรมีความ “สามารถ
เผชิญกับ ปั ญหาได้และหาคาตอบเพื่อแก้ปั ญหาได้ตามวัต ถุประสงค์ ” มากที่สุ ด (ร้อ ยละ 36.46)
รองลงมาคือ สามารถเผชิญกับปั ญหาและยุติปัญหาลงเมื่อได้คาตอบตามวัตถุประสงค์ พร้อมกับ
สังเคราะห์สิ่งที่เรียนรู้จากการแก้ปัญหาเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นได้ (ร้อยละ 36.20)
ตาราง 4.31 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา
ตัวแปร
ปัญหาที่จะนามาใช้
เพื่อ
ฝึกความสามารถใน
การ
แก้ปัญหา ควรเป็น
ปัญหาประเภทใด

ลักษณะตัวแปร
ปัญหาที่มีโครงสร้างชัดเจน

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
20
38.46 131 34.11

ปัญหาที่มีโครงสร้างไม่ชัดเจน

-

-

59

15.36

ผสมผสานปัญหาที่มีโครงสร้าง
ชัดเจนและปัญหาที่มีโครงสร้าง
ไม่ชัดเจน
ไม่ระบุ
รวม

32

61.54

172

44.79

52

100.00

22
384

5.74
100.00

จากตารางที่ 4.31 อาจารย์มีความเห็นว่า ปัญหาที่จะนามาใช้เพื่อฝึกความสามารถในการ
แก้ปัญหา ควรเป็น “ผสมผสานปัญหาที่มีโครงสร้างชัดเจนและปัญหาที่มีโครงสร้างไม่ชัดเจน” มาก
ที่สุด (ร้อยละ 61.54) รองลงมาคือ ปัญหาที่มีโครงสร้างชัดเจน (ร้อยละ 38.46)
นักศึกษามีความเห็นว่า ปัญหาที่จะนามาใช้เพื่อฝึกความสามารถในการแก้ปัญหา ควรเป็น
“ผสมผสานปัญหาที่มีโครงสร้างชัดเจนและปัญหาที่มีโครงสร้างไม่ชัดเจน” มากที่สุด (ร้อยละ 44.79)
รองลงมาคือ ปัญหาที่มีโครงสร้างชัดเจน (ร้อยละ 34.11)
ตาราง 4.32 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนในการแก้ปัญหา
ตัวแปร
ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ควร
ประกอบไปด้วย

ลักษณะตัวแปร
ขั้นทาความเข้าใจกับปัญหาโดย
การสร้างตัวแทนปัญหาเพื่อระบุ
ว่าปัญหาคืออะไร

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
45
16.67 213 19.70
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ตัวแปร

ลักษณะตัวแปร

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

ขั้นตอนใด*
ขั้นวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง
ของปัญหา
ขั้นตั้งสมมติฐานเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหา
ขั้นคิดวิธีการแก้ปัญหาโดย
การศึกษารวบรวมข้อมูลและ
วางแผนจัดลาดับขั้นตอนอย่าง
เป็นระบบ
ขั้นทดสอบสมมติฐานโดย
ดาเนินการแก้ปัญหา
ขั้นประเมินผลการดาเนินการ
แก้ปัญหา
รวม

45

16.67

233

21.55

43

15.93

174

16.10

47

17.41

208

19.24

45

16.67

122

11.29

45

16.67

131

12.12

270

100.00

1081

100.00

จากตารางที่ 4.32 อาจารย์มีความเห็นต่อความสามารถในการแก้ปัญหา ควรประกอบไปด้วย
ขั้นตอน “ขั้นคิดวิธีการแก้ปัญหาโดยการศึกษารวบรวมข้อมูลและวางแผนจัดลาดับขั้นตอนอย่างเป็น
ระบบ” มากที่สุด (ร้อยละ 17.41) รองลงมาคือ ขั้นทาความเข้าใจกับปัญหาโดยการสร้างตัวแทน
ปัญหาเพื่อระบุว่าปัญหาคืออะไร, ขั้นวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา, ขั้นทดสอบสมมติฐาน
โดยดาเนินการแก้ปัญหา และขั้นประเมินผลการดาเนินการแก้ปัญหา เท่ากัน (ร้อยละ 16.67)
นักศึกษามีความเห็นต่อความสามารถในการแก้ปัญหา ควรประกอบไปด้วยขั้นตอน “ขั้น
วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา” มากที่สุด (ร้อยละ 21.55) รองลงมาคือ ขั้นทาความเข้าใจกับ
ปัญหาโดยการสร้างตัวแทนปัญหาเพื่อระบุว่าปัญหาคืออะไร (ร้อยละ 19.70) ในส่วนของลักษณะการ
จัดกิจกรรมการเรีย นการสอนเพื่อพัฒ นาความสามารถในการแก้ปัญหานั้นพบว่า ควรเน้น “การ
สังเกต” มากที่สุด (ร้อยละ 13.91) รองลงมาคือ การสรุปเรื่องราว (ร้อยละ 9.99)
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ตาราง 4.33 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจรรมเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ตัวแปร
ลักษณะการจัด
กิจกรรม
การเรียนการสอน
เพื่อ
พัฒนาความสามารถ
ใน
การแก้ปัญหา *

ลักษณะตัวแปร
การสังเกต

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
32
7.80
227 13.91

การเปรียบเทียบ

33

8.05

125

7.66

การจาแนกประเภท

26

6.34

120

7.35

28
34
34
28
20
34
40
31

6.83
8.29
8.29
6.83
4.88
8.29
9.76
7.56

135
163
103
83
72
141
125
112

8.27
9.99
6.31
5.09
4.41
8.64
7.66
6.86

31
39

7.56
9.51

118
108

7.23
6.62

410
14

100.00
26.92

1632
159

100.00
41.41

2

3.85

70

18.23

36

69.23

121

31.51

52

100.00

34
384

8.85
100.00

การตีความ
การสรุปเรื่องราว
การวิพากษ์วิจารณ์
การหาข้อตกลงเบื้องต้น
การใช้จินตนาการ
การตั้งสมมติฐาน
การตัดสินใจ
การรวบรวมและการจัดประเภท
ข้อมูล
การวางแผนศึกษาค้นคว้า
การประยุกต์หลักการมาใช้กับ
สถานการณ์ใหม่
รวม
การจัดกิจกรรมการ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
เรียนการสอนเพื่อ
แสดงความคิดเห็นและปฏิบัติจริง
ช่วยให้
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ผู้เรียนได้รู้จักคิด รู้จัก คาดคะเน ตั้งสมมติฐานและ
พิสูจน์หาข้อสรุปและ ทดสอบสมมติฐาน
มองเห็นคุณค่าของ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
การแก้ปัญหา
แสดงความคิดเห็นเพื่อสังเคราะห์
กิจกรรมที่สร้างขึ้น
เรื่องราว ส่งเสริมให้คาดคะเน
ตั้งสมมติฐาน และทดสอบ
สมมติฐานผ่านการปฏิบัติจริง
ไม่ระบุ
รวม
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จากตารางที่ 4.33 อาจารย์มีความเห็นว่า ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหานั้นพบว่า ควรเน้น “การตัดสินใจ” มากที่สุด (ร้อยละ 9.76)
รองลงมาคือ การประยุ กต์ ห ลั กการมาใช้กับ สถานการณ์ใหม่ (ร้อยละ 9.51) ในส่ ว นของการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้ ผู้เรียนได้รู้จักคิด รู้จักพิสูจน์หาข้อสรุปและมองเห็นคุณค่าของ
การแก้ปัญหากิจกรรมที่สร้างขึ้น อาจารย์มีความเห็นว่าควรเป็น “กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสดงความคิดเห็นเพื่อสังเคราะห์เรื่องราว ส่งเสริมให้คาดคะเน ตั้งสมมติฐาน และทดสอบสมมติฐาน
ผ่านการปฏิบัติจริง” มากที่สุด (ร้อยละ 69.23) รองลงมาคือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดง
ความคิดเห็นและปฏิบัติจริง (ร้อยละ 26.92)
นักศึกษามีความเห็นต่อ ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหานั้นพบว่า ควรเน้น “การสังเกต” มากที่สุด (ร้อยละ 13.91) รองลงมาคือ การสรุป
เรื่องราว (ร้อยละ 9.99) ในส่วนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด รู้จัก
พิสู จน์ หาข้อสรุ ปและมองเห็น คุณค่าของการแก้ปัญหากิจกรรมที่ส ร้างขึ้นว่าเป็น “กิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรี ยนได้แสดงความคิดเห็นและปฏิบั ติจริง ” มากที่สุด (ร้อยละ 41.41) รองลงมาคือ
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรี ยนได้แสดงความคิดเห็นเพื่อสังเคราะห์เรื่องราว ส่งเสริมให้คาดคะเน
ตั้งสมมติฐาน และทดสอบสมมติฐานผ่านการปฏิบัติจริง (ร้อยละ 31.35)
ตาราง 4.34 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้สอนในการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน
ตัวแปร
บทบาทผู้สอนในการ
พัฒนาความสามารถ
ใน
การแก้ปัญหาให้กับ
ผู้เรียน*

ลักษณะตัวแปร
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน
จัดกิจกรรมการเรียนโดยการ
จาลองสถานการณ์ต่างๆ ให้
ใกล้เคียงชีวิตจริง
เลือกปัญหาที่ท้าทายความสนใจ
มีความเกี่ยวพันกับสิ่งที่เรียนหรือ
ชีวิตประจาวันของผู้เรียน
ฝึกให้ผู้เรียนคิดจากสิ่งที่ง่ายไปสู่
ระดับที่ยากขึ้น
ฝึกให้ผู้เรียนเป็นคนช่างสังเกต
เกิดความสงสัยและอยากรู้

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
33
11.50 198 17.92
29

10.10
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15.11

37

12.89

130

11.76

34

11.85

139

12.58

29

10.10

116

10.50
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ตัวแปร

ลักษณะตัวแปร
คาตอบ
ฝึกให้ผู้เรียนรวบรวมข้อมูลโดยใช้
วิธีการต่างๆ เช่น การคิด
คาดคะเน การอ้างอิง การ
พิจารณาข้อมูล การทดลอง/การ
ใช้หลักเหตุผลในการสรุป
สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น
อยากรู้ อยากสืบเสาะเพื่อค้นหา
คาตอบ
ให้การเสริมแรงและให้กาลังใจแก่
ผู้เรียนอย่างสม่าเสมอ
รวม

อาจารย์
นักศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
42

14.63

134

12.13

44

15.33

125

11.31

39

13.59

96

8.69

287

100.00

1105

100.00

จากตารางที่ 4.34 อาจารย์มีความคิดเห็นว่า บทบาทผู้สอนในการพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาให้กับ ผู้เรียนนั้นพบว่า ควร “สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น
อยากรู้ อยากสืบเสาะเพื่อค้นหาคาตอบ” มากที่สุด (ร้อยละ 15.33) รองลงมาคือ ฝึกให้ผู้เรียน
รวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การคิดคาดคะเน การอ้างอิง การพิจารณาข้อมูล การทดลอง/
การใช้หลักเหตุผลในการสรุป (ร้อยละ 14.63)
ผู้สอนมีความเห็นว่า บทบาทผู้สอนในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาให้กับ ผู้เรียน
นั้นพบว่า ควร “ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ” มากที่สุด
(ร้อยละ 17.92) รองลงมาคือ จัดกิจกรรมการเรียนโดยการจาลองสถานการณ์ต่างๆ ให้ใกล้เคียงชีวิต
จริง (ร้อยละ 15.11)
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ตอนที่ 1.2 ศึกษาความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญจากแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็ กทรอนิ กส์ แบบมีป ฏิสั มพันธ์ โ ดยใช้การเรียนรู้ร่ว มกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลั ก เพื่อพัฒ นา
ความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้
ตาราง 4.35 แสดงผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
ประเด็นคาถาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ส่วนที่ 1 องค์ประกอบของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ใครควรเป็ น ผู้ ก าหนดประเด็ น / การก าหนดประเด็ น หรื อ เนื้ อ หาในการสอนเสริ ม ทางไกล
เนื้ อ หาในการสอนเสริ ม ทางไกล อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ควรเป็นการกาหนดประเด็น
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
หรือเนื้อหาร่วมกันทั้งอาจารย์ผู้สอน นักเทคโนโลยีการศึกษา
และผู้ เรียน โดยการวิเคราะห์ เนื้อหาร่วมกันระหว่างอาจารย์
ผู้สอนและนักเทคโนโลยีการศึกษา เนื้อหาที่จะนามาสอนเสริม
ควรเป็นการสกัดเนื้อหาที่ค่อนข้างยากมาบูรณาการเป็นองค์
ความรู้ และนาเสนอเนื้อหาผ่ านตัว อย่ าง หรือสถานการณ์ ที่
หลายหลายกรณี ภายใต้ บริ บทที่ใ กล้ เคี ยงกับ ผู้ เ รีย น เพื่ อให้
สามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์หรือสถานการณ์เข้ากับเนื้อหาได้
เน้นการอธิบายจากสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม ยิ่งไปกว่า
นั้น การนาคะแนนสอบของนักศึกษามาวิเคราะห์ว่ามีหน่วยการ
สอนหรือเนื้อหาใดที่นักศึกษาสอบไม่เกณฑ์หรือทาคะแนนสอบ
ได้น้อยมาวิเคราะห์เพื่อกาหนดประเด็ นหรือเนื้อหาในการสอน
เสริมฯ เพิ่มเติมก็จะยิ่งทาให้การสอนเสริมฯ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการสอนเสริ ม 1) เพื่อทบทวนเนื้อหาสาคัญของแต่ละชุดวิชา โดยผู้สอนต้อง
ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี คานึงว่า ผู้เรียนต้องการจะเรียนรู้ในสิ่งใดเพิ่มเติม เปิดโอกาสให้
ปฏิสัมพันธ์ควรเป็นอย่างไร
ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่าง กรณีศึกษา หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับ เนื้ อ หาให้ เ พี ย งพอ เพื่ อ น าไปสู่ การประยุ ก ต์ใ ช้ ค วามรู้ ใ น
สถานการณ์จริงได้
2) เพื่อใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบสองทางระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียนเพื่อให้ได้รับข้อมูลย้อนกลับซึ่งกันและกัน
สั ด ส่ ว นของเนื้ อ หาและกิ จ กรรม 1) ควรมีการจาลองสภาพการเรียนรู้ให้ใกล้เคียงกับกิจกรรม
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การเรี ย นการสอนเสริ ม ทางไกล การเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า โดยการนาเสนอในส่วนของ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ เนื้อหาและเปิดโอกาสให้ ผู้ เรียนทากิจกรรมกลุ่ มร่ว มกัน เช่น
ควรมีสัดส่วนเช่นใด
การให้โจทย์ แบบฝึกหัด สถานการณ์ปัญหา แล้วให้ผู้เรียนไปหา
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนามาแก้ปัญหา โดยอาจทาเป็นกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานโดยให้ผู้สอนกับผู้เรียนมาพบปะ
กันเป็นระยะ เพื่อรายงานความก้าวหน้า โดยอาจพบปะกันครั้ง
แรกและครั้งที่มีการนาเสนอผลงานร่วมกัน
2) สั ด ส่ ว นของเนื้ อ หาและกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่
เหมาะสมคือ 50:50 หรือ 60:40
3) กิจกรรมการเรียนการสอนควรมีการให้คะแนนเก็บเพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้ กับผู้ เรียน โดยอาจแบ่งเป็นสั ดส่ ว นการสอบและ
กิจกรรมคือ 70:30 หรือ 60:40
4) การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมาจัดกิจกรรมผ่านระบบการ
จัดการเรียนรู้ที่ส ามารถบันทึก ตรวจสอบความก้าวหน้าของ
ผู้เรียนว่าได้เข้าไปทากิจกรรมหรือศึกษาเนื้อหาในรายการสอน
เสริมฯ หรือไม่
ปั จ จั ย ใดที่ ค วรน ามาพิ จ ารณาใน 1) หลักสูตร เนื้อหา สามารถนามาผลิตเป็นรายการสอนเสริมฯ
การคั ด เลื อ กชุ ด วิ ช าเพื่ อ จั ด การ เพื่อการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองหรือไม่
สอนเสริ ม ทางไกลอิเ ล็ กทรอนิ ก ส์ 2) ควรเป็นชุดวิช าที่มีนักศึกษาสอบไม่ผ่ านค่อนข้างมากเกิน
แบบมีปฏิสัมพันธ์
ร้อยละ 50
3) ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซับซ้อนนักศึกษาไม่สามารถศึกษาให้อย่าง
เข้าใจถ่องแท้โดยล าพังได้ ต้องอาศัยคาแนะนาหรือคาชี้แนะ
จากผู้สอนเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ลั ก ษณะปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการสอน ควรสร้างให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ
เสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ควรมี เนื้อหา ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับระบบ
ลักษณะอย่างไร
บทบาทผู้ ส อนในการสอนเสริ ม 1) ควรปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้ถ่ายทอดเนื้อหาแต่เพียงอย่าง
ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี เดียวเป็นผู้อานวยความสะดวกในการเรียนการสอน และเป็นผู้
ปฏิสัมพันธ์ควรเป็นอย่างไร
ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
2) ปรับเปลี่ยนวิธีการ ความคิด การสอนเสริมแบบเผชิญหน้า
เป็นการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
3) เป็ น ผู้ จั ด ท าเส้ น ทางการเรี ย นรู้ แนะน าการท ากิ จ กรรม
แนะนาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม และมีเทคนิคกกระตุ้นผู้เรียนอย่าง
สม่าเสมอ
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บทบาทของผู้ เ รี ย นในการสอน
เสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ควรเป็นอย่างไร
ลั ก ษณะการสอนเสริ ม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่
เหมาะสมควรเป็นอย่างไร
วิธีการนาเสนอเนื้อหาในการสอน
เสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ควรเป็นในลักษณะใด

การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
สอนเสริ ม ทางไกลอิเ ล็ กทรอนิ ก ส์
แบบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ส าหรั บ ผู้ เ รี ย น
ควรเป็นอย่างไร
การสนั บ สนุ น ผู้ เ รี ย นในการสอน
เสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ฯ ควรเป็นอย่างไร
รูปแบบการสนับสนุนผู้เรียนในการ
สอนเสริ ม ทางไกลอิเ ล็ กทรอนิ ก ส์

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
4) เป็ น ผู้ พั ฒ นาความสามารถทางด้ านการเรี ยนและพั ฒ นา
นั ก ศึ ก ษาตามกรอบมาตรฐานวุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
(TQF) ได้
ผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น สนใจใฝุเรียนรู้ ตั้งเปูาใน
การเรียนและรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองตั้งเปูาไว้ มีความสนใจใน
การใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับตนเอง
รวมทั้งต้องมีการเตรียมตัวในการเรียนล่วงหน้า เช่น การอ่าน
หนังสือ ทากิจกรรมฝึกปฏิบัติล่วงหน้า
มีการนาเครื่องมือการติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในรูปแบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลาเพื่อเอื้อให้
เกิดการมีปฏิสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสอนที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก พัฒนาความสามารถทางการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้
ควรพิจารณาแล้วแต่สาขาวิชาหรือเนื้อหาในชุดวิชา สาหรับบาง
สาขาสามารถนากรณีศึกษา สถานการณ์ปัญหา มานาเสนอใน
รายการโดยการท าเป็ น คลิ ป วี ดิ ทั ศ น์ สั้ น ๆ โดยเหตุ ก ารณ์
เรื่ อ งราว หรื อ สถานการณ์ ที่ น ามาควรเป็ นเรื่ อ งที่ ใกล้ ตั ว กั บ
ผู้เรียนและเกี่ยวข้องกับเนื้อหา หรือเป็นสิ่ งที่ผู้ เรียนสามารถ
นาไปศึกษาค้นคว้าในชีวิตประจาวันต่อได้ นอกจากนี้การนา
บทความที่น่าสนใจ หรือเหตุการณ์จากเว็บไซต์เพื่อให้ผู้เรียนได้
ฝึ ก การคิ ด วิ เ คราะห์ แก้ ปั ญ หา ให้ ข้ อ เสนอแนะ และ
วิพากษ์วิจารณ์ร่วมกันเป็นสิ่งสาคัญมากกว่าการนาเสนอเนื้อหา
ในรูปแบบของการบรรยายหรืออธิบายโดยอาจารย์ผู้สอนแต่
เพียงอย่างเดียว
ควรมี ก ารจั ด สภาพแวดล้ อ มให้ เ สมื อ นกั บ การเรี ย นแบบ
เผชิญหน้า (f2f) ที่ผู้ เรียนสามารถพูดคุย ขอคาปรึกษาและมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ผ่านสื่อการเรียนการสอนได้ทุกที่ ทุกเวลา สร้างบรรยากาศการ
เรียนให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการเรียนมากขึ้น
จัดเตรียมเครื่องมือในระบบการจัดการเรียนรู้เพื่อค่อยช่วยเหลือ
และเพิ่ ม ช่อ งการติด ต่ อสื่ อ สารระหว่า งผู้ ส อนกั บ ผู้ เ รี ยนและ
ระหว่างผู้เรียนด้วยกันมากยิ่งขึ้น ลดช่องว่างที่จ ะทาให้ผู้เรียน
รู้สึกโดดเดี่ยวหรือว้าเหว่ในการเรียน
1) การจัดเตรียมสื่อที่หลากหลาย เช่น การให้เอกสารสรุปก่อน
เรียน คู่มือการเรียน คลิปวีดิทัศน์เพื่ออธิบายหรือสาธิตการใช้
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แบบมีปฏิสัมพันธ์ควรประกอบไป งานเครื่องมือในระบบการจัดการเรียนรู้
ด้วยลักษณะใดบ้าง
2) การจั ด เตรี ย มกรณี ตั ว อย่ า งหรื อ สถานการณ์ ปั ญ หาเพื่ อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เครื่ องมือและเทคโนโลยี ที่เหมาะ ควรมีการจัดเตรียมเครื่องมือและเทคโนโลยีที่หลากหลายทั้งใน
ส าหรั บ ผู้ เ รี ย นในการสอนเสริ ม รู ป แบบที่ ใ ช้ เ ครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ แ ละไม่ ใ ช้ เ ครื อ ข่ า ย
ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงช่องทางและ
ปฏิสัมพันธ์
สื่อการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึง
วิ ธี ก ารศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ของ สามารถจัดกระทาได้สองลักษณะคือ ผู้ สอนเป็นผู้ ให้ ประเด็น
ผู้เรียน
หรือแนวทางที่จาเป็นก่อน เช่นการสรุปสาระความรู้ที่สาคัญ
และให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพื่อนาข้อมูล มาต่อเติมให้สมบูรณ์
หรือการมอบหมายให้ศึกษาจากกรณีศึกษา สถานการณ์ปัญหา
ต่างๆ แล้วนามาวิเคราะห์ร่วมกับผู้สอน
การประเมินผลงานของผู้เรียน
ควรมี ก ารประเมิ น ความก้ า วหน้ า จากผลงานหรื อ ชิ้ น งานที่
มอบหมายและพฤติกรรมทางการเรียนร่วมกัน โดยให้ ผู้เรียน
และกลุ่มได้มีการนาเสนอผลงานหรือชิ้นงานร่วมกัน
ส่วนที่ 2 วิธีการเรียนผ่านระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
การเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ 1) ต้องแจ้งข่าวหรือประชาสั มพันธ์การเรียนให้ ผู้ เรียนทราบ
ผู้เรี ยนในการเรี ยนผ่านระบบการ ล่ ว งหน้ า ผ่ า นทางข้ อ ความสั้ น โทรศั พ ท์ หรื อ จดหมาย
สอนเสริ ม ทางไกลอิเ ล็ กทรอนิ ก ส์ อิเล็กทรอนิกส์
แบบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ค วรเตรี ย มใน 2) ผู้เรียนต้องศึกษาเนื้อหาและสรุปสาระสาคัญล่วงหน้า
เรื่องใดบ้าง
3) ทากิจกรรมหรือแบบฝึกปฏิบัติก่อนเรียน
4) ศึกษาและเรียนขั้นตอนการเรียนอย่างละเอียด
5) ฝึกฝนการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารเพื่อ
ใช้ศึกษาเนื้อหา ทากิจกรรมการเรียนรู้ การส่งงานผ่านระบบ
การจัดการเรียนรู้ เป็นต้น
การจั ดกลุ่ ม ผู้ เรี ย น และจ านวนที่ เนื่องจากผู้ เรียนในระบบการศึกษาทางไกลส่ ว นใหญ่จะเป็ น
เหมาะสมควรจัดอย่างไร
ผู้ใหญ่ (adult learner) ซึ่งมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจ ไม่ชอบ
ให้ใครมาบังคับ จะทางานด้วยความสนใจหรือตามความสมัคร
ใจ ดั ง นั้ น ควรเปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นจั ด กลุ่ ม กั น เอง แต่ ผู้ ส อน
อาจจะเข้าไปช่วยกระตุ้นและแนะนาให้ผู้เรียนพูดคุยทาความ
รู้จักกันก่อนเพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมให้กับผู้เรียน จานวน
ของผู้เรียน ควรอยู่ระหว่าง 5-7 คน เพื่อให้สามารถแบ่งงานกัน
ทาได้อย่างทั่ว ถึง แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ มีบุคคลที่ทา
หน้าที่หัวหน้ากลุ่ม เลขากลุ่ม โดยสลับหน้าที่หมุนเวียนกันไปให้
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ทุกคนมีความสาคัญ
สื่ อ ที่ ใ ช้ เ ตรี ย มความพร้ อ มให้ กั บ 1) การจัดทาเอกสารหรือคู่มือสาหรับผู้เรียน เพื่อให้ทราบถึง
ผู้เรียนประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
เปูาหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการเรียน และการทากิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถให้แก่ผู้เรียน
2) ท าคลิ ป วี ดิ ทั ศ น์ แ นะน าการเตรี ย มความพร้ อ มหรื อ การ
แนะนาเครื่องมือในระบบการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
การปฐมนิ เ ทศผู้ เรี ย นในการสอน ผู้ ส อนสามารถปฐมนิเทศผ่ า นในลั ก ษณะของ e-orientation
เสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี โดยการแขวนคลิปวีดิทัศน์เพื่ออธิบายขอบข่าย วัตถุประสงค์
ปฏิสัมพันธ์ควรทาในรูปแบบใด
การเรียนรู้ แนะนาวิธีการศึกษาและการทากิจกรรมการเรียนรู้
เกณฑ์การประเมินผล รวมทั้ งช่องทางการติดต่อสื่ อสารหาก
นักศึกษาประสบกับปัญหาทางการเรียน พร้อมเป็นที่ปรึกษา
และให้คาแนะนา
ช่อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สารเพื่ อ ให้ 1) ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ เ หมาะสมควรเป็ น การ
ผู้เรี ย นเกิดการเรี ย นรู้ ร่ วมกัน ตาม ติดต่อสื่อสารแบบไม่ประสานเวลา เช่น การใช้กระดานเสวนา
แนวคิดของการเรียนโดยใช้ปัญหา (webboard) เนื่ อ งจากผู้ เ รี ย นส่ ว นใหญ่ ข องมสธ. เป็ น ผู้ ที่
เป็นหลักควรใช้ช่องทางใด
ท างานควบคู่ กั บ การเรี ย น ซึ่ ง เวลาที่ จ ะเข้ า ไปพู ด คุ ย อาจไม่
ตรงกัน การมีกระดานสนทนากลุ่มจะช่วยให้ผู้เรียนมีพื้นที่ ใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะของการยืดหยุ่นในเรื่องของ
เวลาที่จะมาพบกันได้มากยิ่งขึ้น โดยหลังจากการพูดคุยแล้วควร
มีการสรุปการเรียนรู้ในแต่ล ะครั้ง ตลอดจนให้ มีการนาเสนอ
ผลงานร่วมกัน
2) การใช้ เ ครื่ อ งมื อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารผ่ า นเครื อ ข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์ ส ามารถช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยถึ ง กั น ได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น
ส่วนที่ 3: กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ขั้ น ตอนการเรี ย นการสอนผ่ า น 1) การเตรียมความพร้อมให้กับผู้สอนและผู้เรียน
ระบบก ารสอน เสริ ม ท างไก ล 2) การเกริ่นนาเข้าสู่บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
3) การนาเสนอประเด็นหรือสถานการณ์ปัญหา
4) การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา สารวจความรู้เบื้องต้นเพื่อ
แก้ปัญหา และระบุสิ่งจาเป็นที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม
5) ตั้งสมมติฐาน
6) ศึ ก ษาแหล่ ง เรี ย นรู้ ค้ น คว้ า ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ หาวิ ธี ก าร
แก้ปัญหาตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
7) ระดมสมองเพื่อวางแผนสร้างผลงาน
8) นาเสนอผลการศึกษาเพื่อแก้ปัญหา
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9) วัดและประเมินผลการแก้ปัญหาร่วมกัน
การดาเนินกิจกรรมตามขั้นตอนดังกล่าว สามารถนาระบบการ
จัดการเรียนรู้มาใช้เป็นเครื่องมือในการทากิจกรรมการเรียนการ
สอนในรูปแบบของออนไลน์
การกระตุ้นความสนใจผู้เรียน
ผู้สอนสามารถใช้คาถาม ประเด็น สถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหามากยิ่งขึ้น
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เน้นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน
การสอนมากยิ่ ง ขึ้ น โดยการอธิ บ ายชี้ แ จงให้ ผู้ เ รี ย นเห็ น
ความสาคัญ เป็นการนาสิ่งที่ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนของผู้เรียน
มาจัดทาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ
หรือแก้ปัญหาทางการเรียนให้กับผู้เ รียน ฝึกการคิดค้นและการ
แก้ ปั ญ หาร่ ว มกั น โดยการใช้ ร ะบบการจั ด การเรี ย นรู้ ม า
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ส่วนที่ 4 ความสามารถในการแก้ปัญหา
ผู้เรี ยนควรมีความสามารถในการ ผู้เรียนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหา คือ ผู้เรียนสามารถ
แก้ปัญหาอย่างไร
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ที่ ศึ ก ษามาแล้ ว น ามาแก้ ไ ขกั บ ปั ญ หาหรื อ
อุปสรรคที่เผชิญอยู่ได้อย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบต้ องเริ่ม ต้นจากการที่ ผู้ เรีย นพยายามค้น หาวิธีก ารโดย
อ้ า งอิ ง จากประสบการณ์ เ ดิ ม และความรู้ ใ หม่ เ พื่ อ น าไปสู่
เปูาหมายของการแก้ปัญหาที่ต้องการได้ ปัญหาที่ผู้เรียนพบเจอ
อาจจะมีค วามแตกต่างกันไปแล้ ว แต่บุ คคล แต่ เมื่อ ผู้ เรี ยนได้
แก้ปัญหาแล้วต้องสามารถตรวจสอบว่าแนวทางหรือวิธีการที่
แก้ปัญหานั้นให้ผลสะท้อนกลับอย่างไรบ้าง เพื่อนามาปรับปรุง
และพัฒนาสาหรับการแก้ปัญหาในครั้งต่อไป
ปั ญ ห า ที่ จ ะ น า ม า ใ ช้ เ พื่ อ ฝึ ก ปัญหาที่นามาใช้ควรเป็นปัญหาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ควร ค้นหาแนวทางหรือวิธีการในการแก้ปัญหาได้หลายหลาย เป็น
เป็นปัญหาประเภทใด
ปัญหาที่มีความน่าสนใจ มีความเป็นปัจจุบัน อาจเป็นเหตุการณ์
ที่เคยเกิดจริง และใกล้เคียงกับสภาพการณ์ที่นักศึ กษาอาจจะ
ต้องพบเจอ
ความสามารถในการแก้ปัญหาของ เมื่อผู้เรียนทาความเข้าใจกับปัญหาแล้วต้องสามารถระบุได้ว่า
ผู้เรียนควรประกอบไปด้วยขั้นตอน ปัญหาคืออะไร มีส าเหตุเกิดจากสิ่ งใด สามารถตั้งสมมติฐ าน
ใดบ้าง
เบื้ อ งต้น เพื่ อน ามาสู่ วิ ธี ก ารแก้ ปั ญหา มีก ารค้ นคว้ า หาข้ อ มู ล
เพิ่มเติมเพื่อนามาพิสูจน์สมมติฐาน นาเสนอแนวทางแก้ปัญหา
รวมทั้งสามารถประเมินหรือสรุปวิธีการที่แก้ปัญหาไปแล้ วว่า
ประสบความส าเร็ จ หรื อ ไม่ เพื่ อ น ามาใช้ ป รั บ ปรุ ง ในการ
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แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่อไป
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ พั ฒ น า ควรเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ผู้เรียนในฝึกสังเกต คิดวิเคราะห์ และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาควร คิดแก้ปัญหา โดยสามารถเริ่มต้นจากการนาเสนอสถานการณ์
มีลักษณะเช่นใด
ปัญหา แล้วให้ผู้เรียนทาการวิเคราะห์ปัญหาว่า ปัญหาคืออะไร
มีสาเหตุเกิดจากอะไร พยายามสารวจความรู้เบื้องต้นของตนเอง
เพื่อแก้ปัญหา แล้วจึงรวบรวมข้อมูลความรู้ที่จาเป็นอื่นๆ มาใช้
แก้ปัญหา การจัดกิจกรรมการแก้ปัญหาต้องมีการจัดกระทาซ้า
เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นได้ ฝึ ก ฝนอยู่ อ ย่า งสม่ าเสมอ โดยอาจให้ ผู้ เ รี ย น
เผชิญหน้ากับสถานการณ์ปัญหาที่แตกต่างกันอยู่บ่อยครั้ง จะทา
ให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาได้สูงขึ้น
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่น
ปัจจัยแห่งความสาเร็จสาหรับการ 1) ความร่ว มมือ ของนั ก ศึก ษาในการทากิ จกรรมร่ ว มกั น ถ้ า
เ รี ย น ก า ร ส อ น เ ส ริ ม ท า ง ไ ก ล นั ก ศึ ก ษาอยู่ ใ นกลุ่ ม ที่ ช่ ว ยการเรี ย น มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ก็
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
สามารถนาพาให้กลุ่มประสบความสาเร็จในการเรียนได้
2) กิจกรรมการเรียนรู้ก็มีส่วนสาคัญที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจในการเรี ย น ดั ง นั้ น หน้ า ที่ ส าคั ญ ของนั ก เทคโนโลยี
การศึกษาคือการช่วยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับผู้สอน
3) การจูงใจผู้เรียนโดยการให้คะแนนเก็บเพิ่มเติมจากการทา
กิจกรรมการเรียนรู้
จากตารางที่ 4.35 ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา จานวน 12 คน สรุปได้ว่าองค์ประกอบที่สาคัญสาหรับการสอน
เสริ มทางไกลอิเล็ กทรอนิ กส์ แบบมีปฏิสั มพันธ์ควรประกอบไปด้ว ย ผู้ ส อน ผู้ เรียน นักเทคโนโลยี
การศึกษา สถานการณ์ปัญหา กิจกรรมการเรี ยนการสอน สื่อการศึกษา เครื่องมือและเทคโนโลยีที่จะ
นามาใช้สนับสนุนผู้เรียน ขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนควรประกอบไปด้วยการเตรียมความ
พร้อมให้กับผู้สอนและผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็น
หลัก และการประเมินผลการเรียนการสอน ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปข้อมูลจากแบบสอบถามของอาจารย์และ
นักศึกษา และแบบสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญเพื่อมาจัดทาเป็นต้นแบบระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก สาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ตอนที่ 2 ผลการสร้างต้นแบบระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แบ่งเป็น 2 ตอนย่อยดังนี้
ตอนที่ 2.1 ผลการสร้างต้นแบบระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีรายละเอียดดังนี้
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย เกี่ยวกับการแนวคิด
การศึกษาทางไกล การสอนเสริมทางไกล การพัฒนาระบบการเรียนสอน ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน
การเรี ย นแบบร่ ว มกั น การเรี ย นการสอนแบบใช้ ปั ญ หาเป็ น หลั ก ระบบสนั บ สนุ น ผู้ เ รี ย น และ
ความสามารถในการแก้ ปั ญ หา และจากการศึ กษาสภาพ ความต้ อ งการ และความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ย วชาญ อาจารย์ และนั กศึกษา โดยมีโครงสร้างคาถามเกี่ยวกับระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพัน ธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่ว มกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒ นา
ความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนั กศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สรุปได้ดังนี้
ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบหลัก
คือ ปั จ จั ย น าเข้ า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิ ต (Output) และข้อ มู ล ย้ อ นกลั บ
(Feedback)
ปัจจัยนาเข้า (Input) ประกอบด้วย ประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ บุคลากรการสอนทางไกล
สถานการณ์ปัญหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการศึกษา ระบบสนับสนุนผู้เรียน การประเมินผล
และผู้เรียนทางไกล แต่ละปัจจัยมีรายละเอียดดังนี้
1. บุคลากรการสอนทางไกล (Peosonnel) หมายถึง บุคลากรที่มีบทบาทและหน้าที่
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ได้ แ ก่ ผู้ ส อนทางไกล
นักเทคโนโลยีการศึกษาหรือนักออกแบบการเรียนการสอน และบุคลากรฝุายสนับสนุน
2. สถานการณ์ ปั ญ หา (Problem
Scenarios) หมายถึ ง ประเด็ น ปั ญ หาหรื อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีความเชื่อมโยงกับเนื้อหาในชุดวิชาและมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักศึกษา
โดยนาเสนอประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์ผ่านรายการสอนเสริมทางไกลเพื่อการศึกษาและผ่าน
ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้เรียนเข้าไปศึกษา
สถานการณ์ปัญหาและมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้
ปัญหาเป็นหลัก
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3. กิจกรรมการเรียนการสอน (Instructional Activities) หมายถึง การประยุกต์ใช้
แนวคิดการเรียนแบบร่วมกัน (Collaborative Learning) กับแนวคิดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นหลัก (Problem-based Learning) มาใช้เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยนาสถานการณ์
ปัญหากระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองร่วมกับการทางานเป็นกลุ่ม โดยมีผู้สอนทางไกลและ
นั ก เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาเป็ น ผู้ ใ ห้ ค าแนะน าปรึ ก ษาเพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นสามารถค้ น พบวิ ธี ก ารแก้
สถานการณ์ปัญหาของกลุ่มได้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างผู้เรียน โดยมีผู้สอนเป็นผู้อานวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้เรียนจากผู้รับความรู้ (Passive learner) เป็น
ผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้น (Active learner) มีความสามารถในการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการ
เรียนรู้แบบร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก (Collaborative PBL)
4. สื่อการสอน (Instructional Media) หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิคหรือวิธีการที่
เป็นตัวกลางช่วยถ่ายทอดเนื้อหาสาระ สถานการณ์ปัญหา และแหล่งความรู้ต่าง ๆ จากผู้สอนไปยัง
ผู้เรียน สื่อการสอนที่นามาใช้เพื่อสนับสนุนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ประกอบด้วยสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5. ระบบสนับสนุนผู้เรียน (Learner Support System) ระบบที่ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยมาช่วยสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้
ผู้เรียนประสบความเร็จในการเรียนผ่านระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ผ่านการดาเนินกิจกรรมก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน แบ่งเป็น การสนับสนุนผู้เรียนแบบไม่
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Offline Learner Support) ได้แก่ การส่งวัสดุการศึกษาทางไปรษณีย์
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเรียนผ่านข้อความสั้น และระบบการตอบรับอัตโนมัติทางโทรศัพท์ และ
การสนับสนุนผู้เรียนแบบผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Online Learner Support) ได้แก่ ระบบการ
จัดการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social
Media) โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ตามมิติการสื่อสารทางด้านเวลา คือ 1) แบบประสานเวลา ได้แก่
ห้องสนทนา และข้อความส่งด่วน และ 2) แบบไม่ประสานเวลา ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ
กระดานเสวนา
6. การประเมินผล (Evaluations) หมายถึง การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังจากทากิจกรรมการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบ
มีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก โดยประเมินจากแบบทดสอบ
และแบบประเมินผลงาน
7. ผู้เรียนทางไกล (Learners) หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชา มีหน้าที่
ศึกษาเนื้อหาจากสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมให้ทั้งสื่อหลักและสื่อเสริม และ
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ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนในระบบการศึกษา
ทางไกล ใฝุเรียนรู้ สนใจการใช้เทคโนโลยี และการเรียนรู้ผ่านสื่อการศึกษาต่าง ๆ
กระบวนการ (Process) ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการก่อนการเรียนการ
สอน ขั้น ดาเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอน และ ขั้นประเมิน ผลการเรี ยนการสอน มีร ายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
ขั้น ตอนที่ 1 ขั้น เตรี ยมการก่อนการเรี ยนการสอน แบ่งเป็น 5 ขั้นตอนย่อย ได้แก่
ประชาสัมพันธ์ ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม แบ่งกลุ่มผู้เรียน และทดสอบก่อนเรียน
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นดาเนินการจัดการเรียนการสอน แบ่งได้เป็น 8 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ ขั้น
ศึกษาเนื้อหา ขั้นนาเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบุปัญหาร่วมกัน ขั้นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
ตั้งสมมติฐาน จัดลาดับ และคัดเลือกสมมติฐานร่วมกัน ขั้นสร้างวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ร่วมกัน ขั้น
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลร่วมกัน ขั้นสังเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบสมมติฐาน ขั้นนาเสนอแนวทาง
หรือวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน ขั้นสรุปหลักการแนวคิดจากการแก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้ร่วมกัน
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นประเมินผลการเรียนการสอน แบ่งเป็นการประเมินความสามารถใน
การแก้ปัญหาของผู้เรียนหลังเรียนโดยพิจารณาจากการทาแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาแล้ว
ทาการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน และการประเมินจากผลงานการแก้สถานการณ์
ปัญหาโดยประเมินจากผลงานการแก้สถานการณ์ปัญหาซึ่งพิจารณาจากกระบวนการระหว่างการทา
กิจกรรม (Formative Evaluation) ได้แก่ การทากิจกรรมที่มอบหมาย การมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย ระดมสมอง แสดงความคิดเห็นและความสม่าเสมอในการเข้าใช้งานในระบบบริหารจัดการ
เรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ และประเมินจากผลงานการทากิจกรรม (Summative
Evaluation) ในแต่ละขั้นตอน
ผลลัพธ์ (Output) คือ ประกอบด้วยความสามารถในการแก้ปัญหาใน 5 ด้าน ได้แก่
ความสามารถในการระบุ ปั ญหา ความสามารถในการวิเ คราะห์ ส าเหตุปั ญหา ความสามารถใน
การศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ แก้ ปั ญ หา ความสามารถในการน าเสนอวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หา และ
ความสามารถในการตรวจสอบผลการแก้ปัญหา
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ประกอบด้วย การสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
เกี่ยวกับการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
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ตอนที่ 2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินต้นแบบระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพัน ธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่ว มกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒ นา
ความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล ด้านการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก และ
ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา จานวน 9 ท่าน
ตาราง 4.36 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความเหมาะสมเกี่ยวกับ
รายละเอียดของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ข้อคาถาม
1. หลักการและเหตุผลในการพัฒนาระบบการ
สอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
2. ปัจจัยนาเข้า (Input) ของระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ประกอบ
ไปด้วย 7 องค์ประกอบ
3. กระบวนการเรียนการสอน (Process)
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
4. ผลผลิต (Output) ของระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์คือการ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
เฉลี่ย

ระดับความความเหมาะสม
S.D.
ความหมาย
X
4.89

0.33

มากที่สุด

4.89

0.33

มากที่สุด

4.67

0.50

มากที่สุด

4.67

0.50

มากที่สุด

4.78

0.42

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.36 พบว่า ในภาพรวมของการประเมิน ระบบการสอนเสริม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.78, S.D. =
0.42) โดยค่าเฉลี่ยและความเหมาะสมสูงสุดคือ หลักการและเหตุผลในการพัฒนาระบบการสอน
เสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (X = 4.89, S.D. = 0.33) ซึ่งเท่ากับปัจจัยนาเข้าของ
ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (X = 4.89, S.D. = 0.33) รองลงมาคือ
กระบวนการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (X = 4.67, S.D. = 0.50)
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยและความเหมาะสมเท่ากับด้านผลผลิตของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสัมพันธ์คือการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา (X = 4.67, S.D. = 0.50) ตามลาดับ
นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิ กส์แบบมีป ฏิสัมพันธ์โดยสรุปว่า การจัดกลุ่มผู้เรียนในระบบการเรียนการสอน
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ทางไกลอาจทาได้ลาบากเนื่องจากผู้เรียนทางไกลยังไม่รู้จักและคุ้นเคยกัน ดังนั้นควรจัดกิจกรรมนัดพบ
ประชุมร่วมกันผ่านเครือข่ายเป็นระยะเพื่อติดตาม สังเกตการร่วมมือกันของผู้เรียนทางไกล ในส่วน
แผนภู มิ ข องต้ น แบบระบบการสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ค วรเพิ่ ม เติ ม
รายละเอียดความสามารถในการแก้ปัญหาและสื่อการเรียนการสอนควรเพิ่มเติมการใช้สื่อหลักและสื่อ
เสริมให้ครบถ้วน
ตาราง 4.37 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความเหมาะสมเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ข้อคาถาม
ขั้นเตรียมการก่อนการเรียนการสอน
1. การประชาสัมพันธ์
2. การปฐมนิเทศ
3. การฝึกอบรม
4. การทดสอบก่อนเรียน
5. การแบ่งกลุ่มผู้เรียน
ขั้นดาเนินการจัดการเรียนการสอน
1. ขั้นศึกษาเนื้อหา
2. ขั้นนาเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบุปัญหาร่วมกัน
3. ขั้นวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ตั้งสมมติฐาน
จัดลาดับและคัดเลือกสมมติฐานร่วมกัน
4. ขั้นสร้างวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ร่วมกัน
5. ขั้นศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลร่วมกัน
6. ขั้นสังเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบสมมติฐานร่วมกัน
7. ขั้นนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน
8. สรุปหลักการแนวคิดจากการแก้ปัญหาและการ
ประยุกต์ใช้ร่วมกัน
ขั้นประเมินผลการเรียนการสอน
การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา
ค่าเฉลี่ย

ระดับความความเหมาะสม
S.D.
ความหมาย
X
4.67

0.50

มากที่สุด

4.89
5.00
4.78
4.78

0.33
0.00
0.44
0.44

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

4.67

0.50

มากที่สุด

4.78

0.44

มากที่สุด

5.00
5.00
4.89
5.00
5.00

0.00
0.00
0.33
0.00
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.78

0.44

มากที่สุด

4.87

0.25

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.37 พบว่ า ในภาพรวมของกระบวนการเรี ย นการสอนเสริ ม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.87, S.D. =
0.25) โดยค่าเฉลี่ยและความเหมาะสมสูงสุดของขั้นเตรียมการก่อนการเรียนการสอน 3 อันดับแรกคือ
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การฝึกอบรม (X = 5.00, S.D. = 0.00) การปฐมนิเทศ (X = 4.89, S.D. = 0.33) การทดสอบก่อน
เรียนและการแบ่งกลุ่มผู้เรียน (X = 4.78, S.D. = 0.44) ตามลาดับ ค่าเฉลี่ยและความเหมาะสมสูงสุด
ของขั้นดาเนินการจัดการเรียนการสอน 3 อันดับแรก คือ ขั้นศึกษาเนื้อหา ขั้นสร้างวัตถุประสงค์ใน
การเรียนรู้ร่วมกัน ขั้นศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลร่วมกัน ขั้ นนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน
สรุปหลักการแนวคิดจากการแก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้ร่วมกัน (X = 5.00, S.D. = 0.00) ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ ยและความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ ขั้นสังเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบสมมติฐาน
ร่วมกัน (X = 4.89, S.D. = 0.33) ขั้นวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ตั้งสมมติฐาน จัดลาดับและ
คัดเลือกสมมติฐานร่วมกัน (X = 4.78, S.D. = 0.44) ตามลาดับ ส่วนขั้นประเมินผลการเรียนการสอน
ที่เป็นการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาพบว่ามีค่า เฉลี่ยและความเหมาะสมมากที่สุด (X =
4.78, S.D. = 0.44)
นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กระบวนการเรียนการสอนเสริม
ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ โ ดยสรุ ป ว่ า การประชาสั ม พั น ธ์ ค วรเลื อ กเครื่ อ งมื อ ที่
หลากหลายและสามารถส่ ง ถึ ง ตั ว ผู้ เ รี ย นได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยจั ด ท าเป็ น ระยะ ๆ เช่ น ในช่ ว งแรก
นอกเหนือจากการส่งเอกสารทางไปรษย์แล้ว จาเป็นต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเรียนการเรียนโดย
การแจ้ งผ่ านทางข้อความสั้ น ผ่ านโทรศัพท์มือถือ ส่ งข้อมูล ผ่ านไปรษณีย์อิเล็ กทรอนิกส์ และการ
โทรศัพท์สอบรายบุ คคลตามล าดับเพื่อตรวจสอบว่าผู้ เรียนทางไกลสามารถเข้าใช้งานในระบบได้
หรือไม่ หากไม่ได้ต้องจัดเตรียมระบบช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้เรียน ประเด็นการแบ่งกลุ่มผู้เรียนก็
เป็นสิ่งที่ควรคานึงถึงอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกลส่วนใหญ่จะเป็นวัยผู้ใหญ่
ดังนั้นการแบ่งกลุ่มผู้เรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มกันตามความสมัครใจแต่อยู่ ภายใต้การ
ควบคุมดูแลเพื่อให้สมาชิกแต่ละคนได้ความรู้จักและสร้างสร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน แต่หาก
ผู้เรียนไม่สามารถแบ่งกลุ่มภายในระยะเวลาที่กาหนดได้ควรมีระบบที่สามารถทาการจัดกลุ่มผู้เรียนให้
อั ต โนมั ติ เ พื่ อ จะได้ ไ ม่ เ สี ย เวลาในการด าเนิ น กิ จ กรรมในขั้ น ต่ อ ไป นอกจากนี้ ผู้ ส อนควรชี้ แ จง
วัตถุประสงค์การเรียน กิจกรรมการเรียน ภารกิจ เงื่อนไขการทากิจกรรมแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนใน
เรื่องของเวลาและเกณฑ์การประเมินผล ส่วนขั้นตอนการเรียนรู้ร่วมกันโดยการใช้ปัญหาเป็นหลักควร
ให้เปิดโอกาสผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทางที่หลากหลาย นอกเหนือจากเครื่องมือการ
ติดต่อสื่อสารในระบบบริหารจัดการเรียนรู้แล้ว การใช้เครื่องมือในเครือข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเช่น
การใช้เฟสบุ๊ก (Facebook) หรือ ไลน์กลุ่ม (LineGroup) เป็นเครื่องมือในการอภิปรายหรือการระดม
สมองร่วมกันระหว่างผู้เรียนสามารถสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยและเป็น
กันเองมากยิ่งขึ้น
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ตาราง 4.38 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความเหมาะสมสาหรับการนา
ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ไปทดลองใช้
ข้อคาถาม
1. ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบ
มีปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมต่อการ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
2. ขั้นตอนและกิจกรรมของระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่
พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมต่อการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหา
3. ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบ
มีปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นไปได้ในการ
นาไปใช้จัดการเรียนการสอนเสริมได้จริง
เฉลี่ย

ระดับความความเหมาะสม
S.D.
ความหมาย
X
5.00

0.00

มากที่สุด

4.89

0.33

มากที่สุด

4.67

0.50

มากที่สุด

4.85

0.28

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.38 พบว่า ในภาพรวมความเหมาะสมสาหรับการนาระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ไปทดลองใช้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X =
4.85, S.D. = 0.28) โดยระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นมี
ความเหมาะสมต่อการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหามีค่าเฉลี่ยและความเหมาะสมมากที่สุด
(X = 5.00, S.D. = 0.00) รองลงมาคือขั้นตอนและกิจกรรมของระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็ กทรอนิ กส์ แบบมีป ฏิสั มพัน ธ์ที่พัฒ นาขึ้นมีความเหมาะสมต่อการพัฒ นาความสามารถในการ
แก้ปัญหา (X = 4.89, S.D. = 0.33) และระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นไปได้ในการนาไปใช้จัดการเรียนการสอนเสริมได้จริง (X = 4.67, S.D. = 0.50)
ตามลาดับ
ตอนที่ 2.3 ผลการปรับปรุงระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
ปรับปรุงระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีปฏิสัมพันธ์ โ ดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่ว มกัน ที่ใช้ปัญหาเป็ นหลั ก เพื่อพัฒ นาความสามารถในการแก้ปัญหาตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ระบบการสอนเสริมทางไกลมีความเหมาะสมมากขึ้น ดังตารางที่ 4.39
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ตาราง 4.39 แสดงข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและการปรับปรุงระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ขั้นเตรียมการก่อนการเรียนการสอน
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเรียน
ให้กับผู้เรียนทางไกลได้ทราบผ่านการ
ใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่
หลากหลาย ล่วงหน้า 1 สัปดาห์

การจัดกลุ่มผู้เรียนในระบบการเรียน
การสอนทางไกลอาจทาได้ลาบาก
เนื่องจากยังขาดความคุ้นเคย ควรจัด
กิจกรรมนัดพบประชุมร่วมกันผ่าน
เครือข่ายเป็นระยะ เพื่อติดตาม
สังเกตการร่วมมือกันของผู้เรียน
ทางไกล
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
ผู้สอนควรชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
ขั้นตอนการเรียน ภารกิจ เงื่อนไขการ
ทากิจกรรมแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน
ขั้นตอนการเรียนรู้ร่วมกันโดยการใช้
ปัญหาเป็นหลักควรให้เปิดโอกาส
ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย นอกเหนือจาก
เครื่องมือการติดต่อสื่อสารในระบบ
การจัดการเรียนรู้แล้ว การใช้
เครื่องมือในเครือข่ายสังคมออนไลน์

การปรับปรุงระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ผู้ วิจัยได้ทาการติดต่อประสานงานกับฝุ ายทะเบียนและ
วัดผลด้ว ยทางวาจาและบันทึ กข้อ ความเป็นลายลั กษณ์
อักษรถึ งผู้ อานวยการส านั กทะเบีย นและวั ดผล เพื่ อขอ
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาที่จะ
ทาทดลองใช้ระบบ โดยให้ ส านักทะเบียนและวัดผล ทา
หน้ า ที่ แ จ้ ง ข้ อ มู ล การเข้ า ใช้ ง านในระบบการสอนเสริ ม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านทางข้อความ
สั้น (SMS) ทางโทรศัพท์มื อถือ จากนั้นผู้วิจัยได้บันทึก
ข้อความเพื่อขอข้อมูล ส่ว นตัวของนักศึกษา ได้แก่ เบอร์
โทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพื่อแจ้ง
ข้อมูลทางการเรียนให้กับนักศึกษาได้ทราบเป็นรายบุคคล
เนื่องจากนักศึกษาที่เรียนกับมหาวิทยาลัยเปิดส่วนใหญ่จะ
มีภูมิลาเนาอยู่ต่ างจังหวัด นอกเหนือจากการติดต่อผ่าน
ข้อความสั้น (SMS) โทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
แล้ว พบว่าผู้เรียนทางไกลส่วนใหญ่มีการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ดั ง นั้ น การจั ด กิ จ กรรมนั ด พบเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี
ความคุ้นเคยกันโดยใช้เฟสบุ๊ก หรือ ไลน์ จะทาให้นักศึกษา
เกิ ด ความคุ้ น เคยและส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้
ร่วมกันได้มากยิ่งขึ้น
เพิ่มประกาศ คาชี้แจงในการเรียน วิธีการเรียน เกณฑ์การ
ประเมิ น ผลเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ท ราบถึ ง ขั้ น ตอนและ
รายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน
เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านไลน์เพื่อให้ผู้สอนสามารถ
เรียนรู้ร่วมกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และผู้สอนทางไกลและ
นักเทคโนโลยีการศึกษาสามารถสร้างความคุ้นเคยและให้
ข้อเสนอแนะได้อย่างทันท่วงที
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จากตารางที่ 4.39 ข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญและการปรับปรุงระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ แสดงให้เห็นว่าผู้วิจัยนาข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมา
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข เพื่ อ ให้ ไ ด้ ร ะบบการสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ โดยใช้
กระบวนการเรี ย นรู้ ร่ว มกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีคุณภาพเหมาะสม สาหรับการนาไป
ทดลองใช้ต่อไป
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้วิจัยนาระบบที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93355 การจัดการสุขภาพ
สัตว์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จานวน 31 คน ระยะเวลา 7 สัปดาห์ จากนั้นดาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ตอนที่ 3.1 การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาจากผลคะแนนการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
ก่อนดาเนินการทดลอง ผู้วิจัยให้นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน 31 คน ประเมิน
ความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาจานวน 20 ข้อ และ
หลังจากที่กลุ่มตัวอย่างดาเนินการเรียนครบ 7 สัปดาห์แล้ว จึงประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา
หลังเรียนอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาจานวน 20 ข้อ ซึ่งผลการประเมิน
ความสามารถในการแก้ปัญหาจากการใช้แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลังทดลอง
รายบุคคล (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข)
ผลคะแนนการทดสอบจากแบบวั ด ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาที่ ป ระเมิ น
ความสามารถในการแก้ปั ญหาก่อนทดลองพบว่า ผู้ เรียนส่ว นใหญ่มีคะแนนความสามารถในการ
แก้ปัญหาในระดับน้อย โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.65 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.18
ผลคะแนนการทดสอบจากแบบวั ด ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาที่ ป ระเมิ น
ความสามารถในการแก้ปั ญหาหลั งทดลองพบว่า ผู้ เรียนส่ ว นใหญ่มีคะแนนความสามารถในการ
แก้ปัญหาในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.90 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.26
จากนั้นผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4.40
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ตาราง 4.40 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบจากแบบ
วัดความสามารถในการแก้ปัญหาของกลุ่มตัวอย่างก่อนทดลองและหลังทดลอง
การประเมิน
N
S.D.
t
p
X
ก่อนทดลอง
31
11.65
2.18
-10.72
0.00
หลังทดลอง
31
14.90
2.26
*p < .05
จากตารางที่ 4.40 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย ของคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลั งทดลอง พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่ มตัว อย่างซึ่งเป็น
นักศึกษาจานวน 31 คน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับน้อย (X =
11.65, S.D. = 2.18) หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง (X = 14.90, S.D. = 2.26) ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถ
ในการแก้ปัญหาก่อนและหลังทดลอง ใช้สถิติทดสอบทีแบบสัมพันธ์กัน (t-test dependent) พบว่า
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาหลังทดลองสู งกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (t= -10.72, p = .00)
ตอนที่ 3.2 การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาจากผลงานการแก้ปัญหาโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก
ผลการวิ เ คราะห์ คุ ณภาพผลงานการแก้ ปัญ หาตามขั้ น ตอนการเรี ย นการสอนเสริ ม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ดังแสดงในตารางที่ 4.41
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ตาราง 4.41 ระดับคุณภาพของผลงานการแก้ปัญหาของนักศึกษาจาแนกตามกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก

4.00
3.00
3.00
4.00
3.00
3.40

4.00
3.00
3.00
4.00
3.00
3.40

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ดี

ดี

ดี

ดี

7. ขั้นสรุปหลักการแนวคิดจากการ
แก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้ร่วมกัน

4.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.20

แก้ปัญหาร่วมกัน

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

6. ขั้นนาเสนอแนวทางหรือวิธีการ

5. ขั้นสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบ

3.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.40

สมมติฐาน

4.ขั้นศึกษาและรวบรวมข้อมูลร่วมกัน

3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.20

ร่วมกัน

3. ขั้นสร้างวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้

1
2.00
2
1.00
3
2.00
4
2.00
5
2.00
เฉลี่ย
1.80
ความหมาย
ของระดับ ปานกลาง
ค่าคะแนน

2. ขั้นวิเคราะห์ปัญหา ตั้งสมมติฐาน
จัดลาดับและคัดเลือกสมมติฐานร่วมกัน

ปัญหาร่วมกัน

กลุ่ม

1.ขั้นทาความเข้าใจกับปัญหาและรุบุ

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก

จากตารางที่ 4.41 พบว่าคุณภาพของผลงานการแก้ปัญหาของนักศึกษา ในขั้นตอนของการ
ทาความเข้าใจกับปัญหาและระบุปัญหาร่วมกัน และขั้นวิเคราะห์ปัญหา ตั้งสมมติฐาน จัดลาดับและ
คัดเลือกสมมติฐาน และขั้นสร้างวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ร่วมกัน อยู่ในระดับปานกลาง แต่ในขั้น
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลร่ว มกัน ขั้นสังเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบสมมติฐานร่วมกัน ขั้นนาเสนอ
แนวทางหรื อ วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาร่ ว มกั น และขั้ น สรุ ป หลั ก การแนวคิ ด จากการแก้ ปั ญ หาและการ
ประยุ กต์ใช้ร่ ว มกัน พบว่าอยู่ ในระดับดี ทั้งนี้พบว่านักศึกษามีพัฒ นาการการแก้ปัญหาเพิ่มสู งขึ้น
ตามลาดับ
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แผนภูมิ 4.1 พัฒนาการคุณภาพของผลงานการแก้ปัญหาของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 3.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียนที่ต่อการเรียนการ
สอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็น
หลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
หลังจากที่กลุ่มตัวอย่างเรียนตามกระบวนการเรียนการสอนตามระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักที่พัฒนาขึ้นเป็น
เวลา 7 สัปดาห์แล้ว ผู้วิจัยจึงทาการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนตาม
ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ตาราง 4.42 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ข้อคาถาม
ขั้นเตรียมการก่อนการเรียนการสอน
1. การประชาสัมพันธ์
2. การปฐมนิเทศ
3. การฝึกอบรม

ระดับความความเหมาะสม
S.D.
ความหมาย
X
4.39
4.19
4.26

0.50
0.40
0.44

มาก
มาก
มาก
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ข้อคาถาม
4. การทดสอบก่อนเรียน
5. การแบ่งกลุ่มผู้เรียน
ขั้นดาเนินการจัดการเรียนการสอน
1. ขั้นศึกษาเนื้อหา
2. ขั้นนาเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบุปัญหาร่วมกัน
3. ขั้นวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ตั้งสมมติฐาน
จัดลาดับและคัดเลือกสมมติฐานร่วมกัน
4. ขั้นสร้างวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ร่วมกัน
5. ขั้นศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลร่วมกัน
6. ขั้นสังเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบสมมติฐานร่วมกัน
7. ขั้นนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน
8. สรุปหลักการแนวคิดจากการแก้ปัญหาและการ
ประยุกต์ใช้ร่วมกัน
ขั้นประเมินผลการเรียนการสอน
การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา
ค่าเฉลี่ย

ระดับความความเหมาะสม
S.D.
ความหมาย
X
4.35 0.49
มาก
4.10 0.30
มาก
4.23
4.35
4.42

0.62
0.48
0.50

มาก
มาก
มาก

4.16
4.29
4.29
4.32
4.32

0.37
0.46
0.46
0.48
0.48

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.23

0.62

มาก

4.27

0.47

มาก

จากตารางที่ 4.42 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้น
เตรียมการก่อนการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.27, S.D. = 0.47) โดยค่าเฉลี่ย
และความเหมาะสมสู ง สุ ด ของขั้ น เตรี ย มการก่ อ นการเรี ย นการสอน 3 อั น ดั บ แรกคื อ การ
ประชาสัมพันธ์ (X = 4.39, S.D. = 0.50) การทดสอบก่อนเรียน (X = 4.35, S.D. = 0.49) และการ
ฝึกอบรม (X = 4.26, S.D. = 0.44) ตามลาดับ ค่าเฉลี่ยและความเหมาะสมสูงสุดของขั้นดาเนินการ
จัดการเรียนการสอน 3 อันดับแรก คือ ขั้นวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ตั้ งสมมติฐาน จัดลาดับและ
คัดเลือกสมมติฐานร่วมกัน (X = 4.42, S.D. = 0.50) ขั้นนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน และขั้นสรุป
หลักการแนวคิดจากการแก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้ร่วมกัน (X = 4.32, S.D. = 0.48) ตามลาดับ
ส่วนขั้นประเมินผลการเรียนการสอนที่เป็นการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาพบว่ามีค่า เฉลี่ย
และความเหมาะสมมาก (X = 4.23, S.D. = 0.62)
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ตาราง 4.43 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาใน
ภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
1. นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ
ในชุดวิชามากขึ้น
2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเพื่อ
ค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้มากขึ้น
3. นักศึกษาสามารถขอคาแนะนาหรือคาปรึกษาทางด้าน
การเรียนจากอาจารย์มากยิ่งขึ้น
4. นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันกับเพื่อนมากขึ้น
5. นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์และ
เครื่องมือในระบบการจัดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
6. นักศึกษาสามารถเรียนรู้และทากิจกรรมการเรียนการ
สอนได้ทุกที่ ทุกเวลา
7. นักศึกษามีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์
และเพื่อนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
8. นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้น
9. นักศึกษามีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น
10.นักศึกษามีความสามารถในการกากับตนเองในการ
เรียนเพิ่มมากขึ้น
11.นักศึกษามีความมั่นใจในการสอบมากขึ้น
12.นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์
แห่งความเป็นจริงได้มากยิ่งขึ้น
เฉลี่ย

X
4.61

S.D.
0.79

ความหมาย
มากที่สุด

4.48

0.67

มาก

4.73

0.52

มากที่สุด

4.42

0.50

มาก

4.76

0.44

มากที่สุด

4.67

0.54

มากที่สุด

4.79

0.60

มากที่สุด

4.48
4.45
4.48

0.80
0.94
1.09

มาก
มาก
มาก

4.76
4.42

1.24
1.41

มากที่สุด
มาก

4.58

0.79

มาก

จากตารางที่ 4.43 พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X = 4.58, S.D. = 0.79) โดยนักศึกษามีความคิดเห็นว่า กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทาให้นักศึกษามีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และเพื่อนนักศึกษา
เพิ่มมากขึ้นมากที่สุด (X = 4.79, S.D. = 0.60) รองลงมาคือ ทาให้นักศึกษามีความมั่นใจในการสอบ
มากขึ้น และนักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือในระบบการจัดการเรียนรู้
มากยิ่งขึ้น (X = 4.76, S.D. = 1.24) (X = 4.76, S.D. = 0.44) และนักศึกษาสามารถขอคาแนะนา
หรือคาปรึกษาทางด้านการเรียนจากอาจารย์มากยิ่งขึ้น (X = 4.73, S.D. = 0.52) ตามลาดับ
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ตอนที่ 4 ผลการรับรองและนาเสนอระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผลการรับรองและนาเสนอระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อ
พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วย การรับรองใน 2 ส่วน ได้แก่ 1) ผลการประเมินรับรองระบบการ
สอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนทางไกลจานวน 5 ท่าน และ 2) การดาเนินการจัดประชุมสนทนากลุ่มเพื่อรับรองและนาเสนอ
ระบบการสอนเสริ มทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่จะนาระบบไปใช้
จานวน 8 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 4.1 การนาเสนอระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
กระบวนการเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน ที่ใช้ปั ญหาเป็นหลั กเพื่อพัฒ นาความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรั บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้วิจัยนาผลที่ได้จากการทดลองใช้ระบบ
การสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อนาเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 5 ท่าน เพื่อประเมินรับรองระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ดังนี้
ตาราง 4.44 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความเหมาะสมเกี่ยวกับ
รายละเอียดของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ข้อคาถาม
1. หลักการและเหตุผลในการพัฒนาระบบการ
สอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
2. ปัจจัยนาเข้า (Input) ของระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ประกอบ
ไปด้วย 7 องค์ประกอบ
1. กระบวนการเรียนการสอน (Process)
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
2. ผลผลิต (Output) ของระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์คือการ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
เฉลี่ย

ระดับความความเหมาะสม
S.D. ความหมาย
X
4.60

0.55

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

4.00

1.22

มากที่สุด

4.60

0.51

มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.44 พบว่า ในภาพรวมของการประเมิน ระบบการสอนเสริม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.60, S.D. =
0.51) โดยค่ า เฉลี่ ย และความเหมาะสมสู ง สุ ด คื อ ปั จ จั ย น าเข้ า ของระบบการสอนเสริ ม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (X = 5.00, S.D. = 0.00) รองลงมาคือด้านกระบวนการเรียนการ
สอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (X = 4.80, S.D. = 0.45) ด้านหลักการและ
เหตุผลในการพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (X = 4.60, S.D. =
0.55) และด้านผลผลิตของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์คือการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหา (X = 4.00, S.D. = 1.22) ตามลาดับ
นอกจากนี้ผู้ทรงคุณวุฒิยังให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของระบบการสอน
เสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยสรุปว่า ในภาพรวมเป็นระบบที่ดีมากแต่การนาระบบ
ไปใช้จาเป็นต้องให้ความสาคัญกับติดตามและตรวจสอบการมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งหากมีการจัดเตรียมหรือมี
กลไกที่ควบคุมบุคลากรในส่วนของผู้สอนและผู้เรียนให้เป็นไปตามที่ระบบเสนอได้จะส่งให้เป็นระบบที่
มีประสิทธิภาพสูง ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแก้ปัญหาของ
ผู้เรียนในระดับรายบุคคลเป็นผลมาจากการทากิจกรรมกลุ่มที่ใช้ปัญหาเป็นหลักหรือไม่ ดัง นั้นเพื่อให้
ระบบที่ พัฒ นาขึ้ น สามารถพัฒ นาความสามารถในการแก้ปั ญหาให้ กับ ผู้ เ รียนจึง จาเป็น ต้อ งมี การ
ตรวจสอบความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียนเป็นรายบุคคลจากร่องรอยที่บันทึกและจัดเก็บอยู่
ในระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ตาราง 4.45 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความเหมาะสมเกี่ยวกับ
กระบวนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ข้อคาถาม
ขั้นเตรียมการก่อนการเรียนการสอน
1. การประชาสัมพันธ์
2. การปฐมนิเทศ
3. การฝึกอบรม
4. การทดสอบก่อนเรียน
5. การแบ่งกลุ่มผู้เรียน
ขั้นดาเนินการจัดการเรียนการสอน
1. ขั้นศึกษาเนื้อหา
2. ขั้นนาเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบุปัญหา
ร่วมกัน
3. ขั้นวิเคราะหาสาเหตุของปัญหา ตั้งสมมติฐาน

ระดับความความเหมาะสม
S.D.
ความหมาย
X
4.80

0.45

มากที่สุด

4.80
4.80
4.80
4.60

0.45
0.45
0.45
0.55

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.60

0.55

มากที่สุด

4.60

0.55

มากที่สุด

4.60

0.55

มากที่สุด
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ข้อคาถาม
จัดลาดับและคัดเลือกสมมติฐานร่วมกัน
4. ขั้นสร้างวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ร่วมกัน
5. ขั้นศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลร่วมกัน
6. ขั้นสังเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบสมมติฐาน
ร่วมกัน
7. ขั้นนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน
8. ขั้นสรุปหลักการแนวคิดจากการแก้ปัญหาและ
การประยุกต์ใช้ร่วมกัน
ขั้นประเมินผลการเรียนการสอน
การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา
เฉลี่ย

ระดับความความเหมาะสม
S.D.
ความหมาย
X
4.60
4.60

0.55
0.55

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.60

0.55

4.60

0.55

4.60

0.55

4.40

0.55

มาก

4.60

0.52

มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.45 พบว่ า ในภาพรวมของกระบวนการเรี ย นการสอนเสริ ม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.60, S.D. =
0.52) โดยค่าเฉลี่ยและความเหมาะสมสูงสุด คือ ขั้นเตรียมการก่อนการเรียนการสอน ประกอบด้วย
การประชาสัมพันธ์ (X = 4.80, S.D. = 0.45) การปฐมนิเทศ (X = 4.80, S.D. = 0.45) การฝึกอบรม
(X = 4.80, S.D. = 0.45) การทดสอบก่อนเรียน (X = 4.80, S.D. = 0.45) และการแบ่งกลุ่มผู้เรียน
(X = 4.80, S.D. = 0.45) โดยมีค่าเฉลี่ยและความเหมาะสมเท่ากัน รองลงมาคือ ขั้นดาเนินการจัดการ
เรียนการสอน ประกอบด้วยขั้นศึกษาเนื้อหา (X = 4.60, S.D. = 0.55) ขั้นนาเสนอสถานการณ์ปัญหา
และระบุปัญหาร่วมกัน (X = 4.60, S.D. = 0.55) ขั้นวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ตั้งสมมติฐาน
จัดลาดับและคัดเลือกสมมติฐานร่วมกัน (X = 4.60, S.D. = 0.55) ขั้นสร้างวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้
ร่วมกัน (X = 4.60, S.D. = 0.55) ขั้นศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลร่วมกัน (X = 4.60, S.D. =
0.55) ขั้นสังเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบสมมติฐานร่วมกัน (X = 4.60, S.D. = 0.55) ขั้นนาเสนอ
วิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน (X = 4.60, S.D. = 0.55) และขั้นสรุปหลักการแนวคิดจากการแก้ปัญหา
และการประยุกต์ใช้ร่วมกัน (X = 4.60, S.D. = 0.55) มีค่าเฉลี่ยและความเหมาะสมมากที่สุด ส่วนขั้น
ประเมินผลการเรียนการสอนที่เป็นการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาพบว่ามีค่า เฉลี่ยและ
ความเหมาะสมมาก (X = 4.40, S.D. = 0.55)
นอกจากนี้ผู้ ทรงคุณวุฒิยั งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิ กส์แบบมีป ฏิสัมพันธ์โ ดยสรุปว่า ขั้นเตรียมการก่อนการเรียนการสอนควรใช้ช่องทางที่
หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เช่น การติดต่อส่วนตัวเป็นรายบุคคลด้วยวาจาหรือ
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การใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ส่วนการแบ่งกลุ่มผู้เรียนควรมีการนา
ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลทั่วไปของผู้เรียนมาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการแบ่งกลุ่ม และเมื่อเข้าสู่
การดาเนินการเรียนการสอนแล้วบุคลากรการสอนทางไกลมีส่วนสาคัญที่จะติดตามช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกให้ กั บ ผู้ เรี ย นอย่ างต่อเนื่อง เช่น การสั ง เกตพฤติ กรรม บันทึ กประวั ติการท า
กิจกรรม รวมทั้งการอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence-based data) ที่อยู่ระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้ (LMS) มาร่วมประเมินผลด้วย
ตาราง 4.46 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความเหมาะสมสาหรับการนา
ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ไปใช้
ข้อคาถาม
1. ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบ
มีปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมต่อการ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
2. ขั้นตอนและกิจกรรมของระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ที่
พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมต่อการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหา
3. ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบ
มีปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นไปได้ในการ
นาไปใช้จัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลได้จริง
เฉลี่ย

ระดับความความเหมาะสม
S.D.
ความหมาย
X
4.00

1.22

มาก

3.80

1.10

มาก

4.60

0.89

มาก

3.80

1.07

มาก

จากตารางที่ 4.46 พบว่า ในภาพรวมความเหมาะสมสาหรับการนาระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ไปใช้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X = 3.80, S.D. =
1.07) โดยค่าเฉลี่ยและความเหมาะสมสูงสุดคือ ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นไปได้ในการนาไปใช้จัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลได้จริง (X =
4.60, S.D. = 0.89) รองลงมาคือ ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา (X = 4.00, S.D. = 1.22)
และขั้นตอนและกิจกรรมของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้น
มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา (X = 3.80, S.D. = 1.10) ตามลาดับ
นอกจากนี้ผู้ทรงคุณวุฒิยังให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนาระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนว่าการกระตุ้นและจูงใจผู้เรียนให้เข้า
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มาศึกษาและใช้งานในระบบอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่มีความสาคัญมาก ดังนั้นจึงต้องทาความเข้าใจกับ
ธรรมชาติของผู้เรียนทางไกลในเรื่องของความสามารถและเวลาที่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสัมพันธ์จากผู้ทรงคุณวุฒิสรุปได้ดังนี้
1. ควรมีการประชุมชี้แจงเพื่อทาความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรการสอนทางไกล
ทั้งในส่วนของ ผู้สอนทางไกล นักเทคโนโลยีการศึกษา และเจ้าหน้าที่สนับ สนุน เนื่องจากกลุ่มบุคคล
ดังกล่าวต่างมีบทบาทหน้าที่ที่สาคัญเพื่อให้ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถดาเนินต่อไปได้
2. ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีปฏิสัมพันธ์มีความเหมาะสมกับการ
นาไปใช้สาหรับผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเล็กหรือชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไม่มากนักเพื่อสามารถดูแลได้
อย่างทั่วถึงหรือนาไปประยุกต์ใช้กับชุดวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ที่ต้องมีการติดตามและดูแลผู้เรียน
อย่างใกล้ชิด แต่หากเป็นนักศึกษากลุ่มใหญ่จาเป็นที่จะต้องมีจานวนบุคลากรการสอนทางไกลเข้ามา
ดาเนิ น การและจั ด ระบบการสอนเสริม เพิ่ม มากยิ่ง ขึ้น และต้ องระมั ดระวั งในเรื่ องการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ขัดต่อธรรมชาติของผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกล
3. ควรเปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นสามารถประเมิ น ผู้ ส อนได้ เ นื่ อ งจากผู้ ส อนทางไกลกั บ นั ก
เทคโนโลยีการศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในระบบนี้ การเปิดโอกาสดังกล่าวจะเป็นแนวทางหนึ่งเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้สอนทางไกลและนักเทคโนโลยีการศึกษาแสดงบทบาทและหน้าที่ในการเป็นผู้อานวยความ
สะดวกในการเรียนได้อย่างชัดเจน
4. ควรเปิดช่องทางการทากิจกรรมผ่านระบบเครือข่ายให้กับผู้เรียนทางไกลที่มีความพร้อม
ในการใช้เทคโนโลยีและสามารถนาคะแนนจากการทากิจกรรมผ่ านระบบเครือข่ายมาใช้เป็นคะแนน
เก็บหรือคะแนนพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือจากคะแนนสอบปลายภาคเพื่อให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น
สนใจการใช้เทคโนโลยีและจูงใจให้เข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
5. ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือการติดต่อสื่อสารเพื่อให้บุคลากรการสอนทางไกลและ
ผู้เรียนทางไกลสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทันท่วงที รวมทั้งเพิ่มขวัญและกาลังใจ
ให้กับบุคลากรการสอนทางไกลในรูปแบบการให้ค่าภาระงานที่เพิ่มขึ้นหรือค่าตอบแทนในส่วนของการ
บริหารจัดการเรียนการสอนที่คุ้มค่า
6. การมีปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนที่กาหนดไว้ในงานวิจั ยคือ การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันผ่าน
เครือข่ายโดยให้ทางานกลุ่มที่ปัญหาเป็นหลักเพื่อวัดความสามารถในการแก้ปัญหาของกลุ่มอาจส่งต่อ
ความสามารถการแก้ปัญหารายบุคคลไม่ชัดเจน ดังนั้นควรมีการติดตามประเมินผลความสามารถเป็น
รายบุคคลจากข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อตรวจสอบความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะบุคคล
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ตอนที่ 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการ
สนทนากลุ่ ม ระหว่ า งผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 8 ท่ า น เกี่ ย วกั บ การน าระบบการสอนเสริ ม ทางไกล
อิเล็กทรอนิ กส์ แบบมีปฏิสั มพัน ธ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชไปใช้ ใ นบริ บ ทการจั ด การศึ ก ษาทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเด็นการสนทนากลุ่มประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้
1) ความสอดคล้องของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์กับ
แผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2) ความสอดคล้องของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์กับ
ระบบการสอนทางไกลตามแผน มสธ. 2543 (STOU PLAN 2000) และระบบการเรียนการสอน
ทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3) องค์ป ระกอบและขั้นตอนของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็ กทรอนิกส์ แบบมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4) ข้อสรุปจากการสนทนากลุ่มเพื่อประเมินระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลจากประชุมสนทนากลุ่มแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.47
ตาราง 4.47 แสดงผลสรุปจากการสนทนากลุ่มเพื่อรับรองระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์สาหรับการนาระบบไปใช้
ประเด็นการสนทนากลุ่ม
ผลสรุปจากการสนทนากลุ่ม
ประเด็นที่ 1 ความสอดคล้องของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1. ความสอดคล้ องของระบบการสอนเสริ มทางไกลอิเ ล็ กทรอนิก ส์ แบบมี ปฏิ สั มพั นธ์ กับ แผน
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย สุ โ ข ทั ย ธ ร ร ม า ธิ ร า ช ร ะ ย ะ 5 ปี ( พ . ศ . 2556-2560)
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 : ออนไลน์)
1.1 ความสอดคล้อง
1) ปณิธาน: ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ขอ งร ะบ บกั บป ณิ ธ า น ปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้น เป็นระบบการเรียนการสอนทางไกลที่ออกแบบ
วิสัยทัศน์ และคุณค่า (ข้อ และพัฒนาตามแผน มสธ.2543 (STOU PLAN 2000) และระบบการ
ที่ 1 และ 2) ตามแผน สอนทางไกลของมสธ. ซึ่งนักศึกษาหรือผู้เรียนทางไกลจะศึกษาจากสื่อ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง การสอนต่าง ๆ ทั้งวัสดุการศึกษาที่ส่งให้ทางไปรษณีย์ ซึ่งประกอบด้วย
ม ห า วิ ท ย า ลั ย สุ โ ข ทั ย เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ ซีดี /ดีวีดีเสียง ดีวีดีประจาชุดวิชา หรือ
ธรรมาธิ ร าช ระยะ 5 ปี ซีดี/ดีวีดีมัลติมีเดียประจาชุดวิชา และวัสุดการศึกษาอื่น ๆ การศึกษา
( พ . ศ . 2556-2560) จากสื่อทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประกอบชุดวิชา และการ
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(หน้า 37)
รั บ ชมรายการสอนเสริ มทางไกลเพื่อ การศึ กษา รวมทั้ งการทาศึก ษา
ค้น คว้าเพื่อทากิจกรรมการเรียนรู้ปฏิสั มพันธ์ร่ว มกันผ่านสื่อออนไลน์
การศึ กษาจากสื่ อการสอนดังกล่ าวเป็น วิธีการการเรี ยนการสอนของ
มหาวิทยาลัยในระบบเปิดที่ยึดการศึกษาตลอดชีวิต และขยายโอกาสทาง
การศึกษาต่อสาหรับบุคคล โดยนักศึกษาหรือผู้เรียนทางไกลสามารถ
ศึกษาด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติซึ่งมีความยืดหยุ่นมี
ความสอดล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่กล่าวไว้
ว่า “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบ
เปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป
เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพ และขยายโอกาสทางการศึกษาต่อ
ส าหรั บ ทุกคน เพื่อสนองความต้อ งการของบุคคลและสั งคมด้ ว ยการ
จั ด ระบบการเรี ย นการสอนทางไกล ซึ่ ง ใช้ สื่ อ การสอนทางไปรษณี ย์
วิทยุ กระจายเสี ยง วิทยุโ ทรทัศ น์ สื่ อ ออนไลน์และวิธีการอื่นที ผู้ เรีย น
สามารถศึกษาด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ”
2) วิสัยทัศน์: ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นมีการใช้สื่อการสอนที่หลากหลายทั้งสื่อสิ่งพิมพ์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของสื่อประจาชุดวิชาและสื่อประกอบชุดวิชา
และสื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนทางไกลในรูปแบบของ
รายการสอนเสริ ม เพื่ อการศึ กษาและกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ปฏิ สั ม พั น ธ์
ออนไลน์ การใช้สื่อการสอนดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดความรู้และสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนสาหรับผู้สอนและผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลกัน โดย
คานึงถึงความสามารถ ศักยภาพ และรูปแบบการเรียนของผู้เรียนของ
ผู้เรียนแต่ละคนที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ก ล่ า วไว้ ว่ า “มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชเป็ น
มหาวิ ท ยาลั ย เปิ ด ชั้ น น าของโลก ที่ ใ ช้ ร ะบบการศึ ก ษาทางไกล ให้
การศึกษาตลอดชีวิตสาหรับทุกคน”
คุณค่า (ข้อที่ 1 และ 2)
3) คุณค่า: ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็ กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
สาหรับทุกคน รวมทั้งยังเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ในระบบการศึกษา
ทางทางไกลสาหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับคุณค่า
(Value) ในข้อที่ 1) มีบทบาทโดดเด่นในสังคม โดยเป็นแหล่งเรียนรู้เปิด
ในระดับอุดมศึกษา สาหรับทุกคน (Open for all) และข้อที่ 2) เป็นผู้นา
ทางการสร้างนวัตกรรมระบบการศึกษาทางไกลสาหรับการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
1.2 ความสอดคล้องของ
4) ยุทธศาสตร์: ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
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ระบบกับ ยุ ทธศาสตร์ ที่ 1
และยุทธศาสตร์ที่ 2 ตาม
แผนยุ ท ธ ศาสตร์ ของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย สุ โ ข ทั ย
ธรรมาธิ ร าช ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2556-2560)

1.3 ความสอดคล้องของ
ร ะ บ บ กั บ พั น ธ กิ จ ที่ 1
พั ฒ นาระบบการศึ ก ษา
ทางไกลและส่ งเสริ ม การ
เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต (หน้ า
39)
- สอดคล้องกับกลยุทธ์
ด้านการจั ดการเรี ย นการ
สอนสู่ ส ากล (ข้ อ 1.3,
หน้า 42)
- สอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์
ด้านสื่อการศึกษา (ข้อ 1.7
และ 1.8, หน้า 44)

- สอดคล้องกับกลยุทธ์
ด้านบริการการศึกษาและ
นักศึกษา (ข้อ 1.10 (26),
ข้อ 1.11 (32), (40), หน้า
45-46)

ผลสรุปจากการสนทนากลุ่ม
ปฏิสั มพันธ์ที่พัฒนาขึ้น ถือว่าเป็นการพัฒ นาระบบการเรียนการสอน
ทางไกลในรูปแบบหนึ่ง โดยมี เปูาหมายเพื่อพัฒนาความสามารถของ
บัณฑิตยุคใหม่ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551-2565) ที่ระบุไว้ว่า “ยุคปัจจุบันมีความต้องการคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่เด่นชัดและสูงกว่าในอดีต สมรรถนะในตนเองของบัณฑิตจะมี
ความส าคั ญ มากยิ่ ง ขึ้ น ส าหรั บ โลกในอนาคต” ซึ่ ง การพั ฒ นาระบบ
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 1
ที่ ก ล่ า วว่ า “การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชสู่ ก ารเป็ น
มหาวิทยาลัยเปิดทางไกลชั้นนาของโลก” และยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่กล่าวว่า
“การพัฒนาระบบการเรียนสอนอิเล็กทรอนิกส์”
5) พันธกิจ: การพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาส าหรั บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยังมีความ
สอดคล้องกับพันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลและส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศ โดยมีความมุ่งประสงค์เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยเปิดทางไกล
ชั้นนาที่มีมาตรฐาน ได้รับการยอมรรับในระดับสากล ควบคู่กับการผลิต
บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรม และมี คุ ณ ภาพตามกรอบมาตฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาสังคมและ
ประเทศอย่างยั่งยืน โดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านการจัดการเรียนการ
สอนสู่ส ากลในข้อที่ 1.3 ส่ งเสริมการสร้างคุณลักษณะบั ณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและผู้ใช้บัณฑิต สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ด้านสื่อการศึกษา ข้อ 1.7 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารและเทคโนโลยีการศึกษาที่ เอื้อผู้ เรีย นสามารถศึกษาด้ว ย
ตนเองผ่านสื่อการศึกษาทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ข้อ 1.8
การพั ฒ นาโทรทั ศ น์ เ พื่ อ การศึ ก ษาของ มสธ. ให้ เ ป็ น ระบบ Digital
Television ที่เชื่อมโยงกับโทรทัศน์ โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตพร้อม
Television ชุดการสอนแบบ Interactive Television สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ด้านบริการการศึกษาและนักศึกษา ข้อ 1.10 พัฒนาระบบงาน
บริการนักศึกษาทุกระดับให้มีความรวดเร็วได้มาตรฐานและเป็นที่พึงพอ
ในแก่ผู้รับบริการ ผ่านโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารที่ เ ข้ า ถึ ง ได้ อ ย่ า งสะดวก รวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภ าพอย่างต่อเนื่อง และกลยุทธ์ข้อที่ 1.11 การพัฒ นาระบบ
สนับสนุนนักศึกษา (Student Support System) ตั้งแต่เริ่มเรียนไป
จนถึงสาเร็จการศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และลดการ
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ออกกลางคันของนักศึกษา ผ่านโครงการลดการออกกลางคันและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล
- สอดคล้องกับพันธกิจที่
สอดคล้องกับพันธกิจที่ 5 พัฒนาองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเปิด
5 (หน้า 40)
ชั้นนาของโลก โดยให้มีการนาไอซีทีมาใช้ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ในทุก
พั น ธกิ จ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ด้ า นการศึ ก ษาทางไกลที่ ต้ อ งทั น สมั ย
หลากหลาย ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ได้ตามอัธยาศัย
2. ความสอดคล้องของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์กับแผนแม่บท
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารของมหาวิ ทยาลั ยสุ โ ขทั ยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2557-2561)
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556)
2.1 ความสอดคล้อง
1) วิสัยทัศน์และพันธกิจด้านไอซีที : ระบบการสอนเสริมทางไกล
ของระบบกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์มี การนาเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยี
พั น ธกิ จ ตามแผนแม่ บ ท สารสนเทศและการสื่ อ สารมาใช้ จั ด การเรี ย นการสอนทางไกลเพื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ สนับสนุนการทากิจกรรมปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน โดยอยู่ในรูปแบบของ
ก า ร สื่ อ ส า ร ข อ ง ระบบสนับสนุนผู้เรียน (Learner Support System) ที่สนับสนุนผ่าน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม เครื อข่ายคอมพิว เตอร์ (Online Learner Support) และไม่ผ่าน
า ธิ ร า ช ( พ . ศ . 2557- เครื อข่ายคอมพิว เตอร์ (Offline Learner Support) ซึ่งมีความ
2561) (หน้า 1)
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้านไอซีทีของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ.2557-2561)
ที่กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้นาด้านการประยุกต์
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อ สนั บสนุน ระบบการศึ กษา
ทางไกลและการจัดการศึกษาตลอดชีวิต” และสอดคล้องกับพันธกิจด้าน
ไอซี ที ที่ ก ล่ า วว่ า “ประยุ ก ต์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ทั น ส มั ย ใ น ก า ร พั ฒ น า ง า น ต า ม พั น ธ กิ จ ข อ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้อย่างมีคุณภาพ”
2.2ความสอดคล้ อ งของ
2) ยุทธศาสตร์ด้านไอซีที: ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
ระบบกับยุทธศาสตร์ด้าน แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านไอซีที
ไอซี ที ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การนาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อ
แ ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 5 สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล โดยสอดคล้องกับเปูาประสงค์ที่ 3.1
(หน้า 2, 17 และ 40)
ที่กล่าวว่า “เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสาหรับการเรียนการสอนผ่านระบบ
ไอซี ที ใ นระบบการศึ ก ษาทางไกล” ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น ยั ง สอดคล้ อ งกั บ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 การน าเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารมา
สนั บ สนุ น การเป็ น สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ แ ละประชาคมอาเซี ย น ใน
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ / สื่อการเรียนรู้ระบบออนไลน์เพื่อ
การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
3. ความสอดคล้องของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์กับแผนแม่บท
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นวั ต กรรมการผลิ ต สื่ อ การศึ ก ษาทางไกล (พ.ศ. 2555-2559) (ส านั ก เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 : ออนไลน์)
3.1 ความสอดคล้องของ
การพั ฒ นาระบบการสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี
ระบบกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธ ปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักศึกษา
กิจ และยุทธศาสตร์ตาม ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความสอดคล้องกับ
แผนแม่ บ ทแผนแม่ บ ท แผนแม่บทนวัตกรรมการผลิตสื่อการศึกษาทางไกล (พ.ศ. 2555-2559)
น วั ต ก ร ร ม ก า ร ผ ลิ ต โดยสอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องแผนแม่ บ ทนวั ต กรรมการผลิ ต
สื่ อ ก ารศึ กษา ทาง ไก ล สื่อการศึกษาทางไกล (พ.ศ.2555-2559) ที่กล่างว่า “สานักเทคโนโลยี
(พ.ศ. 2555-2559) (หน้ า การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชเป็ น ผู้ น าการผลิ ต
2)
สื่ อ การศึ ก ษาทางไกลสู่ สั ง คมฐานความรู้ ” โดยสอดคล้ องกั บพั นธกิ จ
(Mission) ข้ อ ที่ 1-4
ที่ ก ล่ า วว่ า 1) วิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรม
สื่อการศึกษาทางไกล 2) จัดระบบและออกแบบ Convergence Media
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 3) ผลิตและเผยแพร่สื่อการศึกษาทางไกล
เพื่อ เป็ นสั งคมฐานความรู้ และ พันธกิจ ที่ 4) ประเมิน เพื่ อพั ฒ นา
สื่อการศึกษาทางไกลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตสื่อการศึกษาทางไกล (Innovative
ODL Media) เพื่อพัฒนานวัตกรรมสื่อการศึกษาทางไกลที่เป็นต้นแบบสู่
สังคมฐานความรู้ และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 หลอมรวมสื่อการศึกษาทางไกล
เพื่อผู้เรียน (Convergence Media for All) เพื่อผลิตสื่อการศึกษา
ทางไกลที่ตอบสนองต่อผู้เรียนที่หลากหลาย
ประเด็นที่ 2 ความสอดคล้องของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์กับ
ระบบการสอนทางไกลตามแผน มสธ. 2543 (STOU PLAN 2000) และระบบการเรียนการสอน
ทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556:
35-39)
2.1 ความสอดคล้อง
ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็ กทรอนิกส์ แบบมีปฏิสั มพันธ์เพื่อ
ของระบบที่พัฒ นาขึ้น กับ พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ระบบการสอนทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกับ
ตามแผน มสธ. 2543 ระบบการสอนทางไกลตามแผน มสธ. 2543 (STOU PLAN 2000) โดย
(STOU PLAN 2000)
สามารถนามาใช้เป็นระบบเสริม (Plug-in) เข้าไปเป็นส่ วนหนึ่งของ
องค์ประกอบที่ 6 ชุดการสอนทางไกลอิงสื่อสิ่งพิมพ์ และองค์ประกอบที่
7 การถ่ายทอดและเผชิญมวลประสบการณ์ โดยระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็ กทรอนิกส์ แบบมีปฏิสั มพันธ์ที่พัฒ นาขึ้นจะเป็นส่ วนสร้าง
เสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน และ
ระหว่างผู้เรียนด้วยกันมากยิ่งขึ้น
2.2 แนวทางหรื อ
ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็ กทรอนิกส์ แบบมีปฏิสั มพันธ์เพื่อ
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(Plug-in) ที่ผสมผสานเข้า
กั บ ระบบการเรี ย นการ
สอนทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
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พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีแนวทางหรือความ
เป็นไปได้ที่สามารถนาไปเป็นระบบเสริมเข้ากับระบบการเรียนการสอน
ทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโ ขทัยธรรมาธิราชได้ แต่ขอเสนอแนะเพื่อ
พัฒนาที่พัฒนาขึน้ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คือ
1) ต้องมีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ทาหน้าที่อานวยความสะดวกและ
ช่ว ยเหลื อนักศึกษาผ่ านระบบการตอบรับทางโทรศัพท์และไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่รวดเร็วฉับไว
2) สร้างระบบตอบรับอัตโนมัติ และคาถามที่พบบ่อย (FAQ) แขวนไว้
ในระบบ
3) เตรียมพร้อมความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ
นักศึกษาก่อนที่จะเข้ามาใช้งานในระบบ
4) พัฒนาเครื่องมือและช่องทางการการใช้งานผ่านระบบเพื่อรองรับ
การเข้าใช้งานของนักศึกษาให้เพียงพอ
5) โปรแกรมรองรับการช่วยเหลืออัตโนมัติ (Help Desk) ด้วยการ
แสดงตัวอย่างหรือขั้นตอนการทางานให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและใช้งาน
ในระบบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ประเด็น ที่ 3 องค์ป ระกอบและขั้นตอนของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็ กทรอนิกส์ แบบมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปัจจัยนาเข้าระบบ
ระบบนี้มีความเหมาะสมกับการสอนหลักมากกว่าการสอนเสริม โดย
ประกอบด้วย 7 ปัจจัย คือ องค์ประกอบที่ค่อนข้างจะต้องให้คาสาคัญมากคือ
1) บุคลากรการสอน
ปัจจัยที่ 1 บุคลากรการสอนทางไกล เป็นองค์ประกอบที่มี
ทางไกล
ความสาคัญมากที่สุดที่จะทาให้ระบบนี้ดาเนินไปได้ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2) สถานการณ์ปัญหา
มีภาระงานมากขึ้นแต่ถ้าทาได้จะเกิดผลดีต่อนักศึกษาเป็นอย่างมาก
3) กิจกรรมการเรียนการ
ปัจจัยที่ 5 ระบบสนับสนุนผู้เรียน ต้องมีระบบ single sign on
สอน
ที่รองรับแบบมีประสิทธิภาพ และสร้างคาถามที่พบบ่อย (FAQ) และ
4) สื่อการสอน
ระบบช่วยเหลืออัตโนมัติ (Help) ให้แก่ผู้เรียน
5) ระบบสนับสนุนผู้เรียน
ปัจจัยที่ 7 ผู้เรียนทางไกล การกระตุ้นและการจูงใจผู้เรียนเป็น
6) การประเมินผล และ เรื่องที่สาคัญ เนื่องจากผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกลมีความแตกต่าง
7) ผู้เรียนทางไกล
กันค่อนข้างสูง ดังนั้นการจัดกลุ่มผู้เรียนจึงเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญ
ควรจั ด กลุ่ ม ให้ ผู้ เ รี ย นคละกั น ทั้ ง ในเรื่ อ งความรู้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์เพื่อช่วยเหลือกันในการเรียน
กระบวนการเรียนการ

1) ขั้นตอนที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 การปฐมนิเทศควรเปิดโอกาสให้
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สอนของระบบประกอบ ผู้เรียนรับชมการปฐมนิเทศได้เลยเมื่อเข้าระบบมาแล้ว ไม่จาเป็นต้องรอ
ไปด้วย 8 ขั้นตอน
ให้ทุกคนเข้าใช้งานพร้อมกัน เพราะการปฐมนิเทศควรทาสัปดาห์แรก
และแขวนไว้ดูย้อนหลังได้ เพราะหากว่านักศึกษาเข้ามาในระบบแล้ ว
นักศึกษายังไม่สามารถทากิจกรรมอะไรได้ อาจส่งผลทาให้นักศึกษาเกิด
ทัศนคติในแง่ลบและไม่เข้ามาใช้งานในระบบอีก
2) การเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนเป็นสิ่งสาคัญต้องนาเสนอ
ปฏิทินการเรียนการสอนและแผนการสอนอย่างชัดเจน ว่าแต่ละขั้นตอน
จะให้ผู้เรียนทากิจกรรมอะไร ใช้ระยะเวลาเป็นเท่าไหร่ เกณฑ์การให้
คะแนนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
3) เอกสารแนบที่ 2 (หน้า 16) ตรวจสอบทิศทางของลูกศร/ การ
แก้ ไ ขข้ อ มู ล หรื อ ปุุ ม แก้ ไ ขให้ ชั ด เจนว่ า ถ้ า ไม่ ถู ก ต้ อ งระบบจะมี ก าร
ช่วยเหลืออย่างไรบ้าง
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
1) การเรียนการสอนแบบร่วมกันโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
กระบวนการเรียนการ
เหมาะสมกับเนื้อหาในบางชุดวิชาเท่านั้น อาจจะยังไม่สามารถใช้ได้กับ
สอน
ทุกชุดวิชา
2) ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้เลือกสถานการณ์ปัญหามากกว่าที่
ผู้สอนทางไกลจะเป็นผู้กาหนดให้แต่เพียงผู้เดียว
3) ควรมีการฝึกแก้สถานการณ์ปัญหาที่มากกว่า 1 สถานการณ์เพื่อ
เป็นการตรวจสอบความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อ
1) มหาวิทยาลัยควรมีการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากรที่มี
นาไปสู่การนาไป
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้สอนทางไกล นักเทคโนโลยีการศึกษา และเจ้าหน้าที่
ประยุกต์ใช้จริง
สนับสนุน เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนทางไกล บุคลากร
การศึกษาทางไกลต้องมีการวางแผน จัดเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบ
และดูแลผู้เรียนทางไกลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น
โดยอาจจะตอบแทนเป็นค่าบริหารจัดการชุดวิชาที่เพิ่มขึ้น หรือ การคิด
คานวณภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น
2) มหาวิทยาลัยจัดทาระบบการเข้าถึงเพื่อเข้าใช้งานในระบบการ
เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะของ Single Sign On (SSO)
เพื่อปูองกันความยุ่งยากต่อการใช้งานและปัญหาเรื่องรหัสผ่าน และเพิ่ม
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการเข้าใช้งานในระบบ
3) มหาวิทยาลัยจาเป็นต้องมีสัดส่วนเกณฑ์การให้คะแนนจากการ
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ให้กับผู้เรียนทางไกลเพื่อเป็นการกระตุ้นและจูงใจ
ผู้เรียน
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ประเด็นการสนทนากลุ่ม

ผลสรุปจากการสนทนากลุ่ม
4) มหาวิทยาลัยควรเปิดช่องในการประเมินผู้เรียนผ่านการทากิจกรรม
การเรียนรู้ผ่านไอซีที โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ได้ตาม
อัธยาศัย (Dual Assignment)
ตอนที่ 5 ข้อสรุปการการสนทนากลุ่มงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”
ข้อสรุปจากผู้ทรงคุณวุฒิ ระบบมีความเหมาะสมและสามารถนามาใช้เป็นระบบเสริม (Plug –in)
ที่ผสมผสานเข้ากับระบบการเรียนการสอนทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ โดยมีการเพิ่มเติมประเด็นสาคัญ
ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นสามารถนามาใช้สาหรับการ
จัดการการสอนเสริมทางไกลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
จากตารางที่ 4.47 ผลสรุปการประชุมสนทนากลุ่มแสดงให้เห็นว่าระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิ กส์ แบบมีปฏิสั มพัน ธ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2556-2560)
สอดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ.2557-2561) และสอดคล้องกับแผนแม่บทนวัตกรรมการผลิต
สื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า ท า ง ไ ก ล ( พ . ศ . 2555-2559) ข อ ง ส า นั ก เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสามารถนามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการสอนทางไกลตาม
แผน มสธ. 2543 (STOU PLAN 2000) และระบบการเรี ย นการสอนทางไกลของ
มหาวิทยาลั ยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยเป็นระบบที่ส นับสนุนการมีปฏิสั มพันธ์ทางการเรียนระหว่าง
ผู้เรียนกับเนื้อหา ผู้เรียนกับผู้สอน และระหว่างผู้เรียนด้วยกันผ่านการทากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันที่
ใช้ ปั ญ หาเป็ น หลั ก เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สรุ ป ได้ ว่ า ผลการประเมิ น เพื่ อ รั บ รองระบบการสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี
ปฏิสัมพันธ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและผู้ทรงคุณวุฒิที่นาระบบไปใช้มี
ความคิ ด เห็ น ในภาพรวมที่ ส อดคล้ อ งกั น คื อ ระบบการสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี
ปฏิสัมพันธ์สามารถนามาใช้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ โดยเป็นระบบการสอนเสริมทางไกลที่เพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์ผ่าน
ระบบสนับสนุนผู้เรียนซึ่งจะช่วยให้ทราบความสามารถและพัฒนาการของผู้เรียนอย่างเป็นระยะ ๆ
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โดยมีข้อควรพิจารณาสาหรับการนาระบบดังกล่าวมาใช้ คือ 1) การจัดเตรียมบุคลากรการสอน
ทางไกลและผู้เรียนทางไกลให้มีความพร้อมและความเข้าใจในการวิธีการและระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพราะเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ระบบสามารถดาเนินต่อไปได้
2) การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอานวยความสะดวกในระบบ
สนับสนุนผู้เรียนเพื่อเปิดโอกาสการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันให้ครอบคลุม ทั้ง 3 กลุ่ม คือ ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเทคโนโลยี 3) การส่งเสริมและสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อนามาสู่การ
เลือกใช้เครื่องมือ วิธีการ รูปแบบการประเมินที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ข้อมู ลที่ครบถ้วนและครอบคลุม
สาหรับประเมินความสามารถของผู้เรียนได้ตรงตามสภาพจริงมากที่สุด โดยการเปิดช่องทางการทา
กิจกรรมผ่านระบบเครือข่ายให้กับผู้เรียนทางไกลที่มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีและสามารถนา
คะแนนจากการทากิจกรรมผ่านระบบเครือข่ายมาใช้เป็นคะแนนเก็บระหว่างเรียนนอกเหนือจาก
คะแนนการสอบปลายภาค ซึ่งเป็นจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนอย่างอิสระด้วย
ตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

บทที่ 5
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ คือ ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้
กระบวนการเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน ที่ใช้ปั ญหาเป็นหลั ก เพื่อพัฒ นาความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรั บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วยรายละเอียดของระบบการ
สอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละวิ ธี ก ารน าระบบการสอนเสริ ม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ไปใช้ ดังนี้
ตอนที่ 1 บทนา ประกอบด้วย
1. หลักการและเหตุผลของการพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ โ ดยใช้กระบวนการเรี ยนรู้ ร่ว มกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลั ก เพื่อพัฒ นาความสามารถในการ
แก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. วัตถุประสงค์ของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้
กระบวนการเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน ที่ใช้ปั ญหาเป็นหลั ก เพื่อพัฒ นาความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรั บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตอนที่ 2 ระบบการสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ โ ดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วย
1. องค์ ป ระกอบของระบบสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ โ ดยใช้
กระบวนการเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน ที่ใช้ปั ญหาเป็นหลั ก เพื่อพัฒ นาความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรั บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. ขั้ น ตอนของระบบการสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ โ ดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ตอนที่ 3 การนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไปใช้ ประกอบด้วย
1. วิ ธี ก ารน าระบบการสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ โดยใช้
กระบวนการเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน ที่ใช้ปั ญหาเป็นหลั ก เพื่อพัฒ นาความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรั บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. เงื่อนไขการนาการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไปใช้
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ตอนที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศไทยโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 8 เป็นต้นมา
มุ่งเน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และพยายามสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของบริบทต่าง ๆ จวบจนกระทั่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันคือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.25552559) ก็ยังให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และ
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2554) ดังนั้นการพัฒนาคนให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ศตวรรษที่ 21 จึงจาเป็นต้องสร้างให้คนเป็น “บุคคลแห่งการเรียนรู้ ” (Learning Person) และมี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความพร้อมในการทางานและมีขีดความสามารถในระดับสากล
ซึ่งตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ระบุไว้ว่า ยุคปัจจุบันมีความ
ต้องการคุณ ลั ก ษณะของบั ณฑิต ที่เ ด่นชั ดและสู งกว่า ในอดีต สมรรถนะในตนเองของบัณ ฑิต จะมี
ความสาคัญมากยิ่งขึ้นสาหรับโลกปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการคิดจะ
เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ส าหรั บ บั ณ ฑิ ต ยุ คใหม่ เช่ น การคิ ด เชิง เหตุ ผ ล การคิ ด วิ จารณญาน เป็ น ต้ น แต่
กระบวนการคิดที่สาคัญที่สุด คือ การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา (creative thinking and
problem solving) (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554) สอดคล้องกับ Jonassen (2004, 2011)
ที่กล่าวไว้ว่าการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการเรียนรู้ในระดับสูงที่มีความสาคัญต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก
เนื่องจากปัญหาเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องประสบพบเจออยู่เป็นประจา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมการแก้ปั ญหาให้ กับ ผู้เรียนจึงจาเป็นอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะช่ว ยส่งเสริมให้ ผู้เรียน
รู้จักคิด คาดคะเน ตั้งสมมติฐาน ค้นคว้าพิสูจน์ และหาข้อสรุปแล้วยังช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นคุณค่าของ
การแก้ปัญหาอีกด้วย
ดัง นั้ น การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามสามารถในการแก้ ปั ญ หาจึ งเป็ น ความท้ า ทายอย่า งยิ่ ง
สาหรับการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลที่ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ห่างไกลกัน การ
วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบกระบวนการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และประเมินผลใน
ระบบการศึกษาทางไกล จึงมีความสาคัญต่อการพัฒนาความสามารถการแก้ปัญหาให้เกิดขึ้นในตัว
ผู้เรี ย น การพัฒ นาผู้ เรี ย นทางด้านความรู้ ส ามารถพัฒ นาให้ เกิดขึ้นได้ ตลอดเวลา อัน เนื่องมาจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน ทาให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูล
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ความรู้ได้สะดวกรวดเร็วและง่ายมากยิ่งขึ้น แต่ผู้เรียนยังจาเป็นต้องได้รับการชี้แนะจากผู้สอนเพื่อ
คัดกรองข้อมูลข่าวสารที่นาเสนอข้อเท็จจริงและมีประโยชน์ต่อการนามาพัฒนาตนเอง ดังนั้นบทบาท
สาคัญของผู้สอนในยุคปัจจุบัน คือการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และบุคลิก
อุปนิสัย กล่าวคือ ด้านความรู้ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ที่ตน
ศึกษาสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ มีความสามารถในการหาความรู้เพิ่มเติม มีนิสัยใฝุรู้
มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคม เป็นต้น ในด้านทักษะ นอกจาก
จะมีคุณลักษณะความเป็นนักคิด มีกระบวนการคิด มีการคิดเชิงสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้แล้ว ยัง
จาเป็นต้องมีทักษะในการสืบหาข้อมูล การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี และการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ
ได้อีกด้วย ในด้านบุคลิกอุปนิสัย เช่น เป็นผู้มีจริยธรรมและค่านิยมที่ดี งามอยู่ในพื้นฐานของจิตใจ เช่น
การมีจิตอาสา การมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน
น้อมนาปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต (Cleveland-Innes & Garrison, 2010;
Daniel, 1998; Spector, Lockee, Smaldino, & Herring, 2013; คณะกรรมการการอุดมศึกษา,
2551; เลขาธิการสภาการศึกษา, 2550; วิจารณ์ พาณิช, 2555)
จากบริบทการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จึงนามาสู่วิธีการจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต นั่นคือ “การศึกษาทางไกล” เป็น
วิธีการจัดการศึกษาที่ผู้สอนและผู้เรียนอยู่ห่างไกลกัน ไม่สามารถพบกันได้โดยตรง แต่ผู้สอนจะเป็นผู้
ถ่ า ยทอดเนื้ อ หาวิ ช าความรู้ แ ละประสบการณ์ ผ่ า นสื่ อ การสอนต่ า ง ๆ เช่ น สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ รายการ
วิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุ โทรทัศน์ การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ผู้เรียนจะได้รับ
ความรู้จากสื่อเหล่านี้ในลักษณะของการเรียนด้วยตนเอง (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556; วิจิตร ศรีสอ้าน,
2553; สุมาลี สังข์ศรี, 2545, 2549) สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลในประเทศ
ต่าง ๆ เริ่มแรกเป็นการสอนทางไปรษณีย์มีสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลักเช่นเดียวกับการจัดการเรียนการ
สอนด้วยระบบทางไกลในประเทศไทย อย่างเช่นที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีการจัดระบบ
การเรี ย นการสอนทางไกลให้ ผู้ เ รี ยนสามารถเรี ย นรู้ ผ่ า นสื่ อ การศึ ก ษาในลั ก ษณะของสื่ อ ประสม
ประกอบด้วย สื่อหลักและสื่อเสริม สื่อหลักสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ส่วนใหญ่เป็นสื่อ
สิ่ ง พิ ม พ์ ประกอบด้ ว ยเอกสารประกอบการสอนและแบบฝึ ก ปฏิ บั ติ ชุ ด วิ ช า สื่ อ เสริ ม เป็ น สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ รายการวิทยุกระจายเสียง รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ซีดีเสียง รายการวีดิ
ทัศน์ เป็นต้น ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะจัดเตรียมสื่อการศึกษาทางไกลในรูปแบบของสื่อหลักและสื่อ
เสริม แต่กลับพบว่าการศึกษาด้วยตนเองอาจเป็นปัญหาสาหรับผู้ที่มีครอบครัว มีภารกิจและงานอาชีพ
ประจาที่ต้องรับผิดชอบ หรือสาหรับผู้ที่ออกจากระบบโรงเรียนมาเป็นเวลานาน เมื่อมาเริ่มต้นมา
ศึกษาอีกครั้งหนึ่งปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ 1) ปัญหาเกี่ยวกับเวลา เช่น ไม่มีเวลาศึกษาอย่างเพียงพอ
ไม่สามารถจัดเวลาการศึกษาให้เหมาะสม เป็นต้น 2) ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว เช่น ถูกรบกวนจากคน
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ในครอบครัว บรรยากาศภายในบ้านไม่เหมาะสมกับการศึกษา เป็นต้น 3) ปัญหาวิธีการศึกษา เช่น ไม่
รู้จักวิธีการอ่านและค้นคว้า ไม่รู้จักวิธีการเรียน เป็นต้น 4) ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง เช่น
ผลัดวันประกันพรุ่ง ไม่ศึกษาตามเวลาที่กาหนด และ 5) ปัญหาอื่น ๆ ซึ่งปัญหาของการศึกษาด้วย
ตนเองดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการประสบความสาเร็จในการเรียนเป็นอย่างมาก (สานักทะเบียนและ
วัดผล, 2553) ดังนั้นการสอนเสริมจึงเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนทางไกลและ
ลดปัญหาหรืออุปสรรคต่อการประสบความสาเร็จดังกล่าว การสอนเสริมจึงถูกนามาใช้เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนสามารถพบปะผู้สอนได้บ้าง โดยผู้สอนจะเดินทางไปตามศูนย์บริการการศึกษาที่อยู่ทั่วประเทศ
เพื่อพบปะพูดคุย ถ่ายทอดเนื้อหาวิชาความรู้และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใน
การเรียน การสอนเสริมในลักษณะดังกล่าวเป็นการสอนเสริมแบบเผชิญหน้าที่จะจัดขึ้นเฉพาะวันเสาร์
และวันอาทิตย์ ณ ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นทั่วประเทศ แต่ไม่สามารถจัดการ
สอนเสริมได้ทั่วถึง ครบถ้ว นทุกชุดวิชาและทุกจังหวัดอันเนื่องมาจากข้อจากัดในบางประการที่ไม่
สามารถจัดการสอนเสริ มในรู ปแบบดังกล่าวได้ครบถ้ว นทุกวิช า ดังนั้นการสอนเสริมทางไกลเพื่อ
การศึกษาผ่านดาวเทียมและอินเทอร์เน็ตจึงเข้ามาบทบาทสาคัญในการลดข้อจากัดของการสอนเสริม
แบบเผชิญหน้าดังกล่าว
การส อนเ สริ ม ท างไ กลเ พื่ อ กา รศึ ก ษาผ่ า นดา ว เที ยมแล ะอิ น เทอร์ เน็ ต ขอ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ออกอากาศผ่านดาวเทียมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและออกอากาศผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้
นักศึกษาสามารถรับชมรายการสอนเสริมฯ ผ่านทางดาวเทียมและอินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง โดย
รูปแบบการสอนเสริมทางไกลเพื่อการศึกษาดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นการสอนแบบบรรยาย เน้นการสรุป
และทบทวนเนื้อหาในชุดวิชาทั้ง 15 หน่วยการสอน ผู้สอนทาหน้าที่เป็นผู้บรรยายเนื้อหา ผู้เรียนเป็น
ผู้รับความรู้และจดจาเนื้อหาเพื่อนามาใช้สอบ ด้วยรูปแบบการสอนเสริมฯ ดังกล่าวทาให้ไม่เอื้อต่อการ
พัฒนาผู้เรียนแห่งอนาคตใหม่ในศตวรรษที่ 21 ได้ เนื่องจากเป็นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนท่องจาใน
เนื้อหาวิชาแต่ไม่ได้สอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะหรือความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ หรือ
คิ ด แก้ ปั ญ หาได้ ถึ ง แม้ จ ะมี ร ายงานการวิ จั ย เรื่ อ งแบบการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช ที่แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มลักษณะการเรียนในอนาคตตามความคิดของนักศึกษา
คือ การเรียนทีม่ ีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์โดยผ่านสื่อที่ทันสมัย รองลงมาคือ การใช้สื่อ
ผสมผสานกันหลาย ๆ อย่าง และใช้ระบบการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ในลักษณะออนไลน์ ตามลาดับ
(ลัดดาวัลย์ และคณะ, 2542) แต่การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมและอินเทอร์เน็ตที่นาเสนออยู่ใน
ปัจจุบันยังไม่สอดรับกับงานวิจัยและแนวทางการพัฒนาคนตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ดังกล่าว ดังนั้นการพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบ
มีปฏิสัมพันธ์โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนแบบร่วมกัน (Collaborative Learning) และแนวคิด
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การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based Learning) มาออกแบบเป็นกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก ( A Collaborative PBL Approach) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สอนกับผู้เรียน
และระหว่างผู้เรียนด้วยกันมีปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนร่วมกันผ่านการใช้เครื่องมือในระบบสนับสนุน
ผู้เรียนทั้งในรูปแบบที่ใช้คอมพิวเตอร์เครือข่ายสนับสนุน (Online Leaner Support )และแบบที่ไม่ใช้
คอมพิวเตอร์สนับสนุน (Offline Leaner Support) จึงเป็นวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสามารถ
ในการแก้ปัญหา เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่
การเป็นบัณฑิตยุคใหม่ในอนาคตสาหรับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับนักเทคโนโลยีการศึกษาใช้ การออกแบบและจัดการเรียนการ
สอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็น
หลั ก เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับผู้สอนทางไกลออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการ
สอนเสริมทางไกลอิเล็กอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหา
เป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
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ตอนที่ 2
ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีปฏิสัมพันธ์ โ ดยใช้ กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วยรายละเอียด 3 ส่วน ได้แก่
1) องค์ ป ระกอบของระบบสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ โ ดยใช้
กระบวนการเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน ที่ใช้ปั ญหาเป็นหลั ก เพื่อพัฒ นาความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรั บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2) ขั้นตอนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3) แผนการจั ด กิ จ กรรมการสอนเสริ ม ทางไกลอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แบบมี ป ฏิสั ม พั น ธ์ โ ดยใช้
กระบวนการเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน ที่ใช้ปั ญหาเป็นหลั ก เพื่อพัฒ นาความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรั บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ส่วนที่ 1 องค์ประกอบของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วย 4
องค์ประกอบ ดังนี้
1. ปั จ จั ย น าเข้ า ของระบบ ประกอบด้ ว ย 7 ปั จ จั ย ได้ แ ก่ บุ ค ลากรการสอนทางไกล
สถานการณ์ปัญหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการศึกษา ระบบสนับสนุนผู้เรียน การประเมินผล
และผู้เรียนทางไกล
2. กระบวนของระบบ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการก่อนเรียนการสอน ขั้น
ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และขั้นประเมินผลการเรียนการสอน
3. ผลลัพธ์ของระบบ ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ข้อมูลย้อนกลับของระบบ ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้งานในระบบการ
สอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้น
แสดงรายละเอียดในแผนภูมิที่ 5.1
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แผนภู มิ 5.1 แสดงองค์ ประกอบของการสอนเสริ มทางไกลอิ เล็ กทรอนิ กส์ แบบมี ปฏิ สั มพั นธ์ โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กระบวนการ (Process)
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการก่อนการเรียนการสอน
ปฐมนิเทศ

ประชาสัมพันธ์

ปัจจัยนาเข้า
(Input)
องค์ประกอบย่อย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บุคลากรการสอนทางไกล
สถานการณ์ปัญหา
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
ระบบสนับสนุนผู้เรียน
การประเมินผล
ผู้เรียนทางไกล

ประเมินก่อนเรียน

ฝึกอบรม
แบ่งกลุ่ม

ผลลัพธ์
(Output)

ขั้นที่ 2 ขั้นดาเนินการจัดการเรียนการสอน
การเรียนแบบร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก
(A Collaborative PBL Appoarch)

1) ศึกษาเนื้อหา

8) สรุปหลักการและประยุกต์ใช้

2) นาเสนอปัญหาและระบุปัญหา

7) นาเสนอวิธกี ารแก้ปัญหา

3) วิเคราะห์ปัญหาตั้งสมมติฐาน

6) สังเคราะห์ขอ้ มูลและตรวจสอบ

4) สร้างวัตถุประสงค์

5) ศึกษารวบรวมข้อมูล

ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผลการเรียนการสอน
ประเมินความสามารถ
ในการแก้ปญ
ั หาจาก
แบบทดสอบความสามารถ
ในการแก้ ปัญหา และ

ระบุปัญหา
วิเคราะห์สาเหตุ
รวบรวมข้อมูล

ผลงานงานการแก้ ปัญหา
ของกลุม่

นาเสนอวิธกี าร
ตรวจสอบผล

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)

ผู้เรียนทีมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
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1. ปัจ จั ยน าเข้า ของระบบการสอนเสริ มทางไกลอิเ ล็กทรอนิกส์แ บบมีปฏิสัมพัน ธ์ เ พื่อ
พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช มีรายละเอียดดังนี้
1.1 บุค ลากรการสอนทางไกล (Personnel) หมายถึง บุ ค ลากรที่มี บทบาทและ
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ ผู้สอนทางไกล นัก
เทคโนโลยีการศึกษา และบุคลากรสนับสนุน
1.1.1 ผู้สอนทางไกล (Instructor) หมายถึง คณาจารย์ในคณะหรือสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาที่ ทาหน้าที่เป็นผู้ให้คาปรึกษา เสนอแนะเนื้อหา วิเคราะห์
และตรวจสอบเนื้อหา ร่วมประชุมวางแผนการสอนและดาเนินการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสัมพันธ์ ร่วมประเมินและติดตามผลการเรียนการสอนของผู้เรียนทางไกล โดยประสานการ
ทางานร่วมกับนักเทคโนโลยีการศึกษา
บทบาทและหน้าที่ของผู้สอนทางไกล
1) ให้ ค าปรึ ก ษา เสนอะแนะเนื้อ หา ร่ ว มประชุ มวางแผนการสอนและการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้
2) จัดเตรียมเนื้อหาเพื่อสรุปและทบทวนความรู้ ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ พร้อม
กับเชื่อมโยงวิธีการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาเพื่อนาไปสู่การประยุกต์ใช้
3) ปฐมนิเทศการเรียนการสอน เพื่ออธิบายและชี้แจงขั้นตอน กิจกรรมการเรียนรู้
งานที่มอบหมายและเกณฑ์การประเมินผลในการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์โดยใช้การเรียนแบบร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักให้แก่ผู้เรียนทางไกล
4) ให้คาแนะนาทางวิชาการและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาทางการเรียน เพื่อ
สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนทางไกลกับผู้เรียนทางไกล
5) ประเมินและติดตามผลการเรียนการสอนพร้อมกับให้คาแนะนาปูอนกลับเพื่อ
สร้างกาลังใจและพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและการกากับตนเองในการเรียนให้กับผู้เรียน
ทางไกล
คุณลักษณะของผู้สอนทางไกล
1) เป็ นผู้ ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่จะสอน
สามารถถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละยกตั ว อย่ า งสถานการณ์ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ เชื่ อ มโยง ความ
สอดคล้องของเนื้อหากับสถานการณ์ให้กับผู้เรียนสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า
และแก้ไขสถานการณ์ปัญหาได้
2) เป็ น ผู้ ที่มีความรู้ความเข้า ใจและสนับ สนุนการใช้ สื่ อการเรีย นการสอนที่
หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่แตกต่างกัน เข้าใจขั้นตอนและการจัดกิจกรรม
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การเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้การเรียนแบบร่วมกันที่ใช้ปัญหา
เป็นหลัก
3) เป็นผู้ที่บุคลิกภาพดี แต่งกายเหมาะสม มีลีลาในการถ่ายทอดหรืออธิบายเนื้อหา
สาระผ่านการใช้ท่าทางและน้าเสียงได้อย่างครบถ้วนชัดเจนและตรงประเด็น
4) เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ และเทคโนโลยี ใ นระบบ
สนับสนุนผู้เรียน
5) เป็นผู้ที่สามารถให้คาแนะนา เป็นที่ปรึกษา ประเมินผลการทางานของผู้เรียน
และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกันให้กับผู้เรียน
1.1.2
นั ก เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาหรื อ นั ก ออกแบบการเรี ย นการสอน
(Technologist or Instructional Designer) หมายถึง อาจารย์ที่ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในด้าน
การออกแบบการเรียนการสอน วางแผน ดาเนินการ ควบคุมและติดตามการผลิตสื่อการเรียนการ
สอน จัดทาแผนการสอนและกิจ กรรมการเรียนรู้ วางแผนและจัดเตรียมเครื่องมือและเทคโนโลยี
สนับ สนุ นผู้เรีย น ชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งการใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนผู้เรียน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ ติดตามความก้าวหน้าและ
อานวยความสะดวกทางด้านการเรียนให้แก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด
บทบาทและหน้าที่ของนักเทคโนโลยีการศึกษา
1) ให้คาปรึกษาในการออกแบบการเรียนการสอน วางแผนการผลิตสื่อการเรียน
การสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับคณาจารย์นักเนื้อหาหรือผู้สอน จัดทาแผนการสอนและ
จัดเตรียมปัญหาหรือสถานการณ์เพื่อใช้เป็นกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเรียนแบบร่วมกันโดยใช้ปัญหาเป็น
หลักให้กับผู้เรียน
2) วางแผนและจัดเตรียมเครื่องมือและเทคโนโลยีในระบบสนับสนุนผู้เรียนเพื่อใช้
สนั บ สนุ น ผู้ เรี ย น ทั้งเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ทากิจกรรมการเรียนรู้และใช้ติดต่อสื่ อสารเพื่อ
ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับเนื้อหา ผู้เรียนกับระบบ และระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกัน
3) ชี้แจงและสาธิตการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในระบบสนับสนุนผู้เรียน
4) ให้คาปรึกษา ชี้แนะ วิพากษ์กระบวนการทางาน ร่วมแสดงความคิดเห็น และ
สร้างบรรยากาศการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองร่วมกับการทางานเป็นกลุ่มเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การแก้ปัญหาและการกากับตนเองในการเรียนให้กับผู้เรียน
5) ติดตามผลงานการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน
ความก้าวหน้าให้แก่คณาจารย์นักเนื้อหาหรือผู้สอนทาการประเมินผลการพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาให้กับผู้เรียน
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คุณลักษณะของนักเทคโนโลยีการศึกษา
1) เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการออกแบบการเรียนการ
สอนโดยสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ประยุกต์ใช้ และประเมินผลการออกแบบการเรียนการ
สอนได้อย่างเป็นระบบ
2) เป็นผู้ที่สามารถวางแผน ออกแบบ ดาเนินการ ควบคุมติดตามและประเมินผล
การผลิตสื่อการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักการและทฤษฎีการออกแบบการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้การเรียน
แบบร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก
3) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เพื่อเลือกใช้
สื่อการเรียนการสอน เครื่องมือและเทคโนโลยีการติด ต่อสื่อสารที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนผู้เรียน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมการผลิตสื่อการเรียนการสอน และเครือข่าย
สังคมออนไลน์
4) เป็นผู้ที่สามารถให้คาแนะนา เป็นที่ปรึกษา ประเมินผลการทางานของผู้เรียน
และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกันให้กับผู้เรียน
5) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานการทางานร่วมกันระหว่าง
ผู้สอนทางไกลและเจ้าหน้าที่สนับสนุน
1.1.3 บุคลากรสนับสนุน (Support Staffs) หมายถึง บุคคลที่ทาหน้าที่เป็น
ผู้ดาเนินการผลิตสื่อการศึกษาตามแผนงานการผลิตสื่อที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์นักเทคโนโลยี
การศึกษา ดูแลระบบการเรียนการสอนและระบบสนับสนุนผู้เรียนเพื่อให้สามารถอานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ รายงานสภาพปัญหา อุปสรรค และความก้าวหน้ าของผู้เรียนแก่คณาจารย์
นักเนื้อหาและอาจารย์นักเทคโนโลยีการศึกษา เจ้าหน้าที่สนับสนุนประกอบด้วย 1) ผู้ประสานงาน
(Coordinator) 2) ช่างเทคนิค (Technician) และ 3) เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบริหารการจัดการเรียนรู้
(LMS Staff)
บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรสนับสนุน
1) ดาเนินการผลิตสื่อการศึกษาตามแผนงานที่ได้มอบหมายจากอาจารย์นักเทคโนโลยีการศึกษา
2) จัดเตรียมเครื่องมือและเทคโนโลยีในระบบสนับสนุนผู้เรียน ทั้งเครื่องมือที่ใช้ทา
กิจกรรมการเรียนรู้และใช้ติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียน
กับเนื้อหา ผู้เรียนกับระบบ และระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
3) ดูแลระบบการเรียนการสอนและระบบสนับสนุนผู้เรียนเพื่อให้สามารถอานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้เรียนได้ทุกคน ทุกสถานที่และติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา

217

4) ให้คาแนะนาเพื่อแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคการใช้ เครื่องมือและเทคโนโลยีใน
ระบบสนับสนุนผู้เรียนทางไกล
5) ติดตามความก้าวหน้าการเรียนการสอนของผู้เรียนทางไกลเพื่อรายงานสภาพ
ปัจจุบันและสภาพปัญหาให้แก่อาจารย์นักเทคโนโลยีการศึกษา
คุณลักษณะของบุคลากรสนับสนุน
1) เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผลิตสื่อการศึกษา
2) เป็นผู้ที่สามารถดาเนินการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก
3) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมการผลิต
สื่อการศึกษา ระบบบริห ารการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือการติดต่อสื่ อสารผ่ านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์
4) เป็นผู้ที่สามารถให้คาแนะนาแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคการใช้ เครื่องมือและ
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนให้กับผู้เรียน
5) เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีความสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อประสานการ
ทางานร่วมกันระหว่างผู้สอนทางไกลและอาจารย์นักเทคโนโลยีการศึกษารวมถึงมีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย
1.2 สถานการณ์ปัญหา (Problem Scenarios) หมายถึง ประเด็นปัญหาหรือ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันมีความเชื่อมโยงกับเนื้อหาในชุดวิชาและมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักศึกษา
โดยน าเสนอสถานการณ์ปั ญหาผ่ า นรายการสอนเสริ มทางไกลเพื่ อการศึ กษาผ่ านดาวเที ยมและ
อิน เทอร์เน็ ต และผ่ านระบบบริ ห ารจัดการเรียนรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ เรียนเข้าไปมีส่ ว นร่ว มแก้ไข
สถานการณ์ปัญหาผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน ลักษณะของสถานการณ์ที่เหมาะสมเพื่อนามาใช้ในการ
เรียนรู้ร่วมกันโดยใช้ปัญหาหลักจะเป็นสถานการณ์ที่แสดงถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงที่เคยเกิดขึ้น
มาแล้วหรือกาลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน และก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อบุคคล กลุ่มบุคคล
หรือสังคม
1.3 กิจกรรมการเรียนการสอน (Instructional Activities) หมายถึง การ
ประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมกัน (Collaborative Learning) กับแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based Learning) มาออกแบบวิธีการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ผ่านระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยนาสถานการณ์ปัญหา
กระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองร่วมกับการทางานเป็นกลุ่ม โดยมีผู้ สอนทางไกลและนัก
เทคโนโลยีการศึกษาเป็นผู้ ให้คาแนะนาปรึกษาและอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนสามารถค้นพบวิธีการแก้สถานการณ์ปัญหาของกลุ่มได้ เปูาหมายของการสอนเสริมทางไกล
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อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive e-tutorial) คือ การพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาให้กับผู้เรียน วิธีการสอนตามกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักประกอบด้วย 8
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขัน้ ที่ 1 ศึกษาเนื้อหา
ขั้นที่ 2 ทาความเข้าใจกับสถานการณ์ปัญหาและระบุปัญหาร่วมกัน
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ตั้งสมมติฐาน จัดลาดับและคัดเลือกสมมติฐาน
ร่วมกัน
ขั้นที่ 4 สร้างวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ร่วมกัน
ขั้นที่ 5 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลร่วมกัน
ขั้นที่ 6 สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐานร่วมกัน
ขั้นที่ 7 นาเสนอแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน
ขั้นที่ 8 สรุปหลักการแนวคิดจากการแก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้ร่วมกัน
การสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกั น
ที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้สถานการณ์ปัญหา มี
การจัดกลุ่มโดยแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5-7 คน สมาชิกในกลุ่มจะแบ่งบทบาทหน้าที่
และสับเปลี่ยนหมุนเวียนทาหน้าที่เป็นประธานและเลขานุการกลุ่มผ่านการคัดเลื อกตัวแทนภายใน
กลุ่ม ประธานหรือหัวหน้ากลุ่มและเลขากลุ่มมีหน้าที่ประสานงาน ติดตามและช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก
ในกลุ่ ม ให้ ท าความเข้ า ใจกั บ ปั ญ หาหรื อ สถานการณ์ แ ละระบุ ปั ญ หาร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ ปั ญ หา
ตั้งสมมติฐานร่วมกัน จัดลาดับและคัดเลือกสมมติฐานร่วมกัน สร้างวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ร่วมกัน
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลร่วมกัน สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน นาเสนอแนวทางหรือ
วิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน และสรุปหลักการแนวคิดจากการแก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้ร่วมกัน
1.4 สื่อการสอน (Instructional Media) หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิคหรือวิธีการ
รวมทั้งผู้ส อนที่เป็ นตัว กลางช่วยน าและถ่ายทอดเนื้อหาสาระความรู้ต่าง ๆ ถ่ายทอดไปยังผู้ เรียน
สื่ อ การศึ ก ษาที่ น ามาใช้ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
ประกอบด้วยสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดดังนี้
4.1.1 สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media) ได้แก่ เอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติชุด
วิชา มีรายละเอียดดังนี้
1) เอกสารการสอนชุดวิชา คือ เอกสารการสอนที่รวบรวมเนื้อหาสาระของชุด
วิชาไว้เป็นหน่วยการสอนรวม 15 หน่วย โดยแต่ละหน่วยจะนาเสนอแผนการสอนประจาหน่วยเพื่อให้
ผู้เรียนได้เห็นภาพรวมของเนื้อหาสาระสาคัญ ได้ทราบวัตถุประสงค์ของหน่วย กิจกรรมระหว่างเรียน
สื่อการสอน และการประเมินผล

219

2) แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา คือ แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
ของแต่ละหน่วยรวม 15 หน่วย พร้อมคาเฉลยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทดสอบความรู้เรื่องที่ศึกษา
ในแต่ละหน่วย
4.1.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Media) ได้แก่ สื่อเสริมประจาชุดวิชา เช่น
ซีดี /ดีวีดีเสี ย ง ดีวีดีประจ าชุดวิช า ซีดี /ดีวีดีมัล ติมีเดีย และวัส ดุการศึกษาอื่น ๆ เป็นต้น สื่ อเสริม
ประกอบชุดวิชา เช่น รายการวิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น และรายการสอน
เสริ มทางไกลเพื่อการศึกษาโดยออกอากาศผ่ านดาวเทียมและอินเทอร์เน็ต คือ รายการที่นาเสนอ
เนื้อหาสาระโดยสรุปประเด็นสาคัญของแต่ละหน่วย หรือเลือกเฉพาะหน่วยที่ยากแก่การทาความ
เข้าใจมาอธิบายขยายความนาเสนอปัญหาหรือสถานการณ์ประกอบ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยแพร่ภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
1.5 ระบบสนับสนุนผู้เรียน (Learner Support System) หมายถึง ระบบที่ใช้
อุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยมาช่วยสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกให้ ผู้ เ รี ย นประสบความเร็ จ ในการเรี ย นผ่ า นระบบการสอนเสริ ม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ผ่านการดาเนินกิจกรรมก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลัง เรียนเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับเนื้อหา ผู้เรียนกับระบบ และระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกัน แบ่งเป็นการสนับสนุนผู้เรียนแบบไม่ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสนับสนุน
ผู้เรียนแบบผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังนี้
1.5.1 การสนับสนุนผู้เรียนแบบไม่ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Offline Learner
Support) ได้แก่ การส่งวัสดุการศึกษาทางไปรษณีย์ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเรียนผ่านข้อความ
สั้น (SMS) และระบบการตอบรับอัตโนมัติทางโทรศัพท์
1.5.2 การสนับสนุนผู้เรียนแบบผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Online Learner
Support) ได้แก่ ระบบบริหารจัดการเรียนรู้และเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีรายละเอียดดังนี้
1) ระบบบริ ห ารจั ด การเรี ย นการสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี
ปฏิสัมพันธ์ (Learning Management System: LMS) เป็นระบบที่ช่วยอานวยความสะดวกให้กับ
ทั้งผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ที่เอื้อให้ผู้สอนสามารถสร้างและ
จัดการเนื้อหาในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ (Activities) และแหล่งเรียนรู้ (Resources) ไว้
ภายในตัวระบบในลักษณะของไฟล์เอกสาร ไฟล์เสียง ไฟล์รูปภาพ และไฟล์วีดิทัศน์ เป็นต้น การสอน
เสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ที่ใช้ปัญหาเป็นหลักได้
นาระบบการบริหารจัดการเรียนรู้มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเตรียมสื่อการศึกษาให้กับผู้เรียน จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ มอบหมายงาน จัดการทดสอบ ประเมิน และสารวจความคิดเห็นของผู้เรียน
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2) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) ได้แก่ การใช้ไลน์ (Line)
เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมระหว่างผู้ สอนกับผู้ เรียน และระหว่างผู้เรียนด้ว ยกัน กระตุ้นให้เกิด
การศึกษาค้นคว้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่กว้างขวางในลักษณะที่ไม่เป็นทางการและสร้างความเป็นกันเอง
เข้าถึงผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น
การสนับสนุนผู้เรียนแบบผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบตาม
มิติการสื่อสารทางด้านเวลา คือแบบประสานเวลาและแบบไม่ประสานเวลา
(1) แบบประสานเวลา (Synchronous) ได้แก่ การใช้ห้องสนทนา (Chat
Room) และข้อความส่งด่วน (Instance Message) นามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้ผู้เรียนร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ อภิปรายและระดมสมองร่วมกัน
(2) แบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous) ได้แก่ การใช้จดหมาย
อิเล็ กทรอนิ ก ส์ (e-mail) และกระดานเสวนา (Webboard) นามาใช้เพื่ อแจ้ง ข่าวประกาศ
ตั้งสมมติฐาน จัดลาดับความสาคัญของสมมติฐาน สร้างวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ ศึกษาและรวบรวม
ความรู้ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน นาเสนอแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหา และสรุป
หลักการแนวคิดจากการแก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้ร่วมกัน
1.6 การประเมินผล (Evaluations) ในแต่ละขั้นตอนของการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้การเรียนแบบร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก คณาจารย์นักเนื้อหา
หรือผู้สอนและอาจารย์นักเทคโนโลยีการศึกษาจะวางแผนร่วมกันเพื่อประเมินผลความสามารถในการ
แก้ปัญหาของผู้เรียนทั้ง ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยประเมินผลการเรียนรู้จาก 1)
แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา และ 2) แบบประเมินผลงานการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์
โดยพิจารณาจากกระบวนการระหว่างการทางาน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการอภิปราย ระดมสมอง
แสดงความคิดเห็นและ ความสม่าเสมอในการเข้าใช้งานในระบบการจัดการเรียนรู้ และผลงานที่
นาเสนอแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหา
1.7 ผู้เรียนทางไกล (Learners) คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาทาหน้าที่
ศึกษาเนื้อหาจากสื่ อการศึกษาที่มหาวิทยาลั ยจัดเตรียมให้ ทั้งสื่อหลักและสื่อเสริม และระบบการ
บริห ารจัดการเรีย นรู้ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ผู้เรียนที่เรียน
ในระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์นี้เป็นผู้เรียนที่มีสามารถศึกษาเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง สามารถนิยามปัญหา วิเคราะห์ปัญหา ตั้งสมมติฐาน จัดลาดับความสาคัญและคัดเลือก
สมมติฐาน กาหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล นาเสนอ
แนวทางวิธีการการแก้ปัญหา และสรุปหลักการและแนวคิดจากการแก้ปัญหาเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ได้
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รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในระบบสนับสนุนผู้เรียนเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ในการทางาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
บทบาทและหน้าที่ของผู้เรียนทางไกล
1) ศึกษาเนื้อหาจากสื่อการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมให้ทั้งสื่อหลักและสื่อเสริม
2) มีส่ ว นร่ ว มในการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ใ นระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก
3) ปฏิ บั ติ ตามภารกิ จที่ ไ ด้รั บมอบหมายจากกลุ่ ม โดยที่ ส มาชิ กแต่ ล ะคนจะได้
สลับกันทาหน้าที่เป็นประธานหรือหัวหน้ากลุ่มและเลขากลุ่มเพื่อคอยประสานงาน ติดตามช่วยเหลือ
เพื่อนสมาชิกในกลุ่ม
4) ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในระบบสนับสนุนผู้เรียนเพื่อดาเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกันโดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก ทั้งเครื่องมือที่ใช้ทากิจกรรมการเรียนรู้และใช้ติดต่อสื่อสารเพื่อ
ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับเนื้อหา ผู้เรียนกับระบบ และระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกัน
5) ดาเนิน การแก้ส ถานการณ์ปัญหาร่วมกันอย่างเป็น ขั้นตอนตามกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก คือ 1) ศึกษาเนื้อหา 2) ทาความเข้าใจกับสถานการณ์ปัญหาและ
ระบุปัญหาร่วมกัน 3) วิเคราะห์ปัญหา ตั้งสมมติฐาน จัดลาดับและคัดเลือกของสมมติฐานร่วมกัน 4)
สร้างวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ร่วมกัน 5) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลร่วมกัน 6) สังเคราะห์ข้อมูลและ
ตรวจสอบสมมติฐานร่วมกัน 7) นาเสนอวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน 8) สรุปหลักการแนวคิดจากการ
แก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้
คุณลักษณะของผู้เรียนทางไกล
1) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สามารถศึกษาเนื้อหาผ่านสื่อการศึกษาทางไกล
ได้ด้วยตนเองและสามารถเรียนรู้ร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่ม
2) เป็นผู้ที่เข้าใจวิธีการเรียน สามารถเรียนตามขั้นตอนและดาเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
3) เป็นผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้น (Active learner) สนใจใฝุเรียนรู้เปิดโอกาส
ให้กับตนเองศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สนใจการศึกษาค้นคว้าเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ร่วมกับ
ผู้เรียนคนอื่น ๆ
4) เป็นผู้ที่มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและเครื่องมือสนับสนุนผู้เรียน
5) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานการทางานร่วมกันระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกัน และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
โดยสรุปปัจจัยนาเข้าประกอบด้วย 7 ปัจจัยดังแสดงในแผนภูมิที่ 5.2
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แผนภูมิ 5.2 แสดงปัจจัยนาเข้าของระบบการสอนเสริมทางไกลแบบมีปฏิสัมพันธ์

มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
ทางไกล ใฝุเรียนรู้ ศึกษาเนื้อหา
ล่วงหน้า มีความรับผิดชอบ

ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา

การสนับสนุนผู้เรียนแบบผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Online)
และไม่ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Offline) คอมพิวเตอร์

ผู้สอนทางไกล
นักเทคโนโลยีการศึกษาและ
บุคลากรสนับสนุน

องค์
ประกอบ

ประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์
ที่เชื่อมโยงกับชุดวิชา
และเกี่ยวข้องผูเ้ รียน

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
(Collaborative PBL)
สื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระบบการสอนเสริ มทางไกลอิเล็ กทรอนิกส์ แบบมีปฏิสั มพันธ์ที่พัฒ นาขึ้นประกอบด้ว ย 4
องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยนาเข้า 7 ปัจจัย กระบวนการ 3 ขั้นตอน ผลลัพท์คือความสามารถในการ
แก้ปัญหา และผลสะท้อนกลับ คือความพึงพอใจที่มีต่อระบบของผู้เรียน สามารถนามาใช้เป็นระบบ
เสริม (Plug in) ให้เข้ากับระบบการสอนทางไกลตามแผนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543
(STOU PLAN 2000) และระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลั ยสุโขทัยธรรมาธิราชที่เป็น
ระบบการศึกษาทางไกลโดยผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง มีรายละเอียดดังนี้
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1. การนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์มาใช้เป็นระบบ
เสริมกับระบบการสอนทางไกลตามแผนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543 (STOU PLAN 2000)
โดยนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ที่พัฒนาขึ้นมาเป็นระบบเสริม
(Plug-in) ในองค์ประกอบที่ 6 พัฒนาชุดการสอนทางไกล 6.1 อิงสื่อสิ่งพิมพ์ และต่อเนื่องมายัง
องค์ประกอบที่ 7 การถ่ายทอดและเผชิญมวลประสบการณ์ 7.1 ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โดยระบบการสอน
เสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นมาใช้เสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับ
สื่อ ผู้เรียน กับผู้สอน และระหว่างผู้เรียนด้วยกันมากยิ่งขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 5.3
แผนภูมิ 5.3 แสดงการนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์มาใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของระบบการสอนทางไกลตามแผนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543 (STOU

Interactive
e-tutorial
system

PLAN 2000)
ที่มา: ระบบการสอนทางไกล แผนมสธ. 2543 (STOU PLAN 2000)
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรมาธิราช, 2555)
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2. การนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ มาใช้เป็นส่วนหนึ่ง
(Plug-in) ของระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งระบบการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ระบบการสอนที่เอื้ออานวยให้นักศึกษาสามารถใช้
เวลาว่างศึกษาด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ แต่ใช้วิธีการศึกษาผ่านสื่อการสอนต่าง ๆ
ซึ่งเรียกระบบการสอนนี้ว่า “ระบบการสอนทางไกล” โดยนักศึกษาจะศึกษาจะสื่อการสอนต่าง ๆ
ดังนี้ คือ
1) ศึกษาจากสื่อการสอน/วัสดุการศึกษาที่จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ซึ่งประกอบด้วยสื่อ
หลัก ได้แก่ เอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติ สื่อเสริม ได้แก่ ซีดี/ดีวีดีเสียง ดีวีดีประจาชุดวิชา หรือ
ซีดี/ดีวีดีมัลติมีเดียประจาชุดวิชา และวัสดุการศึกษาอื่น ๆ
2) ศึกษาจากสื่อทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่จัดประกอบชุดวิชา
3) เข้ า รั บ การสอนเสริ ม ณ ศู น ย์ บ ริ ก ารการศึ ก ษาจากอาจารย์ ส อนเสริ ม ประจ า
ศูนย์บริการการศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศ
4) ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองจากวัสดุการศึกษา ณ ห้องสมุดต่างๆ และมุม มสธ.
ในห้องสมุดประชาชนประจาจังหวัดทุกจังหวัด
5) เข้าทาการฝึกปฏิบัติและทดลองในห้องปฏิบัติการสาหรับบางชุดวิชา หรือศึกษา
ค้นคว้าและฝึกงานตามที่ได้รับมอบหมาย ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังแสดงในภาพที่ 5.4
รูป 5.1 แสดงระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ที่มา: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรมาธิราช, 2555
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โดยเมื่อนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ที่พัฒนาขึ้นมาใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วจะเป็นระบบที่
สามารถทดแทนการสอนเสริมแบบเผชิญหน้าพร้อมกับช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า
และการทากิจกรรมการเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้กับผู้เรียน โดย
กล่ อ งสั ญ ลั ก ษณ์ แสดงระบบการเรี ย นการสอนทางไกลของ มสธ.ที่ มี อ ยู่ แ ต่ เ ดิ ม และ
กล่องสัญลักษณ์
แสดงระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งเป็น
ระบบเสริม (Plug-in) เข้ากับระบบเดิม ดังแสดงในแผนภาพที่ 5.5
คณะกรรมการกลุ่มผลิต/ ปรับปรุง / บริหารชุดวิชา
(พิจารณาเลือกสื่อเสริมประกอบชุดวิชา)

P

IM

จัดส่งสื่อการสอน/วัสดุการศึกษาทางไปรษณีย์
(เอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา และ/หรือสื่อเสริมประจาชุดวิชา)

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล LSS
การเรียนผ่านข้อความสั้น

(

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการก่อนการเรียนการสอน
IM
1.0
ศึกษาเอกสารการสอนและ
ทาแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา (สื่อหลัก)

โทรศัพท์และ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
LSS
1.2
ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
บริหารการจัดการเรียนรู้

IM
1.1
ศึกษาคู่มือการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์

ไม่ได้
ล็อกอินได้
หรือไม่
ได้

1) ปฐมนิเทศ

IM
2.0
ศึกษาสื่อเสริมประจาชุดวิชา

2.1
ซีดี/ดีวีดีเสียง

IM
3.0
ศึกษาสื่อเสริมประกอบชุดวิชา

3.1
รายการวิทยุกระจายเสียง

2) ฝึกอบรม

2.2
ดีวีดีประจาชุดวิชา

3) แบ่งกลุ่มผู้เรียน

2.3
ซีดี/ดีวีดีมัลติมีเดีย

3.2
รายการวิทยุโทรทัศน์

ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการจัดการเรียนการสอน

4) ทดสอบก่อนเรียน

2.4
วัสดุการศึกษาอื่น ๆ
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ขั้นตอนที่ 2 ดาเนินการจัดการเรียนการสอน (กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก)
4.0

P PS IA IM LSS E L

รับชมรายการสอนเสริมทางไกลเพื่อการศึกษา (สื่อเสริม)

4.1 [1]
ศึกษาเนื้อหารายการสอนเสริมทางไกลเพื่อการศึกษาครั้งที่ 1

.
4.2 [1]
ศึกษาเนื้อหารายการสอนเสริมทางไกลเพื่อการศึกษาครั้งที่ 2

5.0 P PS IA IM LSS E L
ศึกษาค้นคว้าและทากิจกรรมการเรียนรู้
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(สื่อสนับสนุนผู้เรียน)

คาอธิบายองค์ประกอบ
P = บุคลากรการสอนทางไกล
PS = สถานการณ์ปัญหา
IA = กิจกรรมการเรียนการสอน
IM = สื่อการสอน
LSS = ระบบสนับสนุนผู้เรียน
E = การประเมินผล
L = ผู้เรียนทางไกล

5.1 [2]
(1) นาเสนอสถานการณ์ปัญหา
(2) ทาความเข้าใจกับปัญหาและระบุปัญหาร่วมกัน

LSS

ไม่ถูกต้อง
ระบุปัญหา

5.2 [3]
(3) วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาร่วมกัน
(4) ตั้งสมมติฐานร่วมกัน

ถูกต้อง
LSS

4.3 [1]
ศึกษาเนื้อหารายการสอนเสริมทางไกลเพื่อการศึกษาครั้งที่ 3

4.4 [1]
ศึกษาเนื้อหารายการสอนเสริมทางไกลเพื่อการศึกษาครั้งที่ 4

ระบุสาเหตุ
ตั้งสมมติฐาน

5.3 [4], [5]
(5) สร้างวัตถุประสงค์การเรียนรู้ร่วมกัน
(6) ศึกษารวบรวมข้อมูลร่วมกัน

ถูกต้อง
LSS
วัตถุประสงค์
รวบรวมข้อมูล

5.4 [6]
(7) สังเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลร่วมกัน

ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง
LSS

4.5 [1]
ศึกษาเนื้อหารายการสอนเสริมทางไกลเพื่อการศึกษาครั้งที่ 5

ไม่ถูกต้อง
สังเคราะห์ข้อมูล
ได้หรือไม่

5.5 [7], [8]
(8) นาเสนอวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน
(9) สรุปหลักการและการประยุกต์ใช้ร่วมกัน

ถูกต้อง
LSS
นาเสนอวิธีและ
ประยุกต์ใช้

ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลการเรียนการสอน

ไม่ถูกต้อง
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ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลการเรียนการสอน
5.0
ทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา

1. ระบุปัญหา
2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
3. ศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา
4. นาเสนอวิธกี ารแก้ปัญหา
5. ตรวจสอบผลการแก้ปัญหา

ขั้นตอนที่ 2 ดาเนิน
การจัดการเรียนการสอน
ไม่ผ่าน

ผลคะแนน
ผ่าน

คณะกรรมการกลุ่มผลิต/ ปรับปรุง/ บริหารชุดวิชา
ประเมินผลและสรุปการใช้สื่อเสริมประกอบชุดวิชา
สิ้นสุดการเรียนการสอน

แผนภาพที่ 5.5 แสดงให้เห็นถึงการนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ที่พัฒนาขึ้นมาใช้เป็นระบบเสริม (Plug-in) กับระบบการสอนทางไกลตามแผน มสธ. 2543 (STOU 2000)
จากแผนภาพที่ 5.5 แสดงให้เห็นถึงการนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นมาใช้เป็นระบบเสริม (Plug-in) กับระบบการสอนทางไกลตามแผน มสธ. 2543
(STOU 2000) โดยเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าและทากิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนได้มากยิ่งขึ้น โดยยังคงหลักการและขั้นตอนการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านการใช้สื่อประสมเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วย
ตนเองมากที่สุด ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่นามาใช้เป็นระบบเสริม
ในครั้งนี้แสดงให้เห็น ปัจจัยนาเข้าซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบ ประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่
บุคลากรการสอนทางไกล (People: P) สถานการณ์ปัญหา (Problem Scenario: PS) กิจกรรมการ
เรีนการสอน (Instruction Activities: IA) สื่อการสอน (Instructional Media: IM) ระบบสนับสนุน
ผู้เรียน (Learner Support System: LSS) การประเมินผล (Evaluation: E) และ ผู้เรียนทางไกล
(Learner: L) โดยองค์ประกอบที่ 2 กระบวนของระบบประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การเตรียมการ
ก่อนการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอน ซึ่งจะอธิบาย
รายละเอียดไว้ในขั้นตอนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ในส่วนที่ 2 ต่อไป
ผลลั พ ธ์ ของการพั ฒ นาระบบการสอนเสริ มทางไกลอิ เล็ ก ทรอนิก ส์ แ บบมี ปฏิ สั มพั น ธ์ใ นครั้ งนี้ คื อ
การพั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช โดยสามารถระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อ
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แก้ปัญหา นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา และตรวจสอบผลการแก้ปัญหาได้ หลังจากสิ้นสุดกระบวนการ
เรียนการสอน
ส่วนที่ 2

ขั้ น ตอนของระบบการสอนเสริ มทางไกลอิเ ล็ กทรอนิก ส์แ บบมีปฏิ สัมพั น ธ์ โ ดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชที่ พั ฒ นาขึ้ น
ประกอบด้วยขัน้ ตอนการเรียนการสอน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการก่อนการเรียนการสอน
ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการจัดการเรียนการสอน
ขั้นที่ 1 ศึกษาเนื้อหา
ขั้นที่ 2 นาเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบุปัญหาร่วมกัน
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ตั้งสมมติฐาน จัดลาดับและ
คัดเลือกสมมติฐานร่วมกัน
ขั้นที่ 4 สร้างวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ร่วมกัน
ขั้นที่ 5 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลร่วมกัน
ขั้นที่ 6 สังเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบสมมติฐานร่วมกัน
ขั้นที่ 7 นาเสนอแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน
ขั้นที่ 8 สรุปหลักการแนวคิดจากการแก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้
ร่วมกัน
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลการเรียนการสอน

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการก่อนการเรียนการสอน เป็นขั้นตอนที่เตรียมความพร้อมให้กับ
ผู้เรียนก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นดาเนินการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจจุดมุ่งหมายและเห็น
คุณค่าของการเรียนการสอน สร้างความมั่นใจและทัศนคติที่ดีเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียนรู้
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยดังต่อไปนี้
1. ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเสริ ม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านทางข้อความสั้น (SMS) ควบคู่กับการส่งคู่มือการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็ กทรอนิ กส์ แบบมีป ฏิสั มพันธ์ไปพร้อมกับ เอกสารสอนและแบบฝึ ก ปฏิบัติชุด วิช าทาง
ไปรษณีย์เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าสู่ระบบได้ด้วยตนเอง แต่หากพบอุปสรรคสามารถ
ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ (Telephone) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และระบบช่วยเหลือ
อัตโนมัติ (Help desk) ในระบบบริหารจัดการเรียนรู้

229

2. ปฐมนิเทศ เป็นการรับชมการปฐมนิเทศการเรียนการสอนจากผู้สอนทางไกล โดย
รับชมผ่านคลิปวีดิทัศน์เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ของการเรียนการ
สอน ขั้นตอนและวิธีการเรียนการสอน เครื่องมือและเทคโนโลยี ที่นามาใช้ในระบบสนับสนุนผู้เรียน
บทบาทของผู้เรียนและผู้สอน งานที่มอบหมาย เกณฑ์การประเมินผล และช่องทางติดต่อสื่อสารเพื่อ
ช่วยเหลือผู้เรียน
3. ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี ในระบบสนับสนุนผู้เรียน โดยผู้เรียน
สามารถดาวน์ โหลดเอกสารคู่มือส าหรับนักศึกษาและรับชมคลิ ปวีดิทัศน์ส าธิตวิธีการใช้งานและ
เครื่องมือในระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ชุดวิชาพร้อมกับปฏิบัติตามคาแนะนาการใช้ เครื่องมือและ
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
4. แบ่ ง กลุ่ ม ผู้ เ รี ย นออกเป็ น กลุ่ ม ย่ อ ย กลุ่ ม ละ 5-7 คน ตามความสมั ค รใจ
มอบหมายให้แต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้าหรือประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม
5. ทดสอบความสามารถของผู้ เ รี ย นก่ อ นเรี ย น โดยให้ ผู้ เ รี ย นท าแบบวั ด
ความสามารถในการแก้ปั ญหาในระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ หลังจากผู้เรียนทาแบบประเมิน
ความสามารถก่อนเรียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งผลการประเมินให้ผู้เรียนทราบทันที เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถประเมินตนเองได้ว่ามีความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับใดเพื่อที่จะนามาสู่การวาง
แผนการเรียนด้วยตนเอง
ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการจัดการเรียนการสอน เป็นขั้นตอนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็น
หลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยดังต่อไปนี้
1. ขั้น ศึ กษาเนื้อหา เป็ นขั้ นตอนที่ ผู้ ส อนทางไกลอธิบายสรุป เนื้ อหาส าคัญ และ
ยกตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาไว้ในรายการสอนเสริมทางไกลเพื่อการศึกษา ผู้เรียนทางไกลมีหน้าที่
ศึกษาเนื้อหาในรายการสอนเสริม ทางไกลเพื่อการศึกษาทั้งหมด 5 ครั้งเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้
และแนวทางสาหรับการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่กาหนด
2. ขั้นทาความเข้าใจกับสถานการณ์ปัญหาและระบุปัญหาร่วมกัน เป็นขั้นตอนที่
ผู้สอนนาปัญหาหรือสถานการณ์แขวนไว้ในระบบบริหารการจัดการเรียนรู้และมอบหมายให้ผู้เรียนแต่
ละคนศึกษา ทาความเข้าใจกับปัญหาและระบุว่าปัญหาคืออะไร หลังจากนั้นให้ สมาชิกแต่ละคนใน
กลุ่มร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา โดยสมาชิกในกลุ่มจะต้องมี
ความเข้าใจปัญหาที่ถูกต้องสอดคล้องกันและสามารถสรุปความคิดของกลุ่มเพื่อระบุหรือนิยามให้ได้ว่า
ปัญหาคืออะไร
3. ขั้นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ตั้งสมมติฐาน จัดลาดับและคัดเลือกสมมติฐาน
ร่วมกัน เป็นขั้นที่ผู้เรียนสารวจความรู้เบื้องต้นของตนเองเพื่อแก้ปัญหา โดยหลังจากสมาชิกแต่ละกลุ่ม

230

ได้ข้อสรุปว่าปัญหาคืออะไรแล้วจึงนามาสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาว่าเกิดจากสาเหตุใด เป็นการ
เปิดโอกาสให้สมาชิกร่วมกันแสดงความคิดเห็นแบบระดมสมองเพื่อให้ได้มาซึ่งสาเหตุของปัญหาและ
การตั้งสมมติฐานที่สมเหตุสมผลสาหรับปัญหานั้น โดยให้ร่วมกันนาเสนอสมมติฐานให้ได้มากที่สุด
หลังจากนั้นสมาชิกแต่ละกลุ่มจะร่วมกันจัดลาดับความสาคัญของสมมติฐานและคัดเลือกสมมติฐานที่
ต้องการเพื่อนาไปสู่การสร้างวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ แสวงหาข้อมูลความรู้เพื่อนามาพิสูจน์และ
ตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งขึ้น
4. ขั้นสร้างวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นขั้นตอนที่สมาชิกในกลุ่มร่วมกัน
อภิปรายและระดมสมองเพื่อระบุสิ่งจาเป็นที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมและเตรียมแสวงหาข้อมูลเพื่อนามาใช้
พิสูจน์สมมติฐานที่ได้คัดเลือกไว้
5. ขั้นศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลร่วมกัน ในขั้นนี้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะ
ได้รับการแบ่งหน้าที่การทางานและมอบหมายให้ไปศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลความรู้จากสื่อการสอน
และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วนามาบันทึก รายงานความก้าวหน้าให้กลุ่มได้ทราบเพื่อนามาใช้ แก้ปัญหา
ร่วมกัน
6. ขั้นสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐานร่วมกัน ในขั้นนี้สมาชิกกลุ่มจะ
รวมกันอภิปรายและระดมสมองเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมมาได้และนามาใช้เพื่อกาหนดวิธีการ
แก้ปัญหาพร้อมกับนาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งขึ้น
7. ขั้ น น าเสนอวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หา หั ว หน้ า กลุ่ ม น าเสนอวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาหรื อ
สถานการณ์พร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหากับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มอื่น โดยแต่ละกลุ่ม
ร่ว มกัน แสดงความคิดเห็ น วิพากษ์และให้ ข้อเสนอแนะซึ่งกันและกันภายใต้การชี้แนะจากผู้ ส อน
ทางไกล
8. สรุ ปหลักการแนวคิ ดจากการแก้ ปัญหาและการประยุก ต์ใ ช้ เป็ นขั้น ตอนที่
ผู้เรียนแต่ละคนอภิปรายระดมสมองเพื่อร่วมสรุปหลักการ แนวคิดและข้อค้นพบที่ได้จากการแก้ปัญหา
พร้อมเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้ร่วมกัน
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลการเรียนการสอน เป็นการทดสอบความสามารถในการ
แก้ปัญหาหลังเรียน เพื่อวัดความสามารถของผู้เรียนใน 5 ลักษณะ คือ 1) ความสามารถในการระบุ
ปัญหา 2) ความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 3) ความสามารถในการศึกษารวบรวม
ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการนาเสนอวิธีการแก้ปัญหา และ 5) ความสามารถในการ
ตรวจสอบผลการแก้ปัญหา ผ่านการใช้แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาซึ่งเป็นแบบทดสอบ
ปรนัย 4 สถานการณ์ 5 ตัวเลือก
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ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการก่อนการเรียนการสอน
(สัปดาห์ที่ 1-2)
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลการเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนการสอนเสริมทางไกลฯ
ในระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านข้อความสัน้
(ล่วงหน้า 1 สัปดาห์)

ผู้เรียนทางไกลรับทราบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน
สอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
และศึกษาคู่มือการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์

1. Log in เข้าสูร่ ะบบการจัดการ
เรียนรู:้ http://moodle.stou.ac.th
2. Log in > ชือผู้ใช้: รหัสนักศึกษา > รหัสผ่าน: รหัสนักศึกษา
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ล็อกอินได้หรือไม่

ไม่ได้

ได้
ปฐมนิเทศชุดวิชาและการเรียนการสอน
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสัมพันธ์

(สัปดาห์ที่ 2: 30 นาที)

1. ชุดวิชาของฉัน > คลิกเลือกชุดวิชา > ศึกษารายละเอียดและ
แผนการจัดการเรียนรู้ > คลิกไฟล์วีดทิ ัศน์เพื่อรับชมการ
ปฐมนิเทศ
2. จดบันทึกประเด็นปัญหาหรือข้อสงสัย > ส่งข้อความบนกระดาน
เสวนา
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รับชมการปฐมนิเทศได้
หรือไม่

ไม่ได้

ได้

สาธิตและอบรมการใช้เครือ่ งมือและเทคโนโลยีใน
ระบบสนับสนุนผู้เรียน

(สัปดาห์ที่ 2: 45 นาที)

1. ศึกษาคู่มือการใช้เครือ่ งมือในระบบสนับสนุนผู้เรียน
2. รับชมคลิปวีดทิ ัศน์สาธิตการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสาหรับการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการติดต่อสื่อสาร
3. ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสาหรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการติดต่อสือ่ สาร
4. แก้ไขข้อมูลส่วนตัวและแนะนาตัวฉันเองบนกระดานเสวนา
5. จดบันทึกประเด็นปัญหาหรือข้อสงสัย > ส่งข้อความบนกระดานเสวนา
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แก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้
หรือไม่

ไม่ได้
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ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการก่อนการเรียนการสอน (ต่อ)

อานวยความสะดวก
ในการแบ่งกลุ่มผู้เรียน
(สัปดาห์ที่ 2: 5 วัน)

ได้

1. ทาความรู้จกั เพือ่ นและแบ่
ได้ งกลุ่มผูเ้ รียน 5-7 คน ตามความ
สมัครใจ
2. เสนอชื่อสมาชิกเพือ่ คัดเลือกหัวหน้าและเลขานุการกลุ่ม
3. เลขานุการกลุม่ ทาหน้าทีโ่ พสต์ชอื่ กลุม่ รายชื่อสมาชิก
ตาแหน่งความรับผิดชอบบนกระดานเสวนา
4. เลขานุการกลุม่ ทาหน้าทีโ่ พสต์ชื่อกลุม่ รายชื่อสมาชิก
ตาแหน่งความ รับผิดชอบบนกระดานเสวนา

ระบบจัดกลุ่มให้

จัดกลุ่มได้หรือไม่

อานวยความสะดวก
ในการทดสอบก่อนเรียน
(สัปดาห์ที่ 2: 30 นาที)

ไม่ได้

1. ทาแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา (45 นาที)
2. รับทราบผลการประเมินความสามารถก่อนเรียนจากระบบ
3. จดบันทึกประเด็นปัญหาหรือข้อสงสัย > บนกระดานเสวนา
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ทดสอบก่อนเรียนได้
หรือไม่
ได้

ไม่ได้

ได้
ทราบผลคะแนนการทดสอบ
ก่อนเรียน

บุคลากรการสอนทางไกล

ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการจัดการเรียนการสอน

บทบาทผู้เรียน
บทบาทกลุ่มผู้เรียน
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ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการจัดการเรียนการสอน
ในระบบการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 ศึกษาเนื้อหาในรายการ
สอนเสริมเพื่อการศึกษา

d

1. นาเสนอรายการสอนเสริมทางไกล
เพื่อการศึกษา
2. กระตุ้นเตือนให้รับชมรายการฯ
3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และ
เตรียมแหล่งเรียนรู้ใน LMS
4. ตอบปัญหาหรือข้อสงสัย พร้อมให้
ข้อเสนอแนะและกาลังใจแก่ผู้เรียน

1. แบ่งเวลาเพื่อรับชมรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษา
เป็นประจาทุกสัปดาห์
2. จดบันทึกเนื้อหาสาระและร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษา
2. ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ใน LMS
3. จดบันทึกประเด็นปัญหาหรือข้อสงสัยและโพสต์ไว้ที่
ระบบการจัดการเรียนรู:้ กระดานเสวนา

ไม่ได้ศึกษา
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ศึกษาเนื้อหาในรายการ
สอนเสริมฯ หรือไม่

ขั้นที่ 2 นาเสนอสถานการณ์ปัญหา
และระบุปัญหาร่วมกัน
1. นาเสนอสถานการณ์ปัญหาไว้ในระบบ
บริหารการจัดการเรียนรู้
2. ตรวจสอบและให้คะแนนกิจกรรม
3. ตอบปัญหาหรือข้อสงสัย พร้อมให้
ข้อเสนอแนะและกาลังใจแก่ผู้เรียน

ไม่ได้ศึกษา

ศึกษา
1. Log in เข้าสู่ระบบการจัดการเรียนรู้
http://moodle.stou.ac.th เพื่อศึกษา
และ
ทาความเข้าใจกับสถานการณ์ปัญหา
2. ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อระบุปัญหา โดยการ
อธิบายสภาพของสถานการณ์ปัญหาบนกระดาน
เสวนา
3. รับฟังข้อแนะนาจากการการตรวจสอบและ
ประเมินผลงานกลุ่ม
4. สรุปนิยามปัญหาของกลุม่ ผ่านการร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ครั้งที่ 1 โดยตัวแทนกลุ่มทาหน้าที่ส่งคาตอบใน
งานมอบหมายครั้งที่ 1
5. จดบันทึกประเด็นปัญหาหรือข้อสงสัยและส่ง
คาถามไว้บนกระดานเสวนา
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ระบุปัญหา
ได้ถูกต้องหรือไม่

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง
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ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการจัดการเรียนการสอน
ในระบบการจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
ตั้งสมมติฐานจัดลาดับ และคัดเลือก
สมมติฐานร่วมกัน

1. อานวยความสะดวกในการทา
กิจกรรมการเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์
2. ตรวจสอบสาเหตุและให้
ข้อเสนอแนะของปัญหาของกลุ่ม
3. ตรวจสอบผลการตั้งสมมติฐาน
จัดลาดับและคัดเลือกสมมติฐานกลุ่ม
4. ตอบปัญหาหรือข้อสงสัยพร้อมให้
ข้อเสนอแนะและกาลังใจแก่ผู้เรียน

1. นานิยามปัญหาของกลุ่มมาวิเคราะห์ผ่านห้องสนทนา
และระดมสมองเพื่อหาสาเหตุของปัญหาโดยระบุสาเหตุของปัญหา
ลงบนกระดานเสวนา
2. สรุป “สาเหตุปัญหาของกลุ่ม” โดยส่งคาตอบในงานครั้ง
ที่ 2
3. ร่วมกันตั้งสมมติฐานที่มีความเป็นไปได้และสมเหตุสมผล
เพื่อนามาใช้แก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดลงบนกระดานเสวนา
4. จัดลาดับความสาคัญของสมมติฐานร่วมกันบนกระดาน
เสวนา
5. สรุปและคัดเลือกสมมติฐานเพื่อนามาใช้สร้าง
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ โดยพิมพ์คาตอบในเว็บเพจการ
ส่งงานครั้งที่ 3
6. จดบันทึกประเด็นปัญหาหรือข้อสงสัยและส่งคาถามไว้
บนกระดานเสวนา
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วิเคราะห์สาเหตุ ตั้งสมมติฐาน
และคัดเลือกได้ถูกต้องหรือไม่

ขั้นที่ 4 สร้างวัตถุประสงค์
ในการเรียนรู้ร่วมกัน
1. อานวยความสะดวกในการทากิจกรรม
การเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์
2. ตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้
3. ตอบปัญหาหรือข้อสงสัยพร้อมให้
ข้อเสนอแนะและกาลังใจแก่ผู้เรียน

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง
1. อภิปรายระดมสมองเพื่อสร้างวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ โดยระบุ
สิ่งจาเป็นที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม
2. สรุปความคิดเห็นของสมาชิกเกีย่ วกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
โดยระบุสิ่งจาเป็นที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมโดยการส่งคาตอบใน
กิจกรรมเรียนรู้ที่ 4
3. จดบันทึกประเด็นปัญหาหรือข้อสงสัยและส่งคาถามบนกระดาน
เสวนา
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สร้างวัตถุประสงค์ฯ
ได้ถูกต้องหรือไม่

ไม่ถูกต้อง
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ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการเรียนการสอน
ในระบบการจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ถูกต้อง
ขั้นที่ 5 ขั้นศึกษาค้นคว้า
และรวบรวมข้อมูลร่วมกัน
1. อานวยความสะดวกในการทากิจกรรม
การเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์
2. กระตุ้นให้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวม
ข้อมูล
3. ตรวจสอบ ให้คาแนะนาเพือ่ การ
รวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้
4. ตอบปัญหาหรือข้อสงสัยพร้อมให้
ข้อเสนอแนะและกาลังใจแก่ผู้เรียน

1. ประชุมกลุ่มผ่านห้องสนทนาเพือ่ แบ่งหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ
2. สมาชิกแต่ละคนศึกษาค้นคว้า รวบรวมและบันทึก
ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายโดยรวบรวมไว้ในบน
กระดานเสวนา
3. จดบันทึกประเด็นปัญหาหรือข้อสงสัยและส่งคาถาม
บนกระดานเสวนา
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ศึกษาค้นคว้าและ
รวบรวมความรู้

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง
ขั้นที่ 6 สังเคราะห์ข้อมูล
เพื่อตรวจสอบสมมติฐานร่วมกัน
1. อานวยความสะดวกในการทากิจกรรมการเรียนรู้
ปฏิสัมพันธ์

2. กระตุ้นให้ผุ้เรียนวิเคราะห์คัดแยกและจัดกลุ่ม
ข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมมาได้
3. ตรวจสอบจานวนของข้อมูลที่รวบรวมเพื่อให้
เพียงพอสาหรับใช้สังเคราะห์เพื่อตรวจสอบ
สมมติฐาน
4. ตรวจสอบแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาที่จะ
นามาใช้ดาเนินการตรวจสอบสมมติฐาน
5. ตอบปัญหาหรือข้อสงสัย พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะ
และกาลังใจแก่ผู้เรียน
6.

1. ประชุมกลุ่มผ่านห้องสนทนาเพื่อวิเคราะห์ คัด
แยกและจัดกลุ่มข้อมูลที่จะนามาใช้ตรวจสอบ
สมมติฐานของกลุ่มที่ตั้งไว้
2. ประเมินความเพียงพอของข้อมูลที่จะนามาใช้
ตรวจสอบสมมติฐาน
3. สรุปข้อมูลที่ได้จากกระบวนสังเคราะห์ขอ้ มูล
4. นาข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์มาดาเนินการ
ตรวจสอบตามสมมติฐานที่ตั้งไว้และส่งคาตอบใน
กิจกรรมเรียนรู้ที่ 5
5. สรุปข้อค้นพบที่ได้จากการพิสูจน์และตรวจสอบ
สมมติฐาน
6. จดบันทึกประเด็นปัญหาหรือข้อสงสัยและส่ง
คาถามบนกระดานเสวนา
7.
โทรศัพท์ / ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
/FAQ/ Help Desk

นาข้อมูลมาตรวจสอบสมมติฐาน
ได้ถูกต้องหรือไม่

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง
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ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการเรียนการสอน (ต่อ)
ในระบบการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 7 นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา
1. อานวยความสะดวกในการทากิจกรรมการ
เรียนรู้ปฏิสัมพันธ์
2. กระตุ้นให้ระดมสมองเพื่อทบทวนและ
ตรวจสอบขั้นตอนการทางานร่วมกัน
3. แจ้งเกณฑ์และประเมินผลงาน
4. ตอบปัญหาหรือข้อสงสัยพร้อมให้
ข้อเสนอแนะและกาลังใจแก่ผู้เรียน

1. ระดมสมองเพื่อทบทวนและตรวจสอบขั้นตอนการ
ทางานร่วมกัน

2. สรุปการศึกษาค้นคว้าและนาเสนอวิธกี ารการแก้ไข
สถานการณ์ปัญหาร่วมกันโดยนาเสนอผ่านเว็บเพจการส่งงาน
ครั้งที่ 6 และแขวนไว้บนกระดานเสวนาห้อง
3. อภิปราย แสดงความคิดเห็นในรายงานการศึกษาค้นคว้าของ
แต่ละกลุ่ม
4. บันทึกประเด็นปัญหาหรือข้อสงสัยไว้บนกระดานเสวนา

โทรศัพท์ / ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
/FAQ/ Help Desk

นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา
ได้ถูกต้องหรือไม่

ขั้นที่ 8 สรุปหลักการแนวคิดที่ได้จากการ
แก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้
1. อานวยความสะดวกในการทากิจกรรม
การเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์
2. แจ้งเกณฑ์การประเมินผล
3. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักการ
แนวคิดที่ได้จากการแก้ปัญหาและแนว
ทางการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
4. ตอบปัญหาหรือข้อสงสัยพร้อมให้
ข้อเสนอแนะและกาลังใจแก่ผู้เรียน

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง
1. อภิปรายเพือ่ ประเมินกระบวนการทางานและผลรายงาน
การศึกษาค้นคว้า
2. สรุปผลการประเมินของกลุ่มผ่านการทาแบบประเมิน
ตนเอง
3. อภิปรายเพือ่ สรุปหลักการแนวคิดที่ได้จากการแก้ปัญหา
พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการนาความรู้หรือประสบการณ์
การแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ผ่านเว็บเพจการส่งงานครั้งที่ 7
4. บันทึกประเด็นปัญหาหรือข้อสงสัยไว้บนกระดานเสวนา

โทรศัพท์ / ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
/FAQ/ Help Desk

สรุปหลักการแนวคิดและการ
ประยุกต์ใช้

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

บุคลากรการสอนทางไกล
บทบาทผู้เรียน
บทบาทกลุม่ ผู้เรียน
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ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลการเรียนการสอน
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลการเรียนการสอน
การวัดความสามารถในการแก้ ปัญหา

1. จัดเตรียมแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
2. ชี้แจงขั้นตอนและวิธกี ารทาแบบวัดความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
3. ให้คาแนะนาในการทาแบบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาหลังเรียน
4. แจ้งผลคะแนนการทดสอบหลังเรียน

1. Log in เข้าสู่ระบบการจัดการเรียนรู้
http://moodle.stou.ac.th
2. ศึกษาคาชี้แจงในการทาแบบวัดความสามารถใน
การแก้ปัญหา
3. ทาแบบทดสอบเพือ่ วัดความสามารถในการ
แก้ปัญหา
4. รับทราบคะแนนและเปรียบเทียบผลคะแนนก่อน
เรียนและหลังเรียน

ศึกษาทบทวนขั้นตอนที่ 2

ผลคะแนนความสามารถ
ในการแก้ปญ
ั หา

ไม่ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์

สิ้นสุดการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสมั พันธ์

บุคลากรการสอนทางไกล
บทบาทผู้เรียน
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ส่ว นที่ 3

แผนการจั ด กิจ กรรมการสอนเสริ มทางไกลอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ แบบมี ปฏิ สั ม พัน ธ์ โ ดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตารางที่ 5.1 แผนการจัดกิจกรรมการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการก่อนการเรียนการสอน
บทบาทบุคลากร
การสอนทางไกล

บทบาทผู้เรียน/
ปฏิสัมพันธ์

วิธีการ/เครื่องมือ/
สื่อการสอน

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ขั้นที่ 1 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสมั พันธ์
(ล่วงหน้า 1-3 สัปดาห์)
- นักเทคโนโลยีการศึกษา
ประสานงานกับสานักพิมพ์
เพื่อขอจัดส่งคู่มือการสอน
เสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสัมพันธ์ไปพร้อม
กับสื่อสิ่งพิมพ์ โดยจัดส่ง
ทางไปรษณีย์

- ศึกษาสื่อหลักและสื่อเสริม
- ศึกษาวิธีการเข้ารับการสอน
เสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสัมพันธ์
- ศึกษาขั้นตอนการเข้าใช้งานใน
ระบบบริหารจัดการเรียนการ
สอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์จากคู่มือการสอน
เสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสัมพันธ์

- เอกสารการสอน
- แบบฝึกปฏิบัติ
- สื่อเสริมประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
- สื่อเสริมประกอบชุดวิชา
(ถ้ามี)
- คู่มือการสอนเสริม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์

- นักเทคโนโลยีการศึกษา
ประกาศแจ้งข้อมูลเกีย่ วกับ
การเข้าร่วมกิจกรรมการ
สอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์

- รับทราบข้อมูลเพื่อเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์

- แจ้งข้อมูลผ่านข้อความสั้น
(SMS)

- ผู้เรียนมี ความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาสาระ
ของชุดวิชา
- ผู้เรียนเข้าใจวิธกี าร
เข้ารับการสอนเสริม
ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์
- ผู้เรียนเข้าใจขั้นตอน
การเข้าใช้งานใน
ระบบบริหารจัดการ
เรียนการสอนเสริม
ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์
- ผู้เรียนรับทราบข้อมูล
การเข้าร่วมกิจกรรม
การสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์
- ผู้เรียนสามารถศึกษา
รายละเอียดจากคู่มือ
และใช้ข้อมูลที่ได้รับ
จากการแจ้งผ่าน
ข้อความสั้น (SMS)
เพื่อเข้าใช้งานใน
ระบบ
หมายเหตุ หากไม่
สามารถเข้าใช้งานใน
ระบบได้สามารถติดต่อ
สอบถามทางโทรศัพท์
หรือส่งข้อมูลทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
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บทบาทบุคลากร
การสอนทางไกล

บทบาทผู้เรียน/
ปฏิสัมพันธ์

วิธีการ/เครื่องมือ/
สื่อการสอน

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ขั้นที่ 2 ปฐมนิเทศการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (สัปดาห์ที่ 1: ใช้เวลา 30 นาที)
- นักเทคโนโลยีการศึกษา
และผู้ดูแลระบบ จัดเตรียม
ระบบบริหารจัดการเรียน
การสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์

- กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อ
เข้าใช้งานในระบบบริหาร
จัดการเรียนการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์

- ระบบบริหารจัดการเรียน
การสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์

- ศึกษารายละเอียดและขั้นตอน - แผนการจัดการเรียนรู้
การเรียนการสอนเสริมทางไกล - คลิปวีดิทัศน์
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
จากแผนการจัดการเรียนรู้และ
คลิปวีดิทัศน์

- ผู้สอนทางไกลและนัก
เทคโนโลยีการศึกษา
จัดเตรียมแผนการจัดการ
เรียนรู้และคลิปวีดิทัศน์เพื่อ
อธิบาย ชีแ้ จงรายละเอียด
และขั้นตอนการเรียนการ
สอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์
- นักเทคโนโลยีการศึกษาและ - จดบันทึกประเด็นปัญหาและ
ผู้ดูแลระบบตอบคาถาม
โพสต์คาถามไว้บนกระดาน
หรือปัญหาเกีย่ วกับแผนการ
เสวนาในระบบบริหารจัดการ
จัดการเรียนรู้และขั้นตอน
เรียนการสอนเสริมทางไกล
เรียนการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์
ปฏิสัมพันธ์

- ระบบบริหารจัดการเรียน
การสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์: กระดานเสวนา
(webboard)

- ผู้เรียนกรอกข้อมูล
ส่วนตัวเพื่อเข้าใช้งาน
ในระบบบริหารจัดการ
เรียนการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสัมพันธ์
- ผู้เรียนเข้าใจเปูาหมาย
ขั้นตอนและวิธีการ
เรียนการสอนเสริม
ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์

หมายเหตุ หากไม่
สามารถเข้าใช้งานใน
ระบบได้สามารถติดต่อ
สอบถามทางโทรศัพท์/
อ่านคาถามทีพ่ บบ่อย
(FAQ) /เครื่องมือ
ช่วยเหลืออัตโนมัติ (Help
Desk) หรือส่งข้อมูลทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ขั้นที่ 3 ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในระบบสนับสนุนผู้เรียน (สัปดาห์ที่ 1: ใช้เวลา 45 นาที)
- นักเทคโนโลยีการศึกษา - ศึกษาคู่มือการใช้เครื่องมือ - ระบบบริหารจัดการ
- ผู้เรียนแก้ไขข้อมูล
เตรียมคู่มือการใช้
และเทคโนโลยีในระบบ
เรียนการสอนเสริม
ส่วนตัว
เครื่องมือและเทคโนโลยี สนับสนุนผู้เรียน
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
และแนะนาตัวฉัน
ในระบบสนับสนุน
แบบมีปฏิสมั พันธ์
เองบนกระดาน
ผู้เรียน
- เครือข่ายสังคมออนไลน์
เสวนา
- คู่มือการใช้เครื่องมือ
- ผู้เรียนมี
และเทคโนโลยีในระบบ
ความสามารถใน
สนับสนุนผู้เรียน
การใช้เครื่องมือ
และเทคโนโลยีใน
- นักเทคโนโลยีการศึกษา - รับชมคลิปวีดิทัศน์สาธิต
- คลิปวีดิทัศน์สาธิต
ระบบสนับสนุน
จัดเตรียมคลิปวีดิทัศน์
วิธีการใช้เครื่องมือและ
วิธีการใช้เครื่องมือและ
ผู้เรียน
สาธิตวิธีการใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีในระบบ
เทคโนโลยีในระบบ
และเทคโนโลยีในระบบ สนับสนุนผู้เรียน
สนับสนุนผู้เรียน
สนับสนุนผู้เรียน
- ทดลองปฏิบัติการใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยีใน
ระบบสนับสนุนผู้เรียนตาม
คลิปวีดิทัศน์
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บทบาทผู้เรียน/
ปฏิสัมพันธ์

- นักเทคโนโลยีการศึกษา - จดบันทึกประเด็นปัญหา
ตอบคาถามหรือปัญหา
และโพสต์คาถามไว้บน
ที่เกี่ยวกับการใช้
ระบบบริหารจัดการเรียน
เครื่องมือและเทคโนโลยี การสอนเสริมทางไกล
ในระบบสนับสนุน
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ผู้เรียน
ปฏิสัมพันธ์: กระดาน
เสวนา (Webboard)

วิธีการ/เครื่องมือ/
สื่อการสอน
- ระบบบริหารจัดการ
เรียนการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสมั พันธ์

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

หมายเหตุ หากไม่
สามารถเข้าใช้งานใน
ระบบได้สามารถ
ติดต่อสอบถามทาง
โทรศัพท์/ อ่าน
คาถามที่พบบ่อย
(FAQ) /เครื่องมือ
ช่วยเหลืออัตโนมัติ
(Help Desk) หรือส่ง
ข้อมูลทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์

ขั้นที่ 4 แบ่งกลุ่มผู้เรียน (สัปดาห์ที่ 1: 3-5 วัน)
- ผู้สอนทางไกลเปิด
- ทาความรู้จักกับผู้เรียนคน - การแบ่งกลุ่มผู้เรียนตาม - ผู้เรียนเข้ากลุม่ ตาม
โอกาสให้ผเู้ รียนทา
อื่นและจัดกลุ่มตามความ
ความสมัครใจ
ความสมัครใจ
ความรู้จักสมาชิกและ สมัครใจโดยให้มีสมาชิก
- ระบบบริหารจัดการ
- ผู้เรียนมี
แบ่งกลุ่มผู้เรียนตาม
กลุ่มละ 5-7 คน
เรียนการสอนเสริม
ความคุ้นเคยกับ
ความสมัครใจ โดย
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
สมาชิกในกลุ่มเพื่อ
กาหนดจานวนสมาชิก
แบบมีปฏิสมั พันธ์:
เตรียมความพร้อม
กลุ่มละ 5-7 คน
กระดานเสวนา, ห้อง
สาหรับการเรียนรู้
สนทนา
ร่วมกันโดยใช้
- ผู้สอนทางไกล
- สมาชิกเสนอชื่อเพื่อนเพื่อ
- เครือข่ายสังคมออนไลน์
ปัญหาเป็นหลัก
กาหนดให้ผู้เรียนตั้ง
คัดเลือกหัวหน้าและ
ชื่อกลุ่ม สรรหา
เลขานุการกลุ่ม
หัวหน้าและ
เลขานุการกลุ่ม
หมายเหตุ หากไม่
- ผู้ดูแลระบบให้
- เลขานุการกลุ่มทาหน้าที่
สามารถจัดกลุ่มได้
ตัวแทนกลุ่มโพสต์ชื่อ
โพสต์ชื่อกลุ่ม รายชื่อ
ระบบจะทาการจัด
กลุ่ม รายชื่อสมาชิก
สมาชิก ตาแหน่งความ
กลุ่มให้อัตโนมัติ
และตาแหน่งที่สมาชิก รับผิดชอบบนกระดาน
รับผิดชอบบน
เสวนา
กระดานเสวนา
ขั้นที่ 5 ประเมินความสามารถของผู้เรียนก่อนเรียน (สัปดาห์ที่ 1: 30 นาที)
- ผู้สอนทางไกลและนัก
เทคโนโลยีการศึกษา
เตรียมแบบวัด
ความสามารถการ
แก้ปัญหาเพื่อประเมิน
ความสามารถในการ
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ปฏิสัมพันธ์

วิธีการ/เครื่องมือ/
สื่อการสอน

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

แก้ปัญหาก่อนเรียน
สาหรับผู้เรียน
- นักเทคโนโลยี
การศึกษาจัดเตรียมคา
ชี้แจงการทา
แบบทดสอบก่อนเรียน
ไว้ในระบบบริหาร
จัดการเรียนการสอน
เสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์

- เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ - แบบวัดความสามารถใน
เรียนการสอนเสริมทางไกล การแก้ปัญหาออนไลน์
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์: แบบ
ประเมินผลก่อนเรียน
- ศึกษาคาแนะนาและวิธีการ
ทาแบบทดสอบ
เพื่อวัดความสามารถใน
การแก้ปัญหาก่อนเรียน
- ทาแบบวัดความสามารถใน
การแก้ปัญหาออนไลน์

- ระบบบริหารจัดการ
เรียนการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสมั พันธ์แจ้ง
ผลการประเมินก่อน
เรียนให้กับผู้เรียน

- รับทราบผลการทดสอบ
ก่อนเรียน

- รายงานคะแนนการ
ประเมินก่อนเรียนใน
ระบบบริหารจัดการ
เรียนการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสมั พันธ์

- ผู้เรียนทราบผล
คะแนนของแบบวัด
ความสามารถในการ
แก้ปัญหาก่อนเรียน
เพื่อนามาใช้ในการ
ประเมินผลตนเอง
และวางแผนในการ
เรียนรู้

ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการจัดการเรียนการสอน (สัปดาห์ที่ 2-6)
บทบาทบุคลากร
การสอนทางไกล

บทบาทผู้เรียน/
ปฏิสัมพันธ์

วิธีการ/เครื่องมือ/
สื่อการเรียนการสอน

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ขั้นที่ 1 ศึกษาเนื้อหาในรายการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ (สัปดาห์ที่ 2-6)
- นาเสนอรายการสอน - รับชมรายการสอนเสริมที่ - สถานีวิทยุโทรทัศน์ของ ผู้เรียนมีความรู้ความ
เสริมทางไกลเพื่อ
ถ่ายทอดผ่านทาง
มสธ. (STOU
เข้าใจในเนื้อหาสาระที่
การศึกษาครั้งที่ 1-5
ดาวเทียมและ
Channel)
เกี่ยวข้องกับชุดวิชา
อินเทอร์เน็ต
- เว็บไซต์ของ
และได้รับแนวทางการ
มหาวิทยาลัย
แก้ปัญหา จากการ
- ผู้ดูแลระบบการจัดการ - ล็อกอินเข้าสูร่ ะบบระบบ - ระบบบริหารจัดการ
รับชมรายการสอน
เรียนการสอนเสริม
บริหารจัดการเรียนการ
เรียนการสอนเสริม
เสริมทางไกลเพื่อ
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
สอนเสริมทางไกล
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษา
แบบมีปฏิสมั พันธ์นา
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
แบบมีปฏิสมั พันธ์
รายการสอนเสริมเพื่อ
ปฏิสัมพันธ์
การศึกษาไว้ในระบบ
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บทบาทผู้เรียน/
ปฏิสัมพันธ์

วิธีการ/เครื่องมือ/
สื่อการเรียนการสอน

บริหารจัดการเรียนการ
ปฏิสัมพันธ์: ผู้เรียนกับ
สอนเสริมทางไกล
เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์
- นักเทคโนโลยีการศึกษา
และ ผูด้ ูแลระบบ
ติดตามความก้าวหน้า
และกระตุ้นผู้เรียนให้
ศึกษาเนื้อหาในรายการ
สอนเสริมทางไกลเพื่อ - รับชมและศึกษาเนื้อหาใน - รายการสอนเสริมเพื่อ
การศึกษา
รายการสอนเสริมทางไกล การศึกษาโดยวิเคราะห์
เพื่อการศึกษาเพื่อใช้เป็น
เนื้อหาทีส่ าคัญ และ
แหล่งข้อมูลความรู้และ
ยากต่อการทาความ
แนวทางสาหรับการ
เข้าใจ มาจัดทาเป็น
แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ สถานการณ์ปัญหาและ
กาหนด
เชื่อมโยงกับเหตุการณ์
- จัดสรรเวลารับชมรายการ - ส่งข้อความกระตุ้น
สอนเสริมเพื่อการศึกษา
เตือนในระบบบริหาร
เป็นประจาทุกสัปดาห์
การจัดการเรียนรู้การ
- จดบันทึกเนื้อหา
สอนเสริมทางไกล
สาระสาคัญที่ได้จาก
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
การศึกษาเรียนรู้ใน
ปฏิสัมพันธ์
รายการ
- ข้อความ (message)
- ส่งข้อความในเครือข่าย
ปฏิสัมพันธ์: ผู้เรียนกับ
สังคมออนไลน์
เนื้อหา
- ผู้สอนทางไกลและนัก - ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีการศึกษา
ด้วยการตอบคาถามร่วม
(e-mail)
ร่วมกันออกแบบ
สนุกกับรายการสอนเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้
ทางไกลเพื่อการศึกษา

- นักเทคโนโลยี
การศึกษารวบรวม
แหล่งเรียนรู้และ
นาเสนอไว้บนระบบ
บริหารจัดการเรียนการ
สอนเสริมทางไกล

ปฏิสัมพันธ์: ผู้เรียนกับ
เนื้อหา / เทคโนโลยี
- ศึกษาค้นคว้าความรู้
- รายการโทรทัศน์
เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ที่ บทความทางวิชาการ
จัดเตรียมไว้
และเว็บไซต์ที่เกีย่ วข้อง
ปฏิสัมพันธ์: ผู้เรียนกับ
เนื้อหา / เทคโนโลยี

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
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บทบาทผู้เรียน/
ปฏิสัมพันธ์

วิธีการ/เครื่องมือ/
สื่อการเรียนการสอน
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อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์
- ผู้ดูแลระบบรวบรวม
- จดบันทึกประเด็นปัญหา - ระบบบริหารจัดการ
ประเด็นปัญหาหรือข้อ
หรือข้อสงสัยที่เกีย่ วข้อง
เรียนการสอนเสริม
สงสัยเกีย่ วกับการเรียน
กับการเรียนหรือการ
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
ส่งให้นักเทคโนโลยี
รับชมรายการสอนเสริม
แบบมีปฏิสมั พันธ์:
การศึกษา เพื่อวิเคราะห์ แล้วส่งประเด็นคาถาม
กระดานเสวนา
และจัดกลุ่มหัวข้อ
หรือข้อสงสัยไว้บน
(webboard)
ประเด็นปัญหาเพื่อขอ
กระดานเสวนา
คาปรึกษาจากผู้สอน
ปฏิสัมพันธ์: ผู้เรียนกับ
ทางไกล
เทคโนโลยี
ขั้นที่ 2 ทาความเข้าใจกับสถานการณ์ปัญหาและระบุปัญหาร่วมกัน (สัปดาห์ที่ 2)
- ผู้ดูแลระบบนา
- ล็อกอินเข้าสูร่ ะบบการ
- ระบบบริหารจัดการ
- ผู้เรียนศึกษา
สถานการณ์ปัญหา
จัดการเรียนรู้
เรียนการสอนเสริม
สถานการณ์ปัญหา
พร้อมกับคาชี้แจงเพื่อ - ศึกษาและทาความเข้าใจ
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเตรียมความ
อธิบายขั้นตอนการ
กับสถานการณ์ปัญหาที่
แบบมีปฏิสมั พันธ์: เว็บ
พร้อมสาหรับการทา
เรียนรู้แขวนไว้บน
นาเสนอไว้ในระบบระบบ
เพจนาเสนอ
ความเข้าใจกับ
ระบบบริหารจัดการ
บริหารจัดการเรียนการ
สถานการณ์ปัญหา
ปัญหา
เรียนการสอนเสริม
สอนเสริมทางไกล
- ผู้เรียนสามารถทา
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ความเข้าใจกับ
แบบมีปฏิสมั พันธ์
ปฏิสัมพันธ์
สถานการณ์ปัญหา
ได้
ปฏิสัมพันธ์: ผู้เรียนกับ
- สมาชิกในกลุ่มแต่ละ
เนื้อหา / เทคโนโลยี
คนมีความเข้าใจใน
สถานการณ์ปัญหาที่
- ผู้สอนทางไกล
- สมาชิกแต่ละคนร่วมกัน - ระบบบริหารจัดการ
ถูกต้องสอดคล้องกัน
มอบหมายและชี้แจง
อธิบายความเข้าใจ
เรียนการสอนเสริม
สมาชิกในกลุ่ม
กิจกรรมการเรียนรู้ครั้ง
เกี่ยวกับสถานการณ์
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกันแสดงความ
ที่ 1: ให้อธิบายความ
ปัญหาพร้อมกับระบุว่า
แบบมีปฏิสมั พันธ์:
คิดเห็นเพื่อให้ได้
เข้าใจเกี่ยวกับ
ปัญหาคืออะไร
กระดานเสวนา
ข้อสรุปเกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัญหา และ
(webboard)
นิยามของปัญหา
ระบุว่าปัญหาคืออะไร
ปฏิสัมพันธ์: ผู้เรียนกับ
พร้อมระบุสิ่งที่เป็น
- ตรวจสอบและ
ผู้เรียน / เทคโนโลยี
ปัญหาร่วมกันได้
ประเมินผล กิจกรรม
การเรียนรู้ครั้งที่ 1
- ผู้สอนทางไกล
- หัวหน้ากลุ่มทาหน้าที่คอย - ระบบบริหารจัดการ
มอบหมายให้สมาชิกแต่
กระตุ้นและถามเพื่อน
เรียนการสอนเสริม
ละคนในกลุม่ ร่วมกัน
สมาชิกให้แสดงความ
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
อภิปรายเพื่อ
คิดเห็นเพื่อนามาสู่การ
แบบมีปฏิสมั พันธ์: ห้อง
แลกเปลีย่ น และแสดง
ระบุปัญหาร่วมกันชอง
สนทนา (chat room),
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บทบาทบุคลากร
การสอนทางไกล
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัญหา
- กระตุ้นผู้เรียนให้แสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน

บทบาทผู้เรียน/
ปฏิสัมพันธ์
กลุ่ม

วิธีการ/เครื่องมือ/
สื่อการเรียนการสอน

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

กระดานเสวนา
(webboard)
- เครือข่ายสังคมออนไลน์
Linegroup

ปฏิสัมพันธ์: ผู้เรียนกับ
ผู้เรียน / ผู้สอน /
เทคโนโลยี
- ผู้สอนทางไกล
- เลขานุการกลุ่มสรุปความ - ระบบบริหารจัดการ
มอบหมายและชี้แจง
คิดเห็นของสมาชิกในกลุม่
เรียนการสอนเสริม
กิจกรรมเรียนรู้ครั้งที่ 2:
และส่งนิยามปัญหาของ
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
ให้นิยามปัญหาของกลุม่
กลุ่ม โดยโดยพิมพ์คาตอบ
แบบมีปฏิสมั พันธ์: เว็บ
พร้อมระบุสิ่งที่เป็น
ส่งในเว็บเพจการส่งงาน
เพจการส่งงานครั้งที่ 1:
ปัญหาร่วมกัน
ครั้งที่ 1
อธิบายความเข้าใจ
- ตรวจสอบ ประเมินผล - สมาชิกกลุ่มร่วมรับฟังการ
เกี่ยวกับสถานการณ์
งานและให้คาแนะนาใน ตรวจสอบและประเมินผล
ปัญหา และระบุว่า
กิจกรรมการเรียนรู้ครั้ง
งานกลุม่
ปัญหาคืออะไร
ที่ 2 ว่าแต่ละกลุ่ม
สามารถให้คานิยามเพื่อ
ระบุสิ่งที่เป็นปัญหาได้
ครบถ้วน ถูกต้อง และ
ชัดเจนหรือไม่ ถ้ายังไม่
ถูกต้องสมาชิกกลุ่มต้อง
กลับไปศึกษาปัญหา ทา
ความเข้าใจกับปัญหา
และระบุปัญหาร่วมกัน
อีกครั้งจนกว่าจะ
ปฏิสัมพันธ์: ผู้เรียนกับ
สามารถนิยามปัญหาได้
ผู้เรียน / ผู้สอน /
ถูกต้อง
เทคโนโลยี
- นักเทคโนโลยีการศึกษา - จดบันทึกประเด็นปัญหา - ระบบบริหารจัดการ
หรือผู้ดูแลระบบการ
หรือข้อสงสัยจากการ
เรียนการสอนเสริม
จัดการเรียนรู้ อานวย
เรียนรูห้ รือการใช้งานไว้
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
ความสะดวกในการ
บนระบบบริหารจัดการ
แบบมีปฏิสมั พันธ์:
เรียน โดยกระตุ้นให้
เรียนการสอนเสริม
กระดานเสวนา
ผู้เรียนศึกษา
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
(webboard)
สถานการณ์ปัญหา
แบบมีปฏิสมั พันธ์
รวมทั้งคอยตอบข้อ
สงสัยเกีย่ วกับกิจกรรม
ปฏิสัมพันธ์: ผู้เรียนกับ
การเรียนรู้และการใช้
เทคโนโลยี
งานในระบบการจัดการ
เรียนรู้

ความสามารถในการ
แก้ปัญหา: ทาความ
เข้าใจกับสถานการณ์
ปัญหาพร้อมกับนิยาม
ปัญหาของกลุ่มและ
ระบุสิ่งที่เป็นปัญหาได้
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บทบาทผู้เรียน/
ปฏิสัมพันธ์

วิธีการ/เครื่องมือ/
สื่อการเรียนการสอน

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ขั้นที่ 3 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ตั้งสมมติฐาน จัดลาดับและคัดเลือกสมมติฐานร่วมกัน (สัปดาห์ที่ 3)
- ผู้สอนทางไกล
- หัวหน้ากลุ่มกระตุ้น
- ระบบบริหารจัดการ
- ผู้เรียนสามารถ
ตรวจสอบสาเหตุของ
สมาชิกแต่ละคนในกลุม่
เรียนการสอนเสริม
วิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาของกลุ่มว่ามี
นานิยามปัญหาของกลุ่ม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
ปัญหาและร่วมกัน
ความสอดคล้อง
มาวิเคราะห์และระดม
แบบมีปฏิสมั พันธ์:
นาเสนอสาเหตุของ
เหมาะสม และถูกต้อง
สมองเพื่อหาสาเหตุของ
กระดานเสวนา
ปัญหาของกลุ่มได้
ตามประเด็นปัญหา
ปัญหาบนกระดานเสวนา
(webboard)
หรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง
- เลขากลุม่ ฯ ทาหน้าทีส่ รุป - LMS: เว็บเพจการส่ง
ต้องให้คาแนะนาหรือ
และรวบรวมข้อเสนอแนะ
งานครั้งที่ 2: อธิบาย
ข้อเสนอแนะเพื่อนาไป
เกี่ยวกับ “สาเหตุของ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรับปรุงหาสาเหตุของ
ปัญหา” ที่สมาชิกแต่ละ
สถานการณ์ปัญหา และ
ปัญหาร่วมกันใหม่อีก
คนร่วมกันเสนอแล้วจัดทา
ระบุว่าปัญหาคืออะไร
ครั้ง
เป็น “สาเหตุปัญหาของ - เครือข่ายสังคมออนไลน์
กลุ่ม” ส่งในเว็บเพจการ
LineGroup
ส่งงานครั้งที่ 2
ปฏิสัมพันธ์: ผู้เรียนกับ
ผู้เรียน / ผู้สอน /
เทคโนโลยี
- ผู้สอนทางไกล
- หัวหน้ากลุ่มกระตุ้นให้
ตรวจสอบผลการ
สมาชิกแต่ละคนนาสาเหตุ
ตั้งสมมติฐานของกลุ่ม
ปัญหาของกลุ่มมารวม
ว่ามีความเป็นไปได้และ
ร่วมกันอภิปราย และ
สมเหตุสมผลตามสาเหตุ ระดมสมองเพื่อ
ของปัญหาหรือไม่ ถ้าไม่ ตั้งสมมติฐานที่มีความ
ถูกต้องต้องให้คาแนะนา เป็นไปได้และ
หรือข้อเสนอแนะเพื่อ
สมเหตุสมผลเพื่อนามาใช้
นาไปปรับปรุงและ
แก้ปัญหาให้ได้มากที่สดุ ลง
ตั้งสมมติฐานร่วมกัน
บนกระดานเสวนา
ใหม่อีกครั้ง
ปฏิสัมพันธ์: ผู้เรียนกับ
ผู้เรียน / ผู้สอน /
เทคโนโลยี
- ผู้สอนทางไกล
- สมาชิกกลุ่มจัดลาดับ
ตรวจสอบผลการ
ความสาคัญของ
จัดลาดับความสาคัญ
สมมติฐานร่วมกันบน
ของสมมติฐานทีไ่ ด้จาก
กระดานเสวนา
การระดมสมอง

- ผู้เรียนสามารถระดม
สมองเพื่อร่วมกัน
ตั้งสมมติฐานและ
จัดลาดับความสาคัญ
ของสมมติฐานเพื่อ
นาไปสู่การคัดเลือก
สมมติฐานที่
เหมาะสม
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การสอนทางไกล

บทบาทผู้เรียน/
ปฏิสัมพันธ์

วิธีการ/เครื่องมือ/
สื่อการเรียนการสอน

- ผู้สอนทางไกล
- หัวหน้ากลุ่มกระตุ้นให้
- ระบบบริหารจัดการ
ตรวจสอบสมมติฐานที่
สมาชิกร่วมกันสรุปและ
เรียนการสอนเสริม
สมาชิกกลุ่มได้ทาการ
คัดเลือกสมมติฐานที่มี
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
คัดเลือกเพื่อนามาใช้
ความเป็นไปได้เรียง
แบบมีปฏิสมั พันธ์: เว็บ
กาหนดวัตถุประสงค์
ตามลาดับความสาคัญ
เพจการส่งงานครั้งที่ 3:
การเรียนรู้ ว่าแต่ละ
และคัดเลือกวิธีที่ดีทสี่ ุด
ส่งสมมติฐานที่ตั้งขึ้น
กลุ่มสามารถสรุปและ
เพื่อนามาใช้กาหนด
จัดลาดับและสมมติฐาน
คัดเลือกสมมติฐานพื่
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
ของกลุ่มที่คัดเลือก
อนามาใช้กาหนด
- เลขานุการกลุ่มสรุปความ
นามาใช้กาหนด
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
คิดเห็นของสมาชิกในกลุม่
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
ได้ถูกต้องหรือไม่ ถ้ายัง
และส่งสมมติฐานของกลุ่ม
ไม่ถูกต้องสมาชิกกลุ่ม
ที่ได้คัดเลือกแล้วพิมพ์
ต้องกลับไปศึกษาปัญหา คาตอบในเว็บเพจการส่ง
ทาความเข้าใจกับ
งานครั้งที่ 3
ปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ
ตั้งสมมติฐานและ
ปฏิสัมพันธ์: ปฏิสัมพันธ์:
จัดลาดับสมมติฐานอีก
ผู้เรียนกับผู้เรียน / ผู้สอน
ครั้ง
/ เทคโนโลยี
- นักเทคโนโลยีการศึกษา - จดบันทึกประเด็นปัญหา - ระบบบริหารจัดการ
หรือผู้ดูแลระบบการ
หรือข้อสงสัยจากการ
เรียนการสอนเสริม
จัดการเรียนรู้ อานวย
เรียนรูห้ รือการใช้งานไว้
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
ความสะดวกในการ
บนระบบบริหารจัดการ
แบบมีปฏิสมั พันธ์:
เรียน โดยกระตุ้นให้
เรียนการสอนเสริม
กระดานเสวนา
ผู้เรียนวิเคราะห์สาเหตุ
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
(webboard)
ของปัญหา
แบบมีปฏิสมั พันธ์
ตั้งสมมติฐาน จัดลาดับ - โดยส่งคาถามไว้บน
และคัดเลือกสมมติฐาน
กระดานเสวนา
ร่วมกัน รวมทั้งคอย
ตอบข้อสงสัยเกีย่ วกับ
กิจกรรมการเรียนรู้และ
ปฏิสัมพันธ์: ผู้เรียนกับ
การใช้งาน
เทคโนโลยี
ขั้นที่ 4 สร้างวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ร่วมกัน (สัปดาห์ที่ 4)
- ผู้สอนทางไกล
- หัวหน้ากลุ่มกระตุ้นให้
- ระบบบริหารจัดการ
ตรวจสอบการสร้าง
สมาชิกแต่ละคนร่วมกัน
เรียนการสอนเสริม
วัตถุประสงค์
อภิปราย แลกเปลีย่ นและ
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
การเรียนรู้ที่แต่ละกลุ่ม
แสดงความคิดเห็นเพื่อ
แบบมีปฏิสมั พันธ์:
ได้กาหนดเพื่อนามาสู่
สร้างวัตถุประสงค์การ
กระดานเสวนา
การแสวงหาข้อมูล
เรียนรู้ในการแสวงหา
(webboard)
เพิ่มเติมสาหรับพิสูจน์
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ - LMS: เว็บเพจการส่ง

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- ผู้เรียนสามารถสรุป
และคัดเลือก
สมมติฐานที่มีความ
เป็นไปได้และ
สมเหตุสมผลเพื่อ
นาไปสู่การกาหนด
วัตถุประสงค์การ
เรียนรู้

ความสามารถในการ
แก้ปัญหา: วิเคราะห์
ปัญหาตั้งสมมติฐาน
จัดลาดับและคัดเลือก
สมมติฐานได้

- ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปราย
แลกเปลีย่ นและ
แสดงความคิดเห็น
เพื่อกาหนด
วัตถุประสงค์ในการ
เรียนรู้
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การสอนทางไกล
สมมติฐานที่คัดเลือกไว้

บทบาทผู้เรียน/
ปฏิสัมพันธ์

วิธีการ/เครื่องมือ/
สื่อการเรียนการสอน

สมมติฐานที่คัดเลือกไว้บน
งานครั้งที่ 4: สร้าง
กระดานเสวนา
วัตถุประสงค์ในการ
เรียนรูร้ ่วมกัน
- เลขานุการกลุ่มสรุปความ
- เครือข่ายสังคมออนไลน์
คิดเห็นของสมาชิก
LineGroup
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ในการแสวงหา
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์
สมมติฐานที่คัดเลือกไว้
โดยพิมพ์คาตอบใน
กิจกรรมเรียนรู้ครั้งที่ 4

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

- ผู้เรียนสามารถ
กาหนดวัตถุประสงค์
ในการเรียนรู้เพื่อใช้
แสวงหาข้อมูล
เพิ่มเติม พิสูจน์
สมมติฐานที่คัดเลือก
ไว้ตามกรอบของ
สถานการณ์ปัญหา

ปฏิสัมพันธ์: ผู้เรียนกับ
ผู้เรียน / ผู้สอน /
เทคโนโลยี
ความสามารถในการ
- นักเทคโนโลยี
- จดบันทึกประเด็นปัญหา - ระบบบริหารจัดการ
แก้ปัญหา: สร้าง
การศึกษาหรือและ
หรือข้อสงสัยจากการ
เรียนการสอนเสริม
ผู้ดูแลระบบ อานวย
เรียนรูห้ รือการใช้งานใน
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์ในการ
เรียนรู้
ความสะดวกในการ
ระบบบริหารจัดการเรียน
แบบมีปฏิสมั พันธ์:
เรียน โดยกระตุ้นให้
การสอนเสริมทางไกล
กระดานเสวนา
ผู้เรียนกาหนด
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
(webboard)
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
ปฏิสัมพันธ์
รวมทั้งคอยตอบข้อ
- โดยส่งคาถามไว้บน
สงสัยเกีย่ วกับกิจกรรม
กระดานเสวนา
การเรียนรู้และการใช้
งานไว้บนระบบบริหาร
ปฏิสัมพันธ์: ผู้เรียนกับ
จัดการเรียนการสอน
เทคโนโลยี
เสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์
ขั้นที่ 5 ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลร่วมกัน (สัปดาห์ที่ 5)
- ผู้สอนทางไกลหรือนัก - หัวหน้ากลุ่มประชุมกลุ่ม - ระบบบริหารจัดการ
- ผู้เรียนสามารถศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
ผ่านห้องสนทนาเพื่อแบ่ง
เรียนการสอนเสริม
ค้นคว้า รวบรวม
กระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษา
หน้าที่และความ
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
และบันทึกข้อมูลได้
ค้นคว้าและรวบรวม
รับผิดชอบในการศึกษา
แบบมีปฏิสมั พันธ์:
สอดคล้องกับ
ข้อมูลความรู้ร่วมกัน
ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
กระดานเสวนา
วัตถุประสงค์ในการ
- ตรวจสอบ ให้คาแนะนา ร่วมกันโดยสรุปบทบาท
(webboard)
เรียนรู้ที่กาหนดไว้
เพื่อการศึกษาค้นคว้า
หน้าที่ไว้บนกระดาน
- เครือข่ายสังคมออนไลน์
และรวบรวมข้อมูลที่
เสวนา
FLineGroup
สอดคล้องกับ
- สมาชิกแต่ละคนศึกษา
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สื่อการเรียนการสอน

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

- ระบบบริหารจัดการ
เรียนการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสมั พันธ์:
กระดานเสวนา
(webboard)

ความสามารถในการ
แก้ปัญหา: ศึกษา
ค้นคว้าและรวบรวม
ข้อมูลได้

ค้นคว้า รวบรวมและ
บันทึกข้อมูลที่สืบค้นมาได้
โดยรวบรวบข้อมูลใน
บล็อกตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากกลุ่ม

ปฏิสัมพันธ์: ผู้เรียนกับ
ผู้เรียน / ผู้สอน /
เทคโนโลยี
- นักเทคโนโลยี
- จดบันทึกประเด็นปัญหา
การศึกษาหรือผู้ดูแล
หรือข้อสงสัยจากการ
ระบบการจัดการเรียนรู้ เรียนรูห้ รือการใช้งานใน
อานวยความสะดวกใน
ระบบการจัดการเรียนรู้
การเรียน และตอบข้อ
โดยส่งคาถามไว้บน
สงสัยเกีย่ วกับกิจกรรม
กระดานเสวนา
การเรียนรู้และการใช้
งานไว้บนระบบบริหาร
ปฏิสัมพันธ์: ผู้เรียนกับ
จัดการเรียนการสอน
เทคโนโลยี
เสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์

ขั้นที่ 6 สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐานร่วมกัน (สัปดาห์ที่ 6)
- ผู้สอนทางไกลหรือนัก - ร่วมแสดงความคิดเห็น
- ระบบบริหารจัดการ
- ผู้เรียนวิเคราะห์ คัด
เทคโนโลยีการศึกษา
ผ่านกระดานเสวนาเพื่อ
เรียนการสอนเสริม
แยกและจัดกลุม่
กระตุ้นให้ผู้เรียน
วิเคราะห์ คัดแยกและจัด
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลที่จะนามาใช้
วิเคราะห์ คัดแยกและ
กลุ่มข้อมูลที่จะนามาใช้
แบบมีปฏิสมั พันธ์:
ตรวจสอบสมมติฐาน
จัดกลุ่มข้อมูลที่ศึกษา
ตรวจสอบสมมติฐานของ
กระดานเสวนา
ของกลุ่ม
ค้นคว้าและรวบรวมมา
กลุ่ม
(webboard)
ได้
- LMS: เว็บเพจการส่ง
ปฏิสัมพันธ์: ผู้เรียนกับ
งานครั้งที่ 5: สังเคราะห์
ผู้เรียน / ผู้สอน /
ข้อมูลเพื่อตรวจสอบ
เทคโนโลยี
สมมติฐาน
- ผู้สอนทางไกล
- สมาชิกกลุ่มร่วมประเมิน - เครือข่ายสังคมออนไลน์ - ผู้เรียนประเมินความ
ตรวจสอบความ
ความเพียงพอของข้อมูลที่ LineGroup
เพียงพอของจานวน
เพียงพอของจานวน
จะนามาใช้ตรวจสอบ
ข้อมูลที่รวบรวมมา
ข้อมูลที่รวบรวมมาได้ที่
สมมติฐานผ่านห้อง
ได้เพื่อใช้ตรวจสอบ
จะใช้ในการสังเคราะห์
สนทนา หากประเมินแล้ว
สมมติฐานของกลุ่ม
เพื่อตรวจสอบ
พบว่ายังมีข้อมูลที่ไม่
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- ผู้สอนทางไกล
ตรวจสอบแนวทางหรือ
วิธีการแก้ปัญหาที่จะ
นามาใช้ดาเนินการ
ตรวจสอบตาม
สมมติฐานที่คัดเลือกไว้

- ผู้สอนทางไกล
ตรวจสอบข้อค้นพบ
กลุ่มที่ได้จากการนา
แนวทางหรือวิธีการ
แก้ปัญหาไปตรวจสอบ
สมมติฐานที่คัดเลือกไว้

บทบาทผู้เรียน/
ปฏิสัมพันธ์

วิธีการ/เครื่องมือ/
สื่อการเรียนการสอน

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

เพียงพอ สมาชิกกลุ่มต้อง
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและ
นามาผ่านกระบวน
วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูล
อีกครั้ง
ปฏิสัมพันธ์: ผู้เรียนกับ
ผู้เรียน / ผู้สอน /
เทคโนโลยี
- สมาชิกกลุ่มร่วมกันระดม
สมองเพื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้
จากการสังเคราะห์มาสรุป
ถึงแนวทางหรือวิธีการ
แก้ปัญหาและดาเนินการ
ตรวจสอบตามสมมติฐาน
ของกลุ่มบนกระดาน
เสวนา
ปฏิสัมพันธ์: ผู้เรียนกับ
ผู้เรียน / ผู้สอน /
เทคโนโลยี
- เลขานุการกลุ่มสรุปข้อ
ค้นพบของกลุ่มที่ได้จาก
การนาแนวทางหรือ
วิธีการแก้ปัญหาไป
ตรวจสอบสมมติฐานของ
กลุ่มโดยเว็บเพจการส่ง
งานครั้งที่ 5

ปฏิสัมพันธ์: ผู้เรียนกับ
เทคโนโลยี
- นักเทคโนโลยีการศึกษา - จดบันทึกประเด็นปัญหา - ระบบบริหารจัดการ
หรือผู้ดูแลระบบ
หรือข้อสงสัยจากการ
เรียนการสอนเสริม
อานวยความสะดวกใน
เรียนรูห้ รือการใช้งานใน
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
การเรียน และตอบข้อ
ระบบบริหารจัดการเรียน
แบบมีปฏิสมั พันธ์:
สงสัยเกีย่ วกับกิจกรรม
การสอนเสริมทางไกล
กระดานเสวนา
การเรียนรู้และการใช้
อิเล็กทรอนิกส์แบบมี
(webboard)
งานในระบบการจัดการ
ปฏิสัมพันธ์
เรียนรู้
- โดยส่งคาถามไว้บน

- ผู้เรียนสามารถสรุป
แนวทางหรือวิธีการ
แก้ปัญหาและ
ดาเนินการตรวจสอบ
ตามสมมติฐานของ
กลุ่ม

- ผู้เรียนสามารถสรุป
ข้อค้นพบของกลุ่มที่
ได้จากการนา
แนวทางหรือวิธีการ
แก้ปัญหาไป
ตรวจสอบสมมติฐาน
ของกลุ่ม

ความสามารถในการ
แก้ปัญหา: สังเคราะห์
ข้อมูลเพื่อตรวจสอบ
สมมติฐานได้
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กระดานเสวนา
ปฏิสัมพันธ์: ผู้เรียนกับ
เทคโนโลยี
ขั้นที่ 7 นาเสนอวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน (สัปดาห์ที่ 7)
- ผู้สอนทางไกลหรือนัก - สมาชิกกลุ่มแต่ละคน
- ระบบบริหารจัดการ
เทคโนโลยีการศึกษา
ร่วมกันระดมสมองเพื่อ
เรียนการสอนเสริม
กระตุ้นให้ผู้เรียนระดม
ทบทวนและตรวจสอบ
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
สมองเพื่อทบทวนและ
ขั้นตอนการทางานและ
แบบมีปฏิสมั พันธ์:
ตรวจสอบขั้นตอนการ
กระบวนการแก้ปญ
ั หา
กระดานเสวนา
ทางานและกระบวนการ (ขั้นที่ 2-6) ผ่านกระดาน
(webboard)
แก้ปัญหาร่วมกัน
เสวนา

- ผู้สอนทางไกลแจ้ง
เกณฑ์การประเมินผล
งานและตรวจสอบ
รายงานสรุปผล
การศึกษาค้นคว้าการ
แก้สถานการณ์ปัญหา
พร้อมกับให้
ข้อเสนอแนะ

- ผู้เรียนสามารถ
ตรวจสอบขั้นตอน
การทางานและ
กระบวนการ
แก้ปัญหาของกลุ่ม
ร่วมกันได้

ปฏิสัมพันธ์: ผู้เรียนกับ
เทคโนโลยี
- สมาชิกในกลุ่มร่วมกัน
- ระบบบริหารจัดการ
- ผู้เรียนจัดทารายงาน
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า
เรียนการสอนเสริม
สรุปผลการศึกษา
การแก้สถานการณ์ปญ
ั หา
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
ค้นคว้าเพื่อเตรียม
เพื่อเตรียมนาเสนอผ่าน
แบบมีปฏิสมั พันธ์:
นาเสนอวิธีการ
ห้องกระดานเสวนา
กระดานเสวนา
แก้ปัญหาได้ครบถ้วน
รายงานประกอบด้วย
(webboard)
ถูกต้อง ชัดเจนตาม
1) คานิยามของปัญหา
- เว็บเพจการส่งงานครั้งที่ เกณฑ์การประเมิน
และระบุสิ่งที่เป็นปัญหา
6: รายงานสรุปผล
2) สาเหตุของปัญหา
การศึกษาค้นคว้าการ
3) สมมติฐานกลุ่ม
แก้สถานการณ์ปัญหา
4) การกาหนด
วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้
5) ข้อมูลการศึกษาค้นคว้า
6) การสังเคราะห์ข้อมูล
เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
กลุ่ม
7) แนวทางหรือวิธีการ
แก้ปัญหาของกลุ่ม
8) ข้อสรุปที่ได้จากการนา
วิธีการแก้ปัญหาไป
ตรวจสอบกับสมมติฐาน
กลุ่ม
- หัวหน้ากลุ่มมอบหมายให้
ตัวแทนกลุ่มนาเสนอ
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บทบาทผู้เรียน/
ปฏิสัมพันธ์

วิธีการแก้ปัญหาโดยการ
ส่งรายงานผ่านเว็บเพจ
การส่งงานครั้งที่ 6 และ
นาส่งไว้บนกระดาน
เสวนากลุม่ ใหญ่
ปฏิสัมพันธ์: ผู้เรียนกับ
ระบบ ผูเ้ รียนกับผู้เรียน
และผูเ้ รียนกับผูส้ อน
- ผู้สอนทางไกลกระตุ้นให้ - สมาชิกแต่ละคนในกลุม่
ผู้เรียนร่วมอภิปรายและ ศึกษารายงานการศึกษา
แสดงความคิดเห็นต่อ
ค้นคว้าฯของแต่ละกลุ่ม
การนาเสนอรายงานฯ
และร่วมอภิปราย แสดง
ของแต่ละกลุม่
ความคิดเห็นบนกระดาน
เสวนากลุม่ ใหญ่

วิธีการ/เครื่องมือ/
สื่อการเรียนการสอน

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

- ระบบบริหารจัดการ
เรียนการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสมั พันธ์:
กระดานเสวนา
(webboard)

- ผู้เรียนสามารถ
อภิปรายและร่วม
แสดงความคิดเห็น
ต่อรายงานการศึกษา
ค้นคว้าของแต่ละ
กลุ่ม

ปฏิสัมพันธ์: ผู้เรียนกับ
ผู้เรียน / ผู้สอน /
เทคโนโลยี
- นักเทคโนโลยีการศึกษา - จดบันทึกประเด็นปัญหา - ระบบบริหารจัดการ
ความสามารถในการ
หรือผู้ดูแลระบบการ
หรือข้อสงสัยจากการ
เรียนการสอนเสริม
แก้ปัญหา: นาเสนอ
จัดการเรียนรู้ อานวย
เรียนรูห้ รือการใช้งานใน
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการแก้ปัญหา
ความสะดวกในการ
ระบบการจัดการเรียนรู้
แบบมีปฏิสมั พันธ์:
เรียน และตอบข้อสงสัย
โดยส่งคาถามไว้บน
กระดานเสวนา
เกี่ยวกับกิจกรรมการ
กระดานเสวนา
(webboard)
เรียนรู้และการใช้งานใน
ระบบการจัดการเรียนรู้
ปฏิสัมพันธ์: ผู้เรียนกับ
เทคโนโลยี
ขั้นที่ 8 สรุปหลักการแนวคิดที่ได้จากการแก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้ร่วมกัน (สัปดาห์ที่ 7)
- ผู้สอนทางไกลแจ้ง
- สมาชิกแต่ละคนในกลุม่
- ระบบบริหารจัดการ
- ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
เกณฑ์การประเมินผล
ร่วมกันอภิปรายเพื่อ
เรียนการสอนเสริม
ประเมินผล
เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ประเมินกระบวนการ
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
กระบวนการทางาน
ในการประเมิน
ทางานและ
แบบมีปฏิสมั พันธ์:
และผลงานของกลุ่ม
กระบวนการทางานและ ผลรายงานการศึกษา
กระดานเสวนา
ผลงานการศึกษา
ค้นคว้าของกลุ่มผ่าน
(webboard)
ค้นคว้าของกลุ่มร่วมกัน
กระดานเสวนา
- เว็บเพจการส่งงานครั้ง
- เลขานุการกลุ่มสรุปผล
ที่ 7: ข้อสรุปหลักการ
การประเมินของกลุ่มผ่าน
แนวคิดที่ได้จากการ
กระดานเสวนากลุ่มใหญ่
แก้ปัญหาพร้อมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการ - ผู้เรียนสรุปหลักการ
- ผู้สอนทางไกล
- สมาชิกในกลุ่มร่วมกัน
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บทบาทบุคลากร
การสอนทางไกล
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของหลักการแนวคิดที่
ได้จากการแก้ปัญหา
และแนวทางการนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้

บทบาทผู้เรียน/
ปฏิสัมพันธ์

วิธีการ/เครื่องมือ/
สื่อการเรียนการสอน

อภิปรายเพื่อสรุปหลักการ
นาข้อความรู้หรือ
แนวคิดที่ได้จากการ
ประสบการณ์การ
แก้ปัญหาพร้อมทั้ง
แก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้
เสนอแนะแนวทางการนา
ของกลุ่ม
ความรู้หรือประสบการณ์
การแก้ปัญหาไป
ประยุกต์ใช้ผา่ นกระดาน
เสวนา
- เลขานุการกลุ่มนาเสนอ
ข้อสรุปของกลุ่มเกีย่ วกับ
หลักการ แนวคิดทีไ่ ด้จาก
การแก้ปัญหาพร้อมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการนา
ความรู้หรือประสบการณ์
การแก้ปัญหาไป
ประยุกต์ใช้ ผ่านเว็บเพจ
การส่งงานครั้งที่ 7
- นักเทคโนโลยีการศึกษา - จดบันทึกประเด็นปัญหา - ระบบบริหารจัดการ
หรือผู้ดูแลระบบการ
หรือข้อสงสัยจากการ
เรียนการสอนเสริม
จัดการเรียนรู้ อานวย
เรียนรูห้ รือการใช้งานใน
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
ความสะดวกในการ
ระบบการจัดการเรียนรู้
แบบมีปฏิสมั พันธ์:
เรียน และตอบข้อสงสัย
โดยส่งคาถามไว้บน
กระดานเสวนา
เกี่ยวกับกิจกรรมการ
กระดานเสวนา
(webboard)
เรียนรู้และการใช้งานใน
ระบบการจัดการเรียนรู้
ปฏิสัมพันธ์: ผู้เรียนกับ
เทคโนโลยี

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
แนวคิดที่ได้จากการ
แก้ปัญหาและนา
ความรู้ที่ได้จากการ
แก้ปัญหาไป
ประยุกต์ใช้
ความสามารถในการ
แก้ปัญหา: สรุป
หลักการแนวคิดที่ได้
จากการแก้ปัญหาและ
แนวทางการ
ประยุกต์ใช้
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ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลการเรียนการสอน (สัปดาห์ที่ 7)
บทบาทบุคลากร
บทบาทผู้เรียน/ปฏิสัมพันธ์
วิธีการ/เครื่องมือ/
การสอนทางไกล
สื่อการเรียนการสอน
- จัดเตรียมแบบประเมินหลัง - ล็อกอินเข้าสูร่ ะบบการ
- ระบบบริหารจัดการ
การเรียนการสอน:
จัดการเรียนรู้
เรียนการสอนเสริม
แบบทดสอบความสามารถ - ศึกษาคาชี้แจงในการทา
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
ในการแก้ปัญหา
แบบประเมินหลังเรียน
แบบมีปฏิสมั พันธ์
- ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการทา - ทาแบบทดสอบ
- แบบทดสอบ
ทาแบบวัดความสามารถใน
ความสามารถในการ
ความสามารถในการ
การแก้ปัญหา
แก้ปัญหา
แก้ปัญหา
- ให้คาแนะนาในการทาแบบ
ประเมินหลังเรียนในกรณีที่
ปฏิสัมพันธ์: ปฏิสัมพันธ์:
ผู้เรียนเกิดปัญหา
ผู้เรียนกับผู้เรียน / ผู้สอน
/ เทคโนโลยี
- แจ้งผลการประเมินหลัง
เรียนแก่ผู้เรียน

- รับทราบผลการประเมิน
หลังเรียนจาก
แบบทดสอบ
ความสามารถในการ
แก้ปัญหา

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- ผู้เรียนทราบ
พัฒนาการ
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา
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ตอนที่ 3
การนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไปใช้
การน าระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็ กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพั นธ์โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วย
วิ ธี ก ารน าระบบการสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ โ ดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา สาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไปใช้
1. หน่วยงานที่จะนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักไปใช้ ควรมีการจัดเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและเครื่องมือที่จาเป็นในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ สถานที่ผลิตรายการสอน
เสริมทางไกลเพื่อการศึกษา ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และควรมีการเตรียมความพร้อมทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับนักศึกษาเพื่อสามารถเข้าถึงและใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้
บริ การอิน เทอร์ เน็ ต และใช้เครื่ องมือในระบบบริห ารการจัดการเรียนรู้ เช่น การใช้กระดานข่าว
กระดานเสวนา การทาแบบสารวจ และการส่งงานในระบบ เป็นต้น รวมทั้งการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพื่อกระตุ้นและติดตามผู้เรียนให้เข้าใช้งานในระบบอย่างสม่าเสมอ
2. หน่วยงานที่จะนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่ วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักไปใช้ ควรมีการประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจง และ
ปฐมนิเทศเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพัน ธ์ให้แก่บุ คลากรผู้ สอนทางไกล ได้แก่ ผู้ สอนทางไกล นักเทคโนโลยีการศึกษา บุคลากร
สนับสนุน ผู้เรียนทางไกล ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่
ได้รับจากการนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ไปใช้ เนื่องจากการใช้
ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้
ปัญหาเป็นหลักให้เกิดประสิทธิภาพจาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ ส อนทางไกลและนั ก เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาที่ น าระบบการสอนเสริ ม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก ควรมีการทา
ความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการอานวยความสะดวกทางการเรียนให้แก่ผู้เรียน
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กระตุ้นผู้เรียน และสนับสนุนการสร้างปฏิสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างผู้สอนและผู้เรียนอย่ างสม่าเสมอ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและให้กาลังใจแก่ผู้เรียน
4. การทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาและการกากับตนเองในการเรียน สามารถ
นาไปประเมินผู้เรียนได้ในระหว่างสัปดาห์ที่ 5-7 ของการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสัมพันธ์
เงื่ อ นไขการน าระบบการสอนเสริ มทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์แ บบมีป ฏิ สั มพั น ธ์ โ ดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา สาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไปใช้
1. ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัม พันธ์โดยโดยใช้กระบวนการ
เรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ที่ ใ ช้ ปั ญ หาเป็ น หลั ก เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หา ประกอบด้ ว ย 4
องค์ประกอบ คือ ปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัทธ์ (Output) และผลย้อนกลับ
(Feedback) ปัจจัยนาเข้าประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ บุคลากรการสอนทางไกล สถานการณ์ปัญหา
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ระบบสนับสนุนผู้เรียน การประเมินผล และ ผู้เรียน
ทางไกล ส่วนกระบวนการ ประกอบด้วยขั้นตอนการเรียนการสอน 8 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นศึกษาเนื้อหา
ขั้นทาความเข้าใจกับปัญหาและระบุ ปัญหาร่วมกัน ขั้นวิเคราะห์ปัญหา ตั้งสมมติฐาน และจัดลาดับ
สมมติฐานร่วมกัน ขั้นสร้างวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ร่วมกัน ขั้นศึกษารวบรวมข้อมูลความรู้ร่วมกัน
ขั้นสังเคราะห์ และตรวจสอบสมมติฐานร่ว มกัน ขั้นนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาร่ว มกัน และ ขั้นสรุป
หลักการแนวคิดจากการแก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้ร่วมกัน จากนั้นผลลัพธ์ของระบบคือ ผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา ผลสะท้อนกลับของระบบคือความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีระบบการ
สอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ดั ง นั้ น การน าระบบการสอนเสริ ม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพัน ธ์ไปใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สถาบันการศึกษาที่นาไปใช้ควร
ดาเนิน การจั ดการเรี ยนการสอนให้ครอบคลุมองค์ประกอบและขั้นตอน พร้อมทั้งดาเนินการตาม
ขั้นตอนการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักอย่างเป็นขั้นตอน
2. ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
ร่ ว มกั น ที่ ใ ช้ ปั ญ หาเป็ น หลั ก ที่ พั ฒ นาขึ้ น นี้ เป็ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น การใช้
คอมพิวเตอร์และการติดต่อสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นสถาบันการศึกษาหรือหน่ว ยงานที่
นาไปใช้ควรมีความพร้อมในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการเข้าถึงการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต สาหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
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ปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ ผู้สอนทางไกล นักเทคโนโลยีการศึกษา บุคลากรสนับสนุน และผู้ เรียนทางไกล ควร
มีความสามารถในการเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการ
เรี ยนรู้ ร่ว มกัน ที่ใช้ปั ญหาเป็ น หลั ก เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพจะต้องคานึงถึงการสร้างสั มพันธภาพ
ระหว่างผู้เรียน ให้โอกาสในการแบ่งกลุ่มผู้เรียนด้วยตนเองตามความสมัครใจ และสมาชิกในกลุ่มต้องมี
หน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และทางานร่วมกันให้ได้มากที่สุด หัวหน้า
กลุ่ มมีห น้ าที่คอยกระตุ้น ให้ ส มาชิกร่ว มอภิปราย แสดงความคิดเห็ นและระดมสมอง รวมทั้งต้อง
กาหนดให้สมาชิกในแต่ ละกลุ่มเข้าใช้งานได้เฉพาะกลุ่มของตนเองเท่านั้นเพื่อปูองกันไม่ให้เกิดการ
คัดลอกความคิดจากกลุ่มอื่น
4. การกาหนดเงื่อนไขของเวลาในการทากิจกรรมปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อาจต้องมีการยืดหยุ่นตามความเหมาะสม แต่ควรมีการระบุวันสุดท้ายของการเข้าร่วมกิจกรรมหรือ
การส่งงานอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนและบริหารเวลาในการทางานร่วมกันได้ เน้น
การทากิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน คิดวิเคราะห์ อภิปรายและร่วมแสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระภายใต้บริบทของการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก

บทที่ 6
สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อ
พั ฒ น า ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย
สุโ ขทัย ธรรมาธิร าชเกี่ยวกับ สภาพและความต้องการการสอนเสริมทางไกลอิเล็ กทรอนิกส์ แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ โ ดยใช้กระบวนการเรี ยนรู้ร่ว มกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลั ก เพื่อพัฒ นาความสามารถในการ
แก้ปัญหา
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. เพื่อสร้างระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4. เพื่อศึกษาผลการใช้ ระบบการสอนเสริมทางไกลอิ เล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้
กระบวนการเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน ที่ใช้ปั ญหาเป็นหลั ก เพื่อพัฒ นาความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรั บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5. เพื่อรับรองและนาเสนอระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อ
พั ฒ น า ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอนหลักเพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา
เกี่ยวกับระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ที่ใช้ปัญหาเป็ นหลัก และศึกษาความคิดเห็ นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพัน ธ์ โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ร่ว มกัน ที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒ นา
ความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างต้นแบบระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 2.1 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเรียนการ
สอน ทฤษฎีระบบ และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ โ ดยใช้กระบวนการเรี ยนรู้ร่ว มกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลั กเพื่อพัฒ นาความสามารถในการ
แก้ปัญหา
ขั้นตอนที่ 2.2 การสร้างต้น แบบระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนย่อย คือ
2.2.1 สร้างองค์ประกอบของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
2.2.2 สร้างต้นแบบระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
2.2.3 พัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
2.2.4 สร้างคู่มือการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ขั้นตอนที่ 2.3 การทดสอบคุณภาพสื่อด้านการออกแบบระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย คือ
2.3.1 ตรวจสอบคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ
2.3.2 ทดสอบคุณภาพของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์โดยการทดสอบแบบหนึ่งต่อหนึ่งและทดสอบกลุ่มเล็ก
2.3.3 ปรับปรุงแก้ไข
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ขั้นตอนที่ 2.4 สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 ชุด
ชุดที่ 1 แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา
ชุดที่ 2 แบบประเมินผลงานความสามารถในการแก้ปัญหา
ชุดที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนย่อย คือ
ขั้นตอนที่ 3.1 เตรียมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง
ขั้นตอนที่ 3.2 เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
ขั้นตอนที่ 3.3 ดาเนินการทดลอง
ขั้นตอนที่ 3.4 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ขัน้ ตอนที่ 3.5 สรุปผลการทดลองใช้
ขั้นตอนที่ 4 การรับรองและนาเสนอระบบการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย คือ
ขั้นตอนที่ 4.1 การประเมินรับรองระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ โ ดยใช้กระบวนการเรี ยนรู้ร่ว มกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลั ก เพื่อพัฒ นาความสามารถในการ
แก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
พัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกล
ขั้นตอนที่ 4.2 การดาเนินการจัดประชุมสนทนากลุ่มเพื่อรับรองและนาเสนอระบบการ
สอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็น
หลั ก เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราชโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่นาระบบไปใช้
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การพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ตอนตาม
วัตถุประสงค์และวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
สรุปผลการวิจัยขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ ความต้องการ และความคิดเห็นของ
อาจารย์ นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
โดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
การสรุปผลการวิจัยขั้นตอนที่ 1 เป็นการสรุปผลจากแบบสอบถามสภาพ ความต้องการ
และความคิดเห็ นของอาจารย์และนักศึกษา และแบบสัมภาษณ์ความคิ ดเห็ นของผู้เชี่ยวชาญโดย
สามารถสรุปผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 เป็น 3 ประเด็น ได้แก่ องค์ประกอบของการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ วิธีการเรียนการสอนผ่านระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสัมพันธ์ การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการประเมินเกี่ยวกับองค์ประกอบการของการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ พบว่า ผู้ที่เหมาะสมในการกาหนดประเด็น/เนื้อหาในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสัมพันธ์ คือ “นักเทคโนโลยีการศึกษาเป็นผู้กาหนดประเด็น/เนื้อหาในการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ร่วมกับผู้สอนและผู้เรียน วัตถุประสงค์ที่สาคัญของการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ คือ เพื่ออธิบาย ยกตัวอย่างหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาสาระ ในบางประเด็นที่ยากแก่การทาความเข้าใจ สัดส่วนของเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการ
สอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิก ส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ควรเป็นแบบปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน
มากกว่าการนาเสนอเนื้อหา ปัจจัยสาคัญที่ควรนามาพิจารณาคัดเลือกชุดวิชาเพื่อจัดการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แ บบมีปฏิสัมพันธ์ ควรเป็นเนื้อหาชุดวิชาที่ยาก ต้องใช้การยกตัวอย่างให้เห็น
เป็นรูปธรรม ลักษณะปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ควรเป็นแบบปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา บทบาทของผู้สอน ควรเป็นผู้นาเสนอข้อ
คาถามหรือปัญหาต่อผู้เรียนแล้วกระตุ้ นให้ผู้เรียนแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาและเป็นผู้แนะนา
ปัญหาจากสถานการณ์ในโลกความเป็นจริงและกระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาลึกลงไปในปัญหา บทบาทของ
ผู้เรียนควรมีบทบาทในการวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์และสารวจความรู้เบื้องต้นของตนเองได้
ลักษณะที่เหมาะสมในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีปฏิสัมพันธ์ เป็นการสอนที่เปิด
โอกาสให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ผ่านการพบปะพูดคุย สอบถามปัญหาและแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างกัน วิธีการนาเสนอเนื้อหาในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
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เพื่ อ ตอบสนองต่ อ การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นนั้ น ควรมี ลั ก ษณะที่ ผู้ ส อนเป็ น ผู้ น าเสนอประเด็ น หรื อ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาและกระตุ้นให้ผู้เรียนหาคาตอบร่วมกันเป็นกลุ่ม การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ที่เหมาะสมสาหรับผู้ เรียนคือจัดเตรียม
เนื้อหาและแนะนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับผู้เรียนและมีคู่มือเพื่อชี้แจงขั้นตอนและ
แนะน าวิธีการเรี ยนรู้ อย่างครบถ้ว นและชัดเจน การสนับสนุนผู้เรียนในการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ควรมีการให้คาแนะนา ช่วยเหลือ สนับสนุนการเรียนการสอนและ
อานวยความสะดวกในการกระทากิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ และการจัดหาแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
เช่น หนังสือ ตาราต่าง ๆ ทั้งที่ให้บริการในห้องสมุดและในรูปแบบออนไลน์ รูปแบบการสนับสนุน
ผู้เรียนในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ควรมีการใช้เทคโนโลยีช่วยสนับสนุน
การสื่อสารและให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์ เครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับผู้เรียนที่จะใช้ในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ควรใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โทรศัพท์และการส่งข้อความ วิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก
แหล่งเรี ยนรู้ ควรจั ดทาเป็น แหล่ งข้อมูลอ้างอิงและแหล่งข้อมูล ที่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในระบบ
สนับสนุนการเรียนรู้และให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ ในการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ควรผสมผสานระหว่างการเรียนรู้คนเดียวและการเรียนรู้
ร่วมกัน การประเมินผลงานของผู้เรียนควรประเมินจากผลการสอบและคะแนนกิจกรรม ในส่วนของ
ลักษณะการประเมินผลจากคะแนนกิจกรรมของผู้เรียนควรเปิดโอกาสให้มีการตอบคาถาม แสดง
ความคิดเห็นระหว่างการสอนเสริมผ่านโทรศัพท์หรือการส่งข้อความและให้ผู้เรียนวิเคราะห์ปัญหาและ
สารวจความรู้เบื้องต้นของตนเองเพื่อแก้ปัญหาผ่านระบบสนับสนุนผู้เรียน
2. ผลการประเมินเกี่ยวกับวิธีการเรียนผ่านระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบ
มีปฏิสัมพัน ธ์ พบว่าวิธีการเตรีย มความพร้อมสาหรับการเรียนผ่านระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ของผู้เรียนควรศึกษาจากคู่มือสาหรับการเรียนผ่านระบบการสอน
เสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยตนเอง สื่อที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน
นั้นควรเป็นเอกสารและคลิปวิดีโอแขวนผ่านระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ และการฝึกอบรมแบบ
เผชิญหน้าที่มหาวิทยาลัยหรือตามศูนย์วิทยพัฒนา การปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการเรียนผ่านระบบการ
สอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ ควรแนะนาวิธีการเรียน แนะนาคาอธิบายและวัตถุประสงค์ของชุด
วิช า การปฐมนิ เทศผู้ เรีย นควรให้ ผู้ สอนเป็นผู้ อธิบายด้ว ยตนเองผ่ านระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ช่องทางในการทีผ่ ู้เรียนควรนาเสนอประเด็นสถานการณ์ที่เป็นปัญหา
วิเคราะห์ปัญหาและสารวจความรู้เบื้องต้นของตนเองและระบุสิ่งที่จาเป็นที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อ
แก้ปัญหาควรใช้ กระดานเสวนา (Webboard) และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ช่องทางในการ
ที่ผู้ เรี ย นร่ ว มกัน ระดมสมองเพื่อ วางแผนสร้า งผลงานคื อการใช้ เ ครื อข่ ายสั ง คมออนไลน์ (Social
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Networking) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เทคโนโลยีที่ผู้เรียนจะนามาใช้เพื่อค้นคว้าหาข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ ควรใช้ “แหล่งรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ (Online Portal) ช่องทางที่ผู้เรียนควร
น าเสนอผลการศึ ก ษาเพื่ อ แก้ ปั ญ หา ควรเป็ น กระดานเสวนา (Webboard) และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) วิธีการวัดและประเมินผลภายหลังจากการเรียนผ่านระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ควรเป็นแบบผู้สอน ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลร่วมกัน ช่อง
ทางการวัดและประเมินผลคุณภาพผลงานและการให้ข้อเสนอแนะกับผู้เรียนนั้นพบว่า ควรเป็นแบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ในขั้นตอนการเรียนการสอนผ่านระบบการสอนเสริมทางไกลทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ว่าควรแจ้งวัตถุประสงค์บทเรียนให้ผู้เรียนทราบและกระตุ้นความ
สนใจให้กับผู้เรียน วิธีการกระตุ้นความสนใจผู้เรียน (Gaining Attention) ผู้สอนควรกระตุ้นความ
สนใจผู้เรียนนั้นควรกระตุ้นด้วยสถานการณ์ในโลกความเป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ว่า ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ผสมผสานยุทธวิธีการเรียนในรูปแบบต่างๆ ร่วมกับการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมออนไลน์
รวมทั้งการผสมผสานยุทธวิธีการเรียนการสอน เช่น การบรรยายทบทวน การสัมมนา การอภิปราย
กลุ่ม การนาเสนอผลงาน การทดสอบความรู้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อนามาใช้นาเสนอเนื้อหาผ่าน
ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ นั้นพบว่า ควรใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
(e-learning) ในส่วนของเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อนามาใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและ
ระหว่ า งผู้ เ รี ย นด้ ว ยกั น ผ่ า นระบบการสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ พ บว่ า
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
3. ผลการประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหา พบว่า ความสามารถในการ
แก้ปั ญหาของผู้เรี ย นนั้ น ควรมีความสามารถเผชิญกับปัญหาและยุติปัญหาลงเมื่อได้คาตอบตาม
วัตถุประสงค์ พร้อมกับสังเคราะห์สิ่งที่เรียนรู้จากการแก้ปัญหาเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น
ได้ ปัญหาที่จะนามาใช้เพื่อฝึกความสามารถในการแก้ปัญหา ควรเป็น การผสมผสานปัญหาที่มี
โครงสร้างชัดเจนและปัญหาที่มีโครงสร้างไม่ชัดเจน ขั้นตอนการแก้ปัญหาควรให้ความสาคัญกับ ขั้น
การคิดวิธีการแก้ปัญหาโดยการศึกษารวบรวมข้อมูลและวางแผนจัดลาดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
และขั้นวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหานั้นควรเน้นการตัดสินใจ การสังเกต ในส่วนของการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด รู้จักพิสูจน์หาข้อสรุปและมองเห็นคุณค่าของการแก้ปัญหา
กิจกรรมที่สร้างขึ้นควรเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นเพื่อสังเคราะห์เรื่องราว
ส่งเสริมให้คาดคะเน ตั้งสมมติฐาน และทดสอบสมมติฐานผ่านการปฏิบัติจริง บทบาทผู้สอนในการ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน ควรสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิด
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ความกระตือรือร้น อยากรู้ อยากสืบเสาะเพื่อค้นหาคาตอบ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
ผู้อื่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
สรุปผลการวิจัยขั้นตอนที่ 2 การสร้างต้นแบบระบบการสอนเสริม ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แบ่งเป็น 2
ตอนย่อย ดังนี้
ตอนที่ 2.1 ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้กระบวนการ
เรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ที่ ใ ช้ปั ญหาเป็ น หลั ก เพื่อ พั ฒ นาความสามารถในการแก้ปั ญ หา ประกอบไปด้ ว ย 4
องค์ประกอบหลัก คือ ปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ์ (Output) และข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback)
ปัจจัยนาเข้า (Input) ประกอบด้วย ประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ บุคลากรการสอนทางไกล
สถานการณ์ปัญหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการศึกษา ระบบสนับสนุนผู้เรียน การประเมินผล
และผู้เรียนทางไกล แต่ละปัจจัยมีรายละเอียดดังนี้
1. บุคลากรการสอนทางไกล (Peosonnel) หมายถึง บุคลากรที่มีบทบาทและหน้าที่
ที่เ กี่ย วข้อ งกั บ การสอนเสริ ม ทางไกลอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ปฏิ สั ม พั นธ์ ได้ แก่ ผู้ ส อนทางไกล นั ก
เทคโนโลยีการศึกษาหรือนักออกแบบการเรียนการสอน และบุคลากรฝุายสนับสนุน
2. สถานการณ์ ปั ญ หา (Problem Scenarios) หมายถึ ง ประเด็ น ปั ญ หาหรื อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีความเชื่อมโยงกับเนื้อหาในชุดวิชาและมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักศึกษา
โดยนาเสนอประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์ผ่านรายการสอนเสริมทางไกลเพื่อการศึกษาและผ่าน
ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษา
สถานการณ์ปัญหาและมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้
ปัญหาเป็นหลัก
3. กิจกรรมการเรียนการสอน (Instructional Activities) หมายถึง การประยุกต์ใช้
แนวคิดการเรียนแบบร่วมกัน (Collaborative Learning) กับแนวคิดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นหลัก (Problem-based Learning) มาใช้เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยนาสถานการณ์
ปัญหากระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองร่วมกับการทางานเป็นกลุ่ม โดยมีผู้สอนทางไกลและ
นั ก เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาเป็ น ผู้ ใ ห้ ค าแนะน าปรึ ก ษาเพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นสามารถค้ น พบวิ ธี ก ารแก้
สถานการณ์ปัญหาของกลุ่มได้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างผู้เรียน โดยมีผู้สอนเป็นผู้อานวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้เรียนจากผู้รับความรู้ (Passive learner) เป็น
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ผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้น (Active learner) มีความสามารถในการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการ
เรียนรู้แบบร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก (Collaborative PBL)
4. สื่อการสอน (Instructional Media) หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิคหรือวิธีการที่
เป็นตัวกลางช่วยถ่ายทอดเนื้อหาสาระ สถานการณ์ปัญหา และแหล่งความรู้ต่าง ๆ จากผู้สอนไปยัง
ผู้เรียน สื่อการสอนที่นามาใช้เพื่อสนับสนุนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ประกอบด้วยสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5. ระบบสนับสนุนผู้เรียน (Learner Support System) ระบบที่ใช้อุปกรณ์
เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยมาช่วยสนับสนุนและอานวยความ
สะดวกให้ผู้เรียนประสบความเร็จในการเรียนผ่านระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ ผ่านการดาเนินกิจกรรมก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน แบ่ งเป็นการสนับสนุน
ผู้เรียนแบบไม่ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Offline Learner Support) ได้แก่ การส่งวัสดุการศึกษา
ทางไปรษณีย์ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเรียนผ่านข้อความสั้น และระบบการตอบรับอัตโนมัติทาง
โทรศัพท์ และการสนับสนุนผู้เรียนแบบผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Online Learner Support)
ได้แก่ ระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) และเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Media) โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ตามมิติการสื่อสารทางด้านเวลา คือ 1) แบบ
ประสานเวลา ได้แก่ ห้องสนทนา และข้อความส่งด่วน และ 2) แบบไม่ประสานเวลา ได้แก่ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ และกระดานเสวนา
6. การประเมินผล (Evaluations) หมายถึง การประเมินความสามารถในการ
แก้ ปั ญ หาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห ลั ง จากท ากิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเสริ ม ทางไกล
อิเล็ กทรอนิ กส์ แบบมีป ฏิสั ม พัน ธ์โ ดยใช้กระบวนการเรียนรู้แ บบร่ว มกั นที่ใช้ปัญ หาเป็นหลั ก โดย
ประเมินจากแบบทดสอบและแบบประเมินผลงาน
7. ผู้เรียนทางไกล (Learners) หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชา มี
หน้าที่ศึกษาเนื้อหาจากสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมให้ทั้งสื่อหลักและสื่อ
เสริม และปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนการเรีย นการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนใน
ระบบการศึกษาทางไกล ใฝุเรียนรู้ สนใจการใช้เทคโนโลยี และการเรียนรู้ผ่านสื่อการศึกษาต่าง ๆ
กระบวนการ (Process) ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการก่อนการเรียนการ
สอน ขั้นดาเนิน การจัดการเรีย นการสอน และ ขั้นประเมินผลการเรียนการสอน มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
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ขั้น ตอนที่ 1 ขั้น เตรี ยมการก่อนการเรี ยนการสอน แบ่ง เป็น 5 ขั้นตอนย่อย ได้แก่
ประชาสัมพันธ์ ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม แบ่งกลุ่มผู้เรียน และทดสอบก่อนเรียน
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นดาเนินการจัดการเรียนการสอน แบ่งได้เป็น 8 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ ขั้น
ศึกษาเนื้อหา ขั้นนาเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบุปัญหาร่วมกัน ขั้นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
ตั้งสมมติฐาน จัดลาดับ และคัดเลือกสมมติฐานร่วมกัน ขั้นสร้างวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ร่วมกัน ขั้น
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลร่วมกัน ขั้นสังเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบสมมติฐาน ขั้นนาเสนอแนวทาง
หรือวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน ขั้นสรุปหลักการแนวคิดจากการแก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้ร่วมกัน
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นประเมินผลการเรียนการสอน แบ่งเป็นการประเมินความสามารถใน
การแก้ปัญหาของผู้เรียนหลังเรียนโดยพิจารณาจากการทาแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาแล้ว
ทาการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน และการประเมินจากผลงานการแก้สถานการณ์
ปัญหาโดยประเมินจากผลงานการแก้สถานการณ์ปัญหาซึ่งพิจารณาจากกระบวนการระหว่างการทา
กิจกรรม (Formative Evaluation) ได้แก่ การทากิจกรรมที่มอบหมาย การมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย ระดมสมอง แสดงความคิดเห็นและความสม่าเสมอในการเข้าใช้งานในระบบบริหารจัดการ
เรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ และประเมินจากผลงานการทากิจกรรม (Summative
Evaluation) ในแต่ละขั้นตอน
ผลลัพธ์ (Output) คือ ประกอบด้วยความสามารถในการแก้ปัญหาใน 5 ด้าน ได้แก่
ความสามารถในการระบุ ปั ญหา ความสามารถในการวิเ คราะห์ ส าเหตุปั ญหา ความสามารถใน
การศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ แก้ ปั ญ หา ความสามารถในการน าเสนอวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หา และ
ความสามารถในการตรวจสอบผลการแก้ปัญหา
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ประกอบด้วย การสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
เกี่ยวกับการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
ตอนที่ 2.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของต้นแบบระบบการสอนเสริม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพัน ธ์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่ว มกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒ นา
ความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย
ให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 12 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของต้นแบบระบบ ก่อนนาไปทดลองใช้ ผล
การประเมินพบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.78, S.D. = 0.42)
สรุปผลการวิจัยขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ร่วมกัน ที่ใ ช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ผลการทดลองใช้ ร ะบบการสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ โ ดยใช้
กระบวนการเรีย นรู้แบบร่ วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหากับกลุ่ ม
ตั ว อ ย่ าง คื อ นั ก ศึ ก ษา ร ะ ดั บป ริ ญ ญ าบั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า เ ก ษต ร ศ า สต ร์ แ ล ะส ห ก ร ณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชา 93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จานวน 31 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะ
เป็น (Non – probability Sampling) โดยวิธีการคัดเลือกแบบอาสาสมัคร (Voluntary Selection)
สรุปผลการวิจัยเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 3.1 การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา
1.1 ผลการวิเคราะห์คะแนนการทดสอบจากแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
หลังจากที่กลุ่มตัวอย่างดาเนินการเรียนตามระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่
พัฒนาขึ้นครบ 7 สัปดาห์แล้ว ผู้วิจัยจึงทาการวัดความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียน ผลการ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลังทดลอง
โดยใช้สถิติทดสอบทีแบบสัมพันธ์กัน (t-test dependent) พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการ
แก้ปัญหาหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t= -10.72, p = .00)
1.2 ผลการวิเคราะห์ คุณภาพผลงานการแก้ปัญหาตามระบบการสอนเสริมทางไกล
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ โ ดยใช้ ก ารเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มกั น ที่ ใ ช้ ปั ญ หาเป็ น หลั ก เพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถในการแก้ปัญหา พบว่า คุณภาพของผลงานการแก้ปัญหาของนักศึกษา ในขั้นตอนของ
การทาความเข้าใจกับปัญหาและระบุปัญหาร่วมกัน และขั้นวิเคราะห์ปัญหา ตั้งสมมติฐาน จัดลาดับ
และคัดเลือกสมมติฐาน และขั้นสร้างวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ร่วมกัน อยู่ในระดับผ่าน แต่ในขั้น
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลร่วมกัน ขั้นสังเคราะห์ข้อมูลและตรจสอบสมมติฐานร่วมกัน ขั้นนาเสนอ
แนวทางหรื อ วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาร่ ว มกั น และขั้ น สรุ ป หลั ก การแนวคิ ด จากการแก้ ปั ญ หาและการ
ประยุ กต์ใช้ร่ ว มกัน พบว่าอยู่ ในระดับดี ทั้งนี้พบว่านักศึกษามีพัฒ นาการการแก้ปัญหาเพิ่มสู ง ขึ้น
ตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียนที่ต่อการเรียนการสอน
ตามระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้
ปั ญ หาเป็ น หลั ก เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หา พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.58, S.D. = 0.79) กิจกรรมการ
เรียนการสอนในขั้นดาเนินการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.30, S.D. =
0.48) และกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นเตรียมการก่อนการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (X = 4.26, S.D. = 0.43) ตามลาดับ
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สรุปผลการวิจัยขั้นตอนที่ 4 การนาเสนอระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผลการรับรองและนาเสนอระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ เพื่อ
พั ฒ น า ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วย การรับรองใน 2 ส่วน ได้แก่ 1) ผลการประเมินรับรอง
ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนทางไกลจานวน 5 ท่าน และ 2) การดาเนินการจัดประชุมสนทนากลุ่มเพื่อรับรองและ
นาเสนอระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่จะนาระบบไป
ใช้จานวน 8 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 4.1 การรับรองระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
กระบวนการเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน ที่ใช้ปั ญหาเป็นหลั ก เพื่อพัฒ นาความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรั บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 สรุปผลการ
ประเมินดังนี้
1. การประเมินระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ พบว่ามี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.60, S.D. = 0.51) โดยค่าเฉลี่ยและความเหมาะสมสูงสุด
คือปัจจัยนาเข้าของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ( X = 5.00, S.D. =
0.00) รองลงมาคือด้านกระบวนการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ( X =
4.80, S.D. = 0.45) ด้านหลักการและเหตุผลในการพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสัมพันธ์ (X = 4.60, S.D. = 0.55) และด้านผลผลิตของระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์คือการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ( X = 4.00, S.D. =
1.22) ตามลาดับผลการประเมินขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสัมพันธ์ฯ: ขั้นเตรียมการก่อนการเรียนการสอน
2. การประเมิ น กระบวนการเรี ย นการสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี
ปฏิสัมพันธ์ พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60, S.D. = 0.52) โดยค่าเฉลี่ยและ
ความเหมาะสมสูงสุด คือ ขั้นเตรียมการก่อนการเรียนการสอน ประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์ ( X =
4.80, S.D. = 0.45) การปฐมนิเทศ (X = 4.80, S.D. = 0.45) การฝึกอบรม (X = 4.80, S.D. = 0.45)
การทดสอบก่อนเรียน (X = 4.80, S.D. = 0.45) และการแบ่งกลุ่มผู้เรียน (X = 4.80, S.D. = 0.45)
โดยมี ค่ า เฉลี่ ย และความเหมาะสมเท่ า กั น รองลงมาคื อ ขั้ น ด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอน
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ประกอบด้วยขั้นศึกษาเนื้อหา (X = 4.60, S.D. = 0.55) ขั้นนาเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบุ
ปัญหาร่วมกัน (X = 4.60, S.D. = 0.55) ขั้นวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ตั้งสมมติฐาน จัดลาดับ
และคัดเลือกสมมติฐานร่วมกัน (X = 4.60, S.D. = 0.55) ขั้นสร้างวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ร่วมกัน
(X = 4.60, S.D. = 0.55) ขั้นศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลร่วมกัน (X = 4.60, S.D. = 0.55) ขั้น
สังเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบสมมติฐานร่วมกัน (X = 4.60, S.D. = 0.55) ขั้นนาเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาร่วมกัน (X = 4.60, S.D. = 0.55) และขั้นสรุปหลักการแนวคิดจากการแก้ปัญหาและการ
ประยุกต์ใช้ร่วมกัน (X = 4.60, S.D. = 0.55) มีค่าเฉลี่ยและความเหมาะสมมากที่สุด ส่วนขั้น
ประเมินผลการเรียนการสอนที่เป็นการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาพบว่ามีค่าเฉลี่ยและ
ความเหมาะสมมาก (X = 4.40, S.D. = 0.55)
3. การประเมิ น ความเหมาะสมส าหรั บ การน าระบบการสอนเสริ ม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ไปใช้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X = 3.80, S.D. = 1.07) โดย
ค่าเฉลี่ย และความเหมาะสมสูงสุ ดคือ ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีปฏิสัมพั นธ์ ที่
พัฒนาขึ้นมีความเป็นไปได้ในการนาไปใช้จัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลได้จริง (X = 4.60, S.D. =
0.89) รองลงมาคือ ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นมีความ
เหมาะสมต่อการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา (X = 4.00, S.D. = 1.22) และขั้นตอนและ
กิจกรรมของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม
ต่อการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา (X = 3.80, S.D. = 1.10) ตามลาดับ
ตอนที่ 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการ
สนทนากลุ่ ม ระหว่ า งผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 8 ท่ า น เกี่ ย วกั บ การน าระบบการสอนเสริ ม ทางไกล
อิเล็กทรอนิ กส์ แบบมีปฏิสั มพัน ธ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชไปใช้ ใ นบริ บ ทการจั ด การศึ กษาทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สรุปการสนทนากลุ่มมีรายละเอียดดังนี้
ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แก้ ปั ญ ห าส า หรั บ นั ก ศึ ก ษ าร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ าต รี มี คว า มส อ ดค ล้ อง กั บ แ ผน ยุ ทธ ศ าส ต ร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ.2557-2561) และสอดคล้องกับ
แผนแม่บทนวัตกรรมการผลิตสื่อการศึกษาทางไกล (พ.ศ.2555-2559) ของสานักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสามารถนามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการสอนทางไกลตาม
แผน มสธ. 2543 (STOU PLAN 2000) และใช้เป็นระบบเสริม (Plug-in) เข้ากับระบบการเรียนการ
สอนทางไกลของมหาวิทยาลั ย สุ โ ขทัยธรรมาธิราชได้ โดยเป็นระบบที่ส นับสนุนการมีปฏิสั มพันธ์
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ทางการเรี ย นระหว่า งผู้ เรี ย นกับ เนื้อหา ผู้ เรียนกับผู้ ส อน และระหว่ างผู้ เรี ยนด้ว ยกันผ่ านการท า
กิจ กรรมการเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน ที่ ใช้ปั ญหาเป็นหลั ก เพื่อพัฒ นาความสามารถในการแก้ปัญ หาส าหรั บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นโดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร การสอบถามอาจารย์
นักศึกษา และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนการพัฒนาและทดลองใช้ระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ รวมถึงข้อเสนอแนะของผู้ทรงวุฒิ ผู้วิจัยมีประเด็นที่นามาอภิปราย
ผลการวิจัย เกี่ยวกับ ปัจจัยนาเข้าของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
เนื่ อ งจากปั จ จั ย ดั ง กล่ า วเป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ ท าให้ ก ระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนเสริ ม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์สามารถดาเนินต่อไปได้ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้ง 3
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรีย มการก่อนการเรียนการสอน ขั้นดาเนินการจัดการเรียนการสอน และขั้น
ประเมินผลการเรียนการสอน มีการนาบุคลากรการสอนทางไกล สถานการณ์ปัญหา กิจกรรมการ
เรียนการสอน สื่อการสอน ระบบสนับสนุนผู้เรียน การประเมินผล และผู้เรียนทางไกล มาเป็นปัจจัย
ในการจัดการเรียนการสอนทุกขั้นตอน โดยมีประเด็นที่สามารถอภิปราย ได้ดังนี้
1. บุคลากรการสอนทางไกล เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล และทาให้ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิสก์แบบมีปฏิสัมพันธ์สามารถขับเคลื่อนไป
ได้ เปรียบเสมือนกับเป็นผู้ส่งสารในทฤษฎีการสื่อสาร SMCR ของเบอร์โล (Berlo, 1963 อ้างถึงใน
กิดานันท์ มลิทอง, 2548) ที่ทาหน้าที่ส่งสารไปยังผู้เรียน ดังนั้นผู้สอนทางไกลจึงที่ต้องมีทักษะการ
สื่อสารและการถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยีที่ดี สอดคล้องกับสุภ าณี เส็ งศรี (2546) ที่กล่ าวว่า ผู้สอน
ทางไกลเป็น ปัจ จัยหลักปั จจั ยหนึ่ งที่ส่ งผลต่อความส าเร็จในการเรียนการสอนทางไกล การสอนที่
ประสบความสาเร็จขึ้นอยู่กับตัวผู้สอนเป็นสาคัญ แม้จะมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนก็
ตาม แต่ผู้สอนยังคงมีบทบาทที่ส าคัญเพราะเทคโนโลยีไม่สามารถจัดการได้ด้วยตัวเทคโนโลยีเอง
แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากการสอบถาม สัมภาษณ์ และได้จากข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิที่กล่าวว่า บุคลากรการสอนทางไกล เป็น ปัจจัยที่มีความสาคัญมากที่สุดที่จะทาให้
ระบบดาเนินต่อไปได้ โดยสะท้อนได้จากประสบการณ์ของนักศึกษาเกี่ยวกับการรับ ชมรายการสอน
เสริมทางไกลเพื่อการศึกษาว่า ต้องการรับชมการการสรุปเนื้อหาสาระสาคัญ ทบทวนแนวข้อสอบ
ซักถามปัญหา กับอาจารย์ผู้สอน ยิ่งไปกว่านั้นความเข้าใจของอาจารย์เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์ยังให้ความเห็นว่าเป็นการสอนที่ผู้เรียนสามารถ
ทบทวนและทาความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ค่อนข้างยาก และมีผู้เรียนสอบไม่ผ่านเป็นจานวนมาก ผ่าน
ระบบดาวเทียมและอินเทอร์เน็ต โดยมีคณาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้สอนเสริมและแนะนาความรู้
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ให้ กระจ่ างชัดขึ้น จากข้อมูล ในส่ว นของอาจารย์และนักศึกษาจะเห็นได้ อย่างชัดเจนว่า นักศึกษา
ต้องการผู้สอนและผู้สอนเข้าในในบทบาทของการเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาสาระหรือเป็นผู้ส่งสารไปยัง
ผู้เรียนที่สอดคล้องกัน ถึงแม้ลักษณะการศึกษาทางไกล คือผู้สอนและผู้เรียนอยู่ห่างไกลกัน ไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนในลักษณะของชั้นเรียนได้ แต่ผู้สอนก็สามารถอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือใน
การถ่ายทอดเนื้อหาและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนทางไกลได้ ซึ่งสอดคล้องกับ Moore
(1989) ที่กล่าวว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เป็นส่วนสนับสนุนหนึ่งที่สาคัญและทาให้ผู้เรี ยน
ประสบความเร็จในการศึกษา ประเด็นต่อมาคือจากแบบสอบถามพบว่า ผู้สอนส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 55
ปี (ร้อยละ 57.69) ซึ่งจัดเป็นบุคคลในยุคที่เรียกว่าเบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomer) หรือ Gen-B ซึ่งเป็น
บุคคลที่ได้สั่งสมองค์ความรู้ และประสบการณ์ในด้านวิชาการมาอย่างเต็มที่ พร้ อมจะถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ไปสู่ผู้ เรี ยน ซึ่งการนาลักษณะเด่นของผู้ส อนในช่วงวัยนี้ มาใช้ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลในลักษณะของการให้คาปรึกษาหรือชี้แนะการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
ก็จะยิ่งทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ม ากยิ่งขึ้น แต่บุคลากรการสอน
ทางไกลในที่นี่ไม่ได้หมายถึงผู้สอนทางไกลแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึง นักเทคโนโลยี
การศึกษา และบุคลากรสนับสนุน อีกด้วย เนื่องจากสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนทางไกล
จะจัดโครงสร้างหน่วยงานของสถาบันการศึกษาที่เน้นหน่วยงานการผลิตและบริการสื่อการศึกษา
มากกว่าการสอน (สุมาลี สังข์ศรี, 2549) ดังนั้นหน่วยงานที่มีห น้าที่ผลิตสื่อการศึกษาร่วมกับ
คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คือสานักเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่ง
มีอาจารย์ประจาสานักทาหน้าที่ออกแบบและจัดระบบสื่อการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย นัก
เทคโนโลยีการศึกษาได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสื่อ ทาหน้าที่ออกแบบและ
พัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนทางไกล ให้คาปรึกษาแนะนา จัดหา เลือกใช้ และผลิตสื่อการสอนที่
เหมาะสมกับเนื้อหาของแต่ละชุดวิชา (สุภาณี เส็งศรี, 2546) ซึ่งจะเห็นได้จากการแสดงความคิดเห็น
ของอาจารย์ เกี่ย วกับ ผู้ที่เหมาะสมในการกาหนดประเด็นหรือเนื้อหาในรายการสอนเสริม คือนัก
เทคโนโลยีการศึกษาทาหน้าที่ร่วมกับผู้สอนและผู้ เรียน ความเชี่ยวชาญด้านสื่อของนักเทคโนโลยี
การศึกษาทาให้สามารถวิเคราะห์เนื้อหา คัดเลือก และกาหนดประเด็นหรือเนื้อหาสาคัญที่ยากให้เป็น
เรื่ อ งที่ ง่ า ยแก่ ก ารท าความเข้ า ใจของผู้ เ รี ย น ผ่ า นการออกแบบการเรี ย นการสอนและผลิ ต เป็ น
สื่อการศึกษาส่งไปยังผู้เรียน กระบวนการผลิตสื่อการศึกษาจาเป็นต้องอาศัยบุคลากรสนับสนุนทั้งใน
ส่วนของผู้ประสานงาน ช่างเทคนิค และผู้ดูแลระบบ ล้วนมีความสาคัญที่จะทาให้สื่อการศึกษาที่นัก
เทคโนโลยีการศึกษาออกแบบไว้สาเร็จออกมาเป็นรูปธรรม กลุ่มบุคคลเหล่านี้ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ความเข้าใจในระบบการเรียนการสอนทางไกล ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
สามารถผลิตสื่อได้ตามแนวทางการออกแบบของนักเทคโนโลยีการศึกษา สรุปได้ว่า บุคลากรการสอน
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ทางไกลเป็นปัจจัยหลักที่ทาให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล (ชัย
ยงค์ พรหมวงศ์, 2556; สุมาลี สังข์ศรี, 2549; สุภาณี เส็งศรี, 2546)
2. สถานการณ์ปัญหา เป็นกลยุทธ์ที่สาคัญและเป็นหัวใจของการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก ดังจะเห็นได้จากการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการสอนเสริมที่
สอบถามอาจารย์และนักศึกษา ต่างมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า “วัตถุประสงค์สาคัญของการสอน
เสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ คือเพื่ออธิบาย ยกตัวอย่างหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อหาสาระในประเด็นที่ยากแก่การทาความเข้าใจ” Barrow (1996) กล่าวว่า สถานการณ์ปัญหา
เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่กล่าวว่าการ
นาสถานการณ์ปัญหาหรือเหตุการณ์ในชีวิตประจาวันมาประยุกต์ใช้ ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนมี
ส่วนทาให้ผู้เรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นต่อการเรียนมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดีสถานการณ์ปัญหาที่
หยิบยกมา ควรเป็นสถานการณ์ปัญหาที่ผู้เรียนให้ความสนใจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียน เพื่อจะได้
สามารถนาความรู้ที่ได้จ ากการเรียนรู้ในสถานการณ์ปัญหานั้นไปใช้ในสถานการณ์อื่นต่อไปได้ ยิ่ง
เนื้อหาที่ยาก การใช้สถานการณ์ปัญหาหรือการยกตัว อย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมจะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเข้าใจในเนื้อหาสาระได้ดีมากยิ่งขึ้น (ชูพงศ์ ปัญจมะวัต, 2556) สอดคล้องกับความคิดเห็นของ
อาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการพิจารณาเพื่อคัดเลือกชุดวิชาที่จะทาการสอนเสริม คือ เป็นชุด
วิชาที่มีเนื้ อหายาก ต้องใช้การยกตัว อย่างให้ เห็นเป็นรูปธรรม (ร้อยละ 50 และ ร้อยละ 61.22
ตามลาดับ) โดยบทบาทของผู้สอนที่ผู้เรียนต้องการมากที่ สุด คือเป็นผู้แนะนาสถานการณ์ปัญหาใน
บริบทแห่งความเป็นจริงและกระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาลึกลงไปในเนื้อหา Wood (1994) กล่าวว่า
สถานการณ์ ปั ญ หาจ าแนกตามรู ป แบบได้ เ ป็ น หลายลั ก ษณะ ได้ แ ก่ สถานการณ์ ที่ เ ป็ น ข้ อ ความ
สถานการณ์ที่เป็นชุดเอกสาร สถานการณ์ที่นาเสนอทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสถานการณ์ที่เป็นคน
ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นรูปแบบใดสิ่งที่สาคัญที่สุด คือต้องกาหนดสถานการณ์ปัญหาให้สอดคล้องกับ
แนวคิดและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กาหนดไว้ ส่ว นการกาหนดสถานการณ์ปัญหาอาจสร้างเป็น
สถานการณ์ ปั ญ หาเดี ย วหรื อ หลายสถานการณ์ ก็ ไ ด้ สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ ที่กล่าวว่า การออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักสามารถนาสถานการณ์
ปัญหาเพียงสถานการณ์เดียวมาใช้ในการเรียนการสอนได้ แต่สถานการณ์ปัญหาที่ดีนั้นต้องมีความ
ชัดเจน เป็นเหตุการณ์ที่เป็นไปได้และกระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า หาข้อมูลมาแก้ปัญหาได้ (ณัฐกร
สงคราม, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับ Barrows and Tamblyn (1980) ที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะ
ของสถานการณ์ปัญหาที่ดีไว้ว่า สถานการณ์ปัญหาต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน กระตุ้นให้เกิดความคิดกลับไป
กลับมา สามารถค้นหาข้อมูลมาสนับสนุนได้ เป็นต้น ช่องทางการนาเสนอสถานการณ์ปัญหาที่นาไปสู่
ผู้เรียนด้วยการใช้เทคโนโลยีก็มีผลต่อการพัฒนารูปต่าง ๆ ของการเรียนรู้ เช่น การศึกษาเกี่ยวกับการ
ใช้เว็บเพื่อสนับสนุนการเรียนการการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักของ Oliver and McLoughlin
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(2001) พบว่าการนาเว็บมาใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ทาให้ผู้เรียนที่อยู่
ต่างสถานที่กัน เช่นในวิทยาเขตที่ห่างออกไป สามารถเข้าถึงสถานการณ์ปัญหาได้พร้อม ๆ กัน ซึ่งเป็น
การเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน
3. กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นปัจจัยสาคัญของระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ กิจกรรมการเรียนการสอนแสดงให้เห็นการใช้เทคนิค วิธีการ หรือ
กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยมีเปูาหมายเพื่อมุ่งพัฒนาความสามารถและศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละคน ข้อมูลจากแบบสอบถามสะท้อนให้เห็นว่าผู้สอนและผู้เรียนต่างให้ความสาคัญต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยนักศึกษาให้ความคิดเห็นว่าสัดส่วนของเนื้อหาและกิจกรรมการ
เรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ควรมีสัดส่วนที่เท่ากัน (ร้อยละ 57.03)
และอาจารย์ให้ความคิดเห็นว่าสัดส่วนการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนควรมากกว่าการนาเสนอ
เนื้ อหา (ร้อยละ 36.54) ซึ่งความคิดเห็นดังกล่ าวสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิและแนวคิด Teach Less, Learn More (TLLM) ซึ่งเป็นแนวคิดการจัดการศึกษาของ
ประเทศสาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ ภายใต้วิ สั ย ทัศน์ ในการพัฒ นาระบบการศึก ษาที่ กล่ าวว่ า Thinking
School, Learning Nation (TSLN) ซึ่งต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาเพื่อการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (เวชฤทธิ์ อังกนะภัทร, 2556) เน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรีย นให้ เป็น นักคิด นั กสร้ างสรรค์เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ระบบการสอนเสริ มทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้น เป็นการออกแบบระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ โดยใช้แนวคิดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based Learning) มา
ออกแบบร่วมกับเทคนิคการเรียนแบบร่วมกัน (Collaborative learning) เป็นขั้นตอนในการทา
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใช้ปั ญหาเป็ นหลักถูกน ามาใช้เป็ นรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทาง
ปัญญาให้กับผู้เรียนทั้งการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดแก้ปัญหาอย่างแพร่หลายในศาสตร์สาขาต่าง
ๆ เช่น แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เป็นต้น (Yang, 2002;
ทองสุข คาธนะ, 2538; วิไลพร สุตันไชยนนท์, 2546; ปาณิตา วรรณพิรุณ, 2551; ณัฐกร สงคราม,
2552; รั ก ศัก ดิ์ เลิ ศ คงคาทิพ ย์ , 2553) จั ด เป็ นวิ ธีก ารสอนที่ มุ่ง เน้ น ให้ ผู้ เ รีย นได้รั บการพัฒ นา
ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้ว ยตนเอง พัฒ นาความสามารถการแก้ปัญหาร่ว มกันระหว่าง
ผู้ เ รี ย น โดยมี อ าจารย์ ผู้ ส อนเป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู้ และเป็ น วิ ธี ที่ เ หมาะส าหรั บ ผู้ เ รี ย นใน
ระดับอุดมศึกษาเพื่อฝึกกระบวนการคิดขั้ นสูง สอดคล้องกับ Barrowa and Tamblyn (1980) ที่
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก คือ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้
เนื้อหาวิชาการได้ตามความต้องการ สร้างและพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับใจทิพย์
ณ สงขลา (2550) ที่กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก สามารถดึงดูดผู้เรียนด้วยการ
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ใช้กิจกรรมการแก้ปัญหา โดยผู้สอนจะแนะนาปัญหาจากสถานการณ์ในโลกความเป็นจริงและกระตุ้น
ให้ผู้เรียนศึกษาลึกลงไปในปัญหาดังกล่าว ผู้เรียนต้องสร้างความรู้ด้วยความเข้าใจในสถานการณ์ด้วย
ตนเองเพื่อค้นพบวิธีการแก้ปัญหา สอดคล้องกับมนสภรณ์ วิทูรเมธา (2551) ที่กล่าวถึงข้อดีของการ
เรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักว่า ทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหาโดยตรง ทาให้พัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหา สามารถถ่ายโยงไปสู่การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในวิชาชีพและชีวิตประจาวันได้ รวมทั้งยัง
เป็นการพัฒนาทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พัฒนาทักษะในการเรียนรู้ การติดต่อสื่อสาร และ
การทางานร่วมกับผู้อื่น นาเทคนิคการเรียนแบบร่วมกันมาใช้ร่วมกับจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นหลัก นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อการเรียนด้วยตนเอง
แล้ว การท้าทายความคิดจากผู้สอนหรือจากผู้เรียนด้วยกันจะยิ่งทาให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นปัญหา
ในกรอบมุมที่แตกต่าง และค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยความ
เข้าใจ (Karel et al, 2005; Bulu and Yildirim, 2008; สารีพันธ์ ศุภวรรณ, 2545; เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริ
ธรรม, 2552) ซึ่งจะทาให้ ผู้เรียนสามารถนาประสบการณ์นั้นไปต่อยอด สร้างสรรค์ความหมายใน
บริบทของตนเอง และนาไปใช้แก้สถานการณ์ปัญหาอื่น ๆ ได้ในอนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Taraddi and Pokrajac (2005, อ้างถึงใน ปณิตา วรรณพิรุณ, 2551) ที่พบว่า การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักและการเรียนรู้ร่วมกันตามรูปแบบ WBL-PBL collaborative สามารถ
พัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้ ยิ่งไปกว่านั้น Kelsey (2000)
ยังกล่าวว่าการเรียนรู้ร่วมกันนอกจากจะเป็นเทคนิคที่ช่วยเต็มเติมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียนด้วยกันได้ แล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ เพิ่มความพึงพอใจและทาให้ผู้เรียนเกิด
ความคงทนในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น อีกด้วย จะเห็นได้ว่าแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้
ปัญหาเป็นหลักมีความสอดคล้องกับแนวคิด Teach Less, Learn More (TLLM) แล้วยังเป็นการ
มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตของผู้เรียน เพิ่ม
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง และส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยผู้สอนลดบทบาทจากการเป็นผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้นา กระตุ้นให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง (Smith and MacGreger ,1992; สุมน อมรวิวัฒน์ ,2550; ทิศนา แขมมณี, 2550
4. สื่อการสอน เป็นปัจจัยสาคัญสาหรับการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษา
ทางไกล เนื่องจากเป็นตัวกลางที่ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ความคิด และทักษะต่าง ๆ ไปสู่ผู้เรียน
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นช่องทาง (Channel or Media) ในทฤษฎีการสื่อสาร SMCR ของเบอร์โล
(Berlo, 1963 อ้างถึงใน กิดานันท์ มลิทอง, 2548) สื่อการสอน นอกจากจะมีความจาเป็นต่อการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลเพราะเป็นการย่อยเนื้อหาจากสิ่งที่ยากให้เป็นสิ่งที่ง่าย จากสิ่งที่เป็น
นามธรรมไปสู่รูปธรรมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้แล้ว สื่อการสอนยังมีบทบาทสาคัญต่อการศึกษา
ทางไกลในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ สองทางระหว่างผู้เรียน
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กับเนื้อหา ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับสื่อ (Throp, 1988; Paprock and Covington, 1999;
Sherry, 1996) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Bonk and King (1998), Harasim (1990) และ
Wagner (1998) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนทางไกลมีแนวโน้ม ที่จะนาสื่อคอมพิวเตอร์มาใช้
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงทาให้การ
จัดการเรียนการสอนทางไกลเปลี่ยนไปด้วย แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับการนาระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ มาใช้เป็นสื่อเสริม ควบคู่กับการใช้สื่อหลักที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์
ซึ่งเป็นการนาคุณลักษณะของสื่อที่แตกต่างกันมาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรวย
ประสบการณ์ (Cone of Experience) ของ Edgar Dale (1969) ที่ได้แบ่งสื่อการสอนออกเป็นระดับ
ขั้น โดยพิจารณาจากลักษณะของประสบการณ์ของผู้เรียนที่ได้รับจากสื่อการสอนประเภทนั้น โดยยึด
เอาความเป็นรูปธรรมและนามธรรมเป็นหลักในการแบ่งประเภทและได้เรียงลาดับจากประสบการณ์ที่
เป็ นรู ปธรรมที่สุด มาสู่ ประสบการณ์ที่เป็นนามธรรม การสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ จัดได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติการ
แก้ไขสถานการณ์ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเมื่อผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองแล้ว ย่อมส่งผลทา
ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงและทาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย สอดคล้องกับอัมพร ม้า
คะนอง (2546) ที่กล่าวว่า การให้ผู้เรียนสร้างความรู้ผ่านกิจกรรมการไตร่ตรอง การสื่อสาร และการ
อภิปรายจะทาให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อ น ยิ่งเป็น
องค์ประกอบที่ก่อให้ เกิดความขัดแย้งทางปัญหา ทาให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นได้ด้ว ย
ตัวเอง ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับการสอบถามความคิดเห็นจากอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับ
วิธีการนาเสนอเนื้อหาในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อตอบสนองต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ผู้สอนควรเป็นผู้นาเสนอประเด็น
หรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและอภิปรายเนื้อหาเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันกับผู้เรียน (ร้อยละ 46.09) และ
อาจารย์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ผู้สอนควรเป็นผู้นาเสนอประเด็นหรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและ
กระตุ้นให้ผู้เรียนหาคาตอบร่วมกันเป็นกลุ่ม (ร้อยละ 36.54) การนาสถานการณ์ปัญหาเพื่อนามาใช้
อภิป รายหรื อแก้ ปั ญ หาในกลุ่ ม เป็ น กิจ กรรมหนึ่ งของขั้ นตอนในการเรียนการสอนเสริม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยนาสถานการณ์ปัญหามานาเสนอไว้ในระบบบริหารการจัดการ
เรียนรู้ (LMS) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลกัน สามารถเข้าถึงสถานการณ์ปัญหาได้พร้อม ๆ
กัน ซึ่งเป็นการเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน (Oliver and McLoughlin, 2001)
สมัครสมร ภักดีเทวา (2557) กล่าวว่า เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไป การออกแบบและจัดระบบการเรียน
การสอนทางไกลย่อมเปลี่ยนไป เพื่อให้สื่อการสอนสามารถตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
ได้มากที่สุด ดังนั้นการนาคุณลักษณะของสื่อการสอนที่แตกต่างกันแต่นามาใช้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนร่วมกันเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ร่วมกัน จัดได้ว่าเป็นการใช้สื่อการสอนที่ตอบสนองกับ
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ความต้องการของผู้เรียนที่หลากหลายและเอื้อต่อการพัฒนาธรรมชาติการเรียนรู้ ของผู้เรียนได้เต็ม
ตามศักยภาพ การนาสื่อมาใช้ร่วมกันในลักษณะของสื่อประสมดังกล่าว ย่อมแสดงให้เห็นว่า สื่อแต่ละ
ชนิดย่อมมีข้อดีและข้อจากัดในตัวเอง การศึกษาจากสื่อเพียงชนิดเดียวอาจทาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ไม่
สมบูรณ์เท่าที่ควร ดังนั้นจึงต้องอาศัยสื่ออื่นประกอบเพื่อเสริมความรู้และเสริมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์
กับสื่ออยู่ตลอดเวลา (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556) สอดคล้องกับแนวทางของการจัดการศึกษาทางไกลที่
ใช้สื่อการสอนที่หลากหลายเพื่อเป็นตัวกลางหรือช่องทางถ่ายทอดสาระความรู้ ประสบการณ์ และ
ส่งผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ไปยังผู้เรียนเพื่อให้สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบสนับสนุนผู้เรียน เนื่องจากในกระบวนการเรียนร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักใน
ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้น เป็น การเรียนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ โดยอาศัยสถานการณ์ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ ด้วยการปฏิบัติจริงผ่านการใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่าเครื่องมือและเทคโนโลยีที่อาจารย์
และนักศึกษามีความเห็นว่าเหมาะสมที่จะนามาใช้ในการสอนเสริม คือ เครื่องมือการติดต่อในรูปแบบ
ไม่ประสานเวลา (Asynchronous) ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กระดานสนทนา โดยอาจจะมีการ
ติดต่อในรูปแบบประสานเวลา (Synchronous) ด้วยการใช้ห้องสนทนาบ้าง เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่
ทางานแบบเต็ม เวลา (ร้ อยละ 43.75) ข้อได้เปรีย บของการจัดกิจ กรรมการเรียนการสอนโดยใช้
เครื่องมือสนับสนุนผู้เรียนแบบไม่ประสานเวลาจะมีความยืดหยุ่นเพราะผู้สอนและผู้เรียนต่างสามารถ
จัดสรรเวลาที่สะดวกเพื่อมาเข้าร่วมกิจกรรมได้มากกว่าการจัดกิจกรรมในรูปแบบของการประสาน
เวลา (ใจทิพย์ ณ สงขลา, 2550) เพื่อส่งเสริมให้เกิดปฏิสั มพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหา ผู้เรียนกับ
ผู้สอน ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และผู้เรียนกับเทคโนโลยี ระบบสนับสนุนผู้เรียนที่นามาใช้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนครั้งนี้ประกอบด้วยการสนับสนุนผู้เรียนแบบไม่ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Offline
Learner Support) และการสนั บสนุนผู้เรียนผ่ านเครือข่ายคอมพิว เอตร์ (Online Learner
Support) โดยเริ่มจากขั้นตอนเตรียมการก่อนการเรียนการสอนที่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนได้ทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ใช้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลใน
รูปแบบของการส่งวัสดุการศึกษาทางไปรษณีย์และการส่งข้อความสั้น (SMS) แต่หาผู้เรียนไม่ได้วัสดุ
การศึกษทางไปรษณีย์จะมการรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็ กทรอนิ กส์แบบมีปฏิสั มพันธ์ผ่ านทางไปรษณีย์อิเล็ กทรอนิกส์ (e-mail) เพื่อให้ผู้เรียน
ทราบขั้นตอนการเข้าใช้งาน ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ ทดสอบก่อนเรียน และแบ่งกลุ่มผู้เรียนผ่าน
เครื่องมือในระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) ซึ่งจัดเป็น
ระบบสนับสนุนผู้เรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งขั้นตอนดาเนินการจัดการเรียนการสอน ได้มี
การนาเครื่องมือในระบบบริหารการจัดการเรียนรู้และเครือข่ายสังคมออนไลน์มาช่วยสนับสนุนและ
กระตุ้ น ผู้ เ รี ย นในกระบวนการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ที่ ใ ช้ ปั ญ หาเป็ น หลั ก ทั้ ง การใช้ ก ระดานเสวนา
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(webboard) ห้องสนทนา (Chat) และ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น ส่วนในขั้นตอนการ
ประเมิ น ผลการเรี ย นการสอนได้ น าเครื่ อ งมื อ ในระบบบริ ห ารการจั ด การเรี ย นรู้ ม าสร้ า งเป็ น
แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาแบบออนไลน์ จากลักษณะของกิจกรรมการเรียนการสอน
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ จินตวีร์ คล้ายสังข์ (2554) ที่กล่าวว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
เครื่องมือสื่อสาร ตลอดจนสารสนเทศออนไลน์ต่าง ๆ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดาเนินชีวิต
การทางาน และการเรียนรู้ เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ผ่านการใช้อินเทอร์เน็ต ยิ่งไปกว่านั้นการนาระบบสนับสนุนผู้ เรียนมาใช้ยัง
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถร่วมกันทากิจกรรมและเรียนรู้ร่วมกันได้ สอดคล้องกับ ปราวีณยา สุวรรณ
ณัฐโชติ (2552) ที่กล่าวว่า ระบบสนับสนุนผู้เรียนมีความสาคัญต่อการจัดการศึกษาทางไกล เนื่องจาก
ปัญหาที่พบในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลพบว่า ความรู้สึกโดดเดี่ยวของ
ผู้เรียน การขาดการให้ผลปูอนกลับส่วนบุคคล การขาดการมีปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม ส่งผลทาให้ผู้เรียน
หยุ ด เรี ย นหรื อ เลิ ก เรี ย นกลางคั น ดั ง นั้ น ระบบสนั บ สนุ น ผู้ เ รี ย นจึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส่ ง เสริ ม การมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกั บผู้เรียน ผู้เรียนกับเนื้อหา และผู้เรียนกับระบบได้อย่าง
เหมาะสมกับยุคเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน
6. การประเมินผล เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประเมิน
ผลลัพธ์ของผู้เรียนที่ได้จากการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอน แต่เนื่องจากการจัดการ
เรี ย นการสอนที่เปลี่ ย นแปลงไปตามสื่อการสอน ทาให้การประเมินผลการเรียนจาเป็นต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงไปด้วย จากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลของอาจารย์และนักศึกษา
ต่างแสดงความเห็นที่สอดคล้องกันว่า ต้องการให้มีการประเมินจากผลการสอบและคะแนนกิจกรรม
(ร้อยละ 80.77 และ ร้อยละ 66.15 ตามลาดับ) สอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่กล่าวว่า
การประเมินผลการเรียนการสอนทางไกล ควรมีการประเมินผลงาน จากการทากิจกรรมควบคู่กับการ
ประเมินจากผลการสอบ รวมทั้งควรมีการเลือกใช้เครื่องมือ วิธีการ รูปแบบการประเมินที่เหมาะสม
และหลากหลาย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและครอบคลุมที่จะสามารถประเมินความสามารถของ
ผู้เรียนได้ตรงตามสภาพจริงมากที่สุด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2541) และสอดคล้องกับ Bork and
Gunnarsdottirs (2001) ที่กล่าวว่า การประเมินการเรียนการสอนทางไกลควรดาเนินการประเมิน
กระบวนการและการประเมินผลสรุป โดยมี งานวิจัยที่นาเสนอการประเมินทางไกลออนไลน์ไว้ว่าควร
ประกอบด้วย ความถี่การมีส่วนร่วมในห้องสนทนา ห้องอภิปราย และจานวนครั้งในการแสดงความ
คิดเห็น เนื้อหาและเวลาที่ใช้ในการศึกษา รวมทั้งการมอบหมายกิจกรรมออนไลน์ (Lee, Kho and
Kim, 2001) การประเมินกระบวนการหรือการประเมินแบบก้าวหน้า (Formative Assessment)
เป็นการประเมินผลจากการปฏิบัติงานในแต่ละสัปดาห์มีจุดเน้นอยู่ที่เป็นการประเมินเพื่อให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนที่กาลังดาเนินการอยู่ รวมทั้งยังช่ว ยบ่งชี้ถึงความ
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ผิดพลาดคลาดเคลื่อนในแต่ละขั้นตอนของการเรียนรู้ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด ควรปรับปรุง
แก้ไขในส่วนใดบ้าง (รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, 2546) ซึ่งการประเมินในลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับ
การเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งมีการออกแบบการประเมินผลใน 2
ส่ ว นคื อ การประเมิ น จากผลงานที่ ม อบหมายในแต่ สั ป ดาห์ และการประเมิ น จากผลคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาเพื่อเป็นการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียนและ
หลังเรียน การประเมินผลในลักษณะดังกล่าว ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนมากกว่าการประเมิน
แบบผลสรุป (Summative Assessment) แต่เพียงอย่างเดียว เพราะมีการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถปรับปรุง แก้ไขตนเองและงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับ จุดมุ่งหมายของการ
เรียนการสอนที่ไม่ได้มุ่งหวังแต่เพียงให้ผู้เรียนสอบผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีการ
พัฒนาศักยภาพในตนเองให้มากที่สุด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2541)
7. ผู้ เ รี ย นทางไกล
เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ สุ ด ของระบบการสอนเสริ ม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ เพราะเป็นปัจจัยที่ป รากฎอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการสอน
เสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ข้อมูลจากแบบสอบถามแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนทางไกลมี
ช่วงอายุระหว่าง 25-35 ปีมากที่สุด (ร้อยละ 44.01) ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนทางไกลจะ
อยู่รุ่นที่เรียกว่ายุค Gen-Y (Generation Y) ซึ่งเป็นยุคที่ผู้เรียนเกิดมาในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีที่เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว อินเทอร์เน็ตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดารงชีวิต
ชอบการติด ต่อสื่ อสาร ชอบการใช้ ไอที มี ความสามารถทาอะไรได้ ห ลาย ๆ อย่า งพร้ อมกัน เช่ น
สามารถเรียนหนังสือควบคู่กับการทางานไปด้วย สอดคล้องกับข้อมูลจากแบบสอบถามที่แสดงให้เห็น
ว่านั กศึกษาส่ ว นใหญ่ทางานควบคู่กับ การเรียน (ร้อยละ 71.98) ดังนั้นการจัด การเรียนการสอน
ทางไกลเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของผู้เรียนทางไกลในยุคปัจจุบัน จึงต้องนาความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ เ พื่ อ พั ฒ นาธรรมชาติ ข องผู้ เ รี ย นให้ เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพ สอดคล้ อ งกั บ
Harasim, 1993 ที่กล่าวว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้สังคมกลายเป็นสังคมแห่ง
การเรี ย นรู้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงและมี วิท ยาการใหม่ ๆ เกิ ด ขึ้น ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทาให้ เกิดการติดต่อกันทั่วโลก ผู้เรียนและผู้สอนสามารถติดต่อสื่อสารและมี
ปฏิสัมพันธ์ผ่านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย สังคมปัจจุบันจึงเป็นสังคมที่
ผสมผสานระหว่างสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งวิทยากรตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ควบคู่กัน
(รัชนีกลู ภิญโญภานุวัฒน์, 2546) ดังนั้นผู้เรียนทางไกลในยุคสารสนเทศจึงต้องเป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้
ได้ด้ว ยตนเอง (Mezirow, 1981) ศึกษาจากสื่อการสอนที่หลากหลาย แสวงหาความรู้เพิ่มเติม
ตลอดเวลา ลดการพึ่งพาผู้สอน แต่พยายามมีปฏิสัมพันธ์ทางไกลกับผู้สอนและเพื่อนอย่างสม่าเสมอ
เพื่อเน้นให้เกิดกระบวนการกลุ่ม (สุภาณี เส็งศรี , 2546) ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับการ
จัดเตรียมสื่อหลักและสื่อเสริมให้กับผู้เรียนที่ศึกษาในระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
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ปฏิ สั ม พั น ธ์ เพราะเป็ น การบู ร ณาการการใช้ สื่ อ การสอนที่ ห ลากหลายทั้ ง สื่ อ สิ่ ง พิ มพ์ แ ละสื่ อ
อิเล็ กทรอนิ กส์ ในรูป แบบต่าง ๆ ทั้งสื่ อโสตทัศน์ สื่ อวิทยุโ ทรทัศน์ รายการสอนเสริมทางไกลเพื่อ
การศึกษา และระบบการบริหารจัดการเรียนรู้การสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
(LMS) เพื่อสนับสนุนการทากิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหา ผู้เรี ยนกับผู้สอน และ
ผู้เรียนกับผู้เรียน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้ผู้เรียนทางไกลประสบความสาเร็จในการศึกษา
(Moore, 1989) ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวจะช่วยสร้าง
ความเชื่ อ มั่ น ว่ า ผู้ เ รี ย นสามารถเรี ย นด้ ว ยตนเองได้ แต่ สิ่ ง ส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ ผู้ เ รี ย นประสบการ
ความสาเร็จได้คือ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น และศรัทธาต่อระบบการเรียนการสอนทางไกลว่ามีคุณภาพเท่า
เทียมกับระบบปกติ มีเจตคติที่ดีว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้รับการยอมรับจากสังคมและประกอบ
อาชีพได้ (วิจิตร ศรีสอ้าน และคณะ, 2543; สุภาณี เส็งศรี, 2546)
ข้อเสนอแนะ
จากผลสรุปและการอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไป
ใช้และข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางไกลสามารถนาระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก ไปใช้ โดยมี
การจั ดเตรี ย มความพร้ อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือที่ จาเป็นในการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ สถานที่ผลิตรายการสอนเสริม ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และควรมีการเตรียม
ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับนักศึกษาเพื่อสามารถเข้าถึงและใช้งาน
คอมพิวเตอร์ ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และใช้เครื่องมือในระบบการจัดการเรียนรู้ เช่น การใช้กระดาน
ข่าว กระดานเสวนา การทาแบบสารวจ และการส่งงานในระบบ เป็นต้น รวมทั้งการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพื่อกระตุ้นและติดตามผู้เรียนให้เข้าใช้งานในระบบอย่างสม่าเสมอ
1.2 สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางไกลสามารถนาระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก ไปใช้ โดยมี
การประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจง และปฐมนิเทศเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการ
สอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรผู้สอนทางไกล ได้แก่ ผู้สอนทางไกล
นักเทคโนโลยีการศึกษา บุคลากรสนับสนุน ผู้เรียนทางไกล ตลอดจนหน่วยงานและผู้ ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
รวมทั้งชี้ให้ เห็ น ถึงประโยชน์ ที่ได้รั บจากการนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ไปใช้ เนื่องจากการใช้ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้
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กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักให้เกิดประสิทธิภาพจาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจาก
ทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง
1.3 ผู้ ส อนทางไกลและนั ก เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาที่ น าระบบการสอนเสริ ม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้กระบวนเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก ควรมีการทาความ
เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ความรั บผิดชอบในการอานวยความสะดวกทางการเรียนให้แก่ผู้เรียน
กระตุ้นผู้เรียน และสนับสนุนการสร้างปฏิสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างผู้สอนและผู้เรียนอย่างสม่าเสมอ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและให้กาลังใจแก่ผู้เรียน
1.4 เพื่อประโยชน์ในการนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักไปใช้ จะต้องมีการปรับปรุงหรือประยุกต์ระบบให้
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชานั้น ๆ และสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่ต้องการยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
ขั้นตอนต่าง ๆ สามารถปรับเปลี่ยนให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับเนื้อหาและระยะเวลา แต่ไม่ควรเกิน
1-2 สั ปดาห์ เนื่ องจากการทากิจกรรมดังกล่าวใช้ เครื่องมือการติดต่อทางด้านคอมพิว เอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นผู้สอนและผู้เรียนจะต้องมีทักษะและความสามารถทางคอมพิวเตอร์และ
การใช้งานอินเทอร์เน็ต หากไม่มีความชานาญอาจทาให้เกิดความท้อแท้และไม่ประสบความสาเร็จใน
การเรียนรู้ได้
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาผลของการใช้ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒ นาความสามารถของผู้เรียน
ในด้านอื่น ๆ เช่น การคิดเชิงเหตุผล การคิดวิจารณญาน และการคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นต้น และการ
พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับผู้เรียน
2.2 ควรมีการศึกษาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดย
การนาหลักการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เช่น การจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนนา
ตนเอง (Self-directed Learning) การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นมโนทัศน์ (Concept-Based
Instruction) การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) การจัดการเรียน
การสอนโดยใช้โครงการ (Project-Based Learning) การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการ
สืบสอบ (Inquiry-Based Learning) มาออกเบบเป็นขั้นตอนในการเรียนการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในขั้นสูงต่อไป
2.3 ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์และศึกษาผล
ของการใช้ ระบบการเรี ยนการสอนทางไกลอิเล็ กทรอนิกส์ ที่ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ทางการเรียนให้
ครอบคลุมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหา ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน และ
ผู้เรียนกับเทคโนโลยี
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รายนามผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในงานวิจัย
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือและรายนามผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลร่างต้นแบบระบบ
การสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ขั้นตอนที่ 1 ของการวิจัย
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิศ ภูศ่ ิริ

ที่ปรึกษาสานักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายนามผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลร่างระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
ด้านการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา
ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วศินา จันทรศิริ
ประธานสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ด้านการออกแบบกระบวนการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based learning)
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหรกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกร สงคราม
สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการ
จัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
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6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ

ด้านการเรียนแบบร่วมกัน (Collaborative learning)
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฎฐ์ มิ่งศิริธรรม สานักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem-solving ability)
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหรกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหรกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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รายนามผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของร่างต้นแบบระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ขั้นตอนที่ 2 ของการวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฎฐ์ มิ่งศิริธรรม
2. อาจารย์ ดร.รักศักดิ์ เลิศคงคาทิพย์
3. อาจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
4. อาจารย์ ดร. สมชาย สุริยะไกร
5. อาจารย์ ดร.ชัชญาภา วัฒนธรรม
6. อาจารย์ ดร.ศยามล อินสะอาด
7. อาจารย์ ดร.อภิชา แดงจารูญ
8. อาจารย์ ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ
9. อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ลักษณา

สานักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลิกนิก
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยการฝึกหัดครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือและรายนามผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพสื่อ
ด้านระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
ขั้นตอนที่ 3 ของการวิจัย
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วงษ์พิเชษฐ
2.

3.

4.
5.
6.

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.นรินทร์ อุประกรินทร์ ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการ
ผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กาแพงแสน
อาจารย์ น.สพ.อลงกต บุญสูงเนิน
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการ
ผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
กาแพงแสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย์ ดร.นุจรี บุญเกต
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
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รายนามผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพสื่อด้านระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสัมพันธ์
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ แซ่เอี๊ยบ
2. อาจารย์ วิฑูรย์ วงษ์อามาตย์
3. อาจารย์ กชกร ณ นครพนม

วิทยาลัยการฝึกหัดครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หัวหน้าศูนย์การเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรับรองระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
ขั้นตอนที่ 4 ของการวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี รอดโพธิ์ทอง
2.
3.
4.
5.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา
ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อประเมินรับรองระบบการสอน
เสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็น
หลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับการนาไปไช้ ขั้นตอนที่ 4 ของการวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา คูหากาญจน์
สานักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ พีระวิทย์ จันทานานนท์
สานักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ชนิดา พิทักษ์สฤษดิ์
สานักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ อมรมาศ คงธรรม
สานักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ พงศ์ศิษฎ์ ไทยสีหราช
สานักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
- แบบสอบถามความคิดเห็น ของอาจารย์เกี่ยวกับสภาพและความต้องการการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก สาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเกี่ยวกับ
สภาพและความต้องการการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก
- แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสั มพัน ธ์เพื่อพัฒ นาความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- แบบประเมิน ต้น แบบระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็ กทรอนิกส์ แบบมีปฏิสั มพัน ธ์เพื่อพัฒ นา
ความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- แบบประเมินระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อ
พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช
- แบบประเมินเพื่อรับรองระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- แบบประเมินเพื่อรับรองการนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไปใช้เป็นระบบเสริม (Plug-in) ที่ผสมผสานเข้ากับระบบการเรียน
การสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
- สถานการณ์ปัญหา
- แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียน
- แบบประเมินผลงานการแก้ปัญหา
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แบบสอบถาม
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสมั พันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาหรับอาจารย์

ผู้วิจัย

นางสาวธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ นิสิตครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์
รองศาสตราจารย์ ดร. ใจทิพย์ ณ สงขลา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วัตถุประสงค์ของการสอบถาม
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับสภาพและความต้องการการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพัน ธ์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่ว มกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒ นา
ความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อ ง การพัฒ นาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเ ล็ก ทรอนิก ส์แ บบมี ปฏิ สัมพั นธ์ เพื่ อพั ฒ นาความสามารถในการ
แก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาความ
คิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับสภาพ ความต้องการการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการสอบถามใน
ครั้งนี้จะทาให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ ความต้องการการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งคาดว่า
จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ต่อไป คาตอบของท่านมี
คุณค่าอย่างยิ่งต่องานวิจัย ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลที่ได้รับจากท่านไว้เป็นความลับ โดยจะนาไปใช้เพื่อสรุปผลการวิจัยเป็น
ภาพรวมเท่านั้น ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงและสมบูรณ์จะช่วยให้การวิจัยดาเนินไปด้วยความถูกต้อง ผู้วิจัยจึงใคร่
ขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรดตอบแบบสอบถามด้วยความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่านอย่างรอบคอบให้
ครบทุกข้อ
แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน มีจานวน 15 หน้า
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) มีจานวน 13 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบข้อมูลเกีย่ วกับความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปญ
ั หาสาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) มี
จานวน 38 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของอาจารย์ที่มีต่อการ
พัฒนาการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open
ended Questions) มีจานวน 3 ข้อ
หลังจากที่ท่านได้ตอบแบบสอบถามนี้แล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สานักเทคโนโลยีการศึกษา ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี้

นางสาวธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ ผู้วิจัย
โทร.02-504-7848 มือถือ 090-101-5997
e-mail: ajarnthanathnuth@gmail.com
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ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าคาตอบที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงและ
กรุณากรอกรายละเอียดลงในช่องว่างที่กาหนดถ้าเลือกตัวเลือกข้อนั้น ๆ
1. เพศ
 (1) ชาย
 (2) หญิง
2. อายุ
 (1) ต่ากว่า 25 ปี
 (2) 25-35 ปี
 (3) 36-45 ปี
 (4) 46-55 ปี
 (5) 55 ปีขึ้นไป
3. หน่วยงานต้นสังกัด
 (1) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
รัฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ มนุษยนิเวศศาสตร์ (วิชาเอกการพัฒนามนุษย์และครอบครัว)
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (แขนงวิชาสหกรณ์))
 (2) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยนิเวศศาสตร์ (วิชาเอก
อาหาร โภชนาการและการประยุกต์) เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร แขนง
วิชาการจัดการการเกษตร))
 (3) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ประกอบด้วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และพยาบาลศาสตร์)
 (4) กลุ่มสานัก (ประกอบด้วยสานักเทคโนโลยีการศึกษา และสานักทะเบียนและวัดผล)
4. วุฒิการศึกษา
 (1) ปริญญาโท
 (2) ปริญญาเอก
 (3) อื่น ๆ โปรดระบุ...............
5. ตาแหน่งทางวิชาการ
 (1) อาจารย์
 (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 (3) รองศาสตราจารย์
 (4) ศาสตราจารย์
 (5) อื่น ๆ โปรดระบุ...............
6. ประสบการณ์การทางานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 (1) ต่ากว่า 5 ปี
 (2) 5 -10 ปี
 (3) 11 - 15 ปี
 (4) 16-20 ปี
 (5) 20 ปี ขึ้นไป
7. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tutorial) อย่างไร
 (1) เป็นการสอนทีส่ ่งสัญญาณภาพและเสียงจากผู้สอนไปยังผูเ้ รียนผ่านระบบดาวเทียมและอินเทอร์เน็ต
 (2) เป็นการสอนทีผ่ ู้เรียนสามารถรับชมรายการตามผังการออกอากาศและรับชมย้อนหลังได้ทุกทีท่ ุกเวลา
 (3) เป็นการสอนในบางชุดวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างยากและมีผู้เรียนสอบไม่ผ่านเป็นจานวนมาก โดยคณาจารย์
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เสริมเติมความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของชุดวิชานัน้ ๆ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 (4) เป็นการสอนทีผ่ ู้เรียนสามารถทบทวนและทาความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ค่อนข้างยากและมีผู้เรียนสอบ
ไม่ผา่ นเป็นจานวนมาก ผ่านระบบดาวเทียมและอินเทอร์เน็ตโดยมีคณาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผูส้ อน
เสริมและแนะนาความรู้ให้กระจ่างชัดขึ้น โดยผู้เรียนสามารถรับชมรายการตามผังการออกอาการและ
รับชมย้อนหลังได้ทุกที่ ทุกเวลา
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8. ท่านเคยมีประสบการณ์การสอน /การจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่
 (1) ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อ 13)
 (2) เคย  (2.1) ประจา (ทุกภาคการศึกษา)
 (2.2) เป็นบางครั้ง (ปีการศึกษาละหนึ่งชุดวิชา)
 (2.3) นาน ๆ ครั้ง (สองปีขึ้นไปต่อหนึ่งชุดวิชา)
9. จากประสบการณ์และบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
ท่านใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดมากทีส่ ดุ
 (1) เพื่อสรุปเนื้อหาสาระสาคัญของหน่วยการสอนทั้ง 15 หน่วยให้แก่ผู้เรียน
 (2) เพื่อวิเคราะห์คาถามหรือแนวข้อสอบพร้อมกับเฉลยคาตอบให้กับผู้เรียน
 (3) เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการสอนเสริมต่าง ๆ ร่วมกับผู้สอน เช่น การทางานเป็นกลุ่ม
การวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งร่วมกัน เป็นต้น
 (4) เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพบปะอาจารย์ผสู้ อนและระหว่างผู้เรียนด้วยกัน สร้างเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร
เพื่อให้คาแนะนาและคาปรึกษาในการเรียนร่วมกัน
 (5) อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………………………………………………………………………………………………
10. การสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านเคยมีประสบการณ์ในการสอน /การจัดการเรียนการสอนหรือ
บทบาทอื่น ๆ ผู้เรียนจะมีปฏิสมั พันธ์ทางการเรียน (Learning Interaction) ในลักษณะใดมากทีส่ ุด
 (1) ผู้เรียนกับเนื้อหาวิชา/บทเรียน/สื่อการเรียน
 (2) ผู้เรียนกับผู้เรียน
 (3) ผู้เรียนกับผูส้ อน
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ………….…
11. ท่านเคยใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์อะไรบ้าง
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) กระดานไวท์บอร์ด
 (2) กระดาน Flip chart
 (3) คอมพิวเตอร์
 (4) เครื่องแสดงภาพ Visualizer
 (5) อื่น ๆ โปรดระบุ……………………………………….
12. ท่านเคยมีประสบการณ์ในการใช้สื่อการสอนใดบ้างเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาหรือองค์ความรู้จากผู้สอนไปยังผู้เรียน
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) นาเสนอด้วยโปรแกรมสร้างเอกสาร (Word processing)
 (2) นาเสนอด้วยโปรแกรมนาเสนอ (PowerPoint)
 (3) นาเสนอด้วยไฟล์ภาพ เสียง วิดีโอที่อัพโหลดไว้บนอินเทอร์เน็ต (Podcast)
 (4) นาเสนอด้วยสื่อผสม (Multimedia)
 (5) นาเสนอด้วยไฟล์วดิ ีโอบนอินเทอร์เน็ต (Streaming video clip)
 (6) อื่น ๆ โปรดระบุ……………………………………….
13. ท่านเคยมีประสบการณ์ในการใช้วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนเหล่านี้หรือไม่
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) จดหมายหรือไปรษณียบัตร (mail)
 (2) โทรศัพท์และการส่งข้อความ (Telephone & SMS)
 (3) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

 (11) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
 (12) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
 (13) การเรียนการสอนบนเว็บ (WBI)
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 (4) ข้อความส่งด่วน (Instant Message)
 (5) การประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย (Web Video Conference)
 (6) กระดานเสวนา (Webboard)
 (7) ห้องสนทนา (Chat Room)
 (8) บล็อก (blog)
 (9) วิกิ (wiki)
 (10) โปรแกรมกลุ่มสนทนา (Listserv)
 (11) การส่งถ่ายข้อมูลระหว่างกัน (File Transfer Protocal)
 (12) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking)

 (14) ระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ (LMS)
 (15) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
 (16) สื่อผสม (Multimedia)
 (17) ไฟล์วิดีโอบนอินเทอร์เน็ต (Streaming video clip)
 (18) วิดีโอดิจิทัล (Video on Demand)
 (19) สื่อเรียนรู้ดิจิทัล (Learning Object)
 (20) เว็บประยุกต์ (Web Application)
 (21) เกม (Games)
 (22) สถานการณ์จาลอง (Simulation)
 (23) อื่น ๆ โปรดระบุ……………………………

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสมั พันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คาชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าคาตอบทีต่ รงกับความคิดเห็นของอาจารย์และกรุณากรอก
รายละเอียดลงในช่องว่างที่กาหนดถ้าเลือกตัวเลือกข้อนัน้ ๆ
การออกแบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ส่วนที่ 1: องค์ประกอบของการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสมั พันธ์
1. ใครควรเป็นผู้กาหนดประเด็น/เนื้อหาในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์จึงจะเหมาะสมทีส่ ุด
 (1) ผู้ ส อนเป็ น ผู้ กาหนดประเด็ น /เนื้ อ หาในการสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
แต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย ว
 (2) ผู้เรียนเป็นผู้กาหนดประเด็น/เนื้อหาในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน
 (3) ผู้เรียนเป็นผู้กาหนดประเด็น/เนื้อหาในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ด้วยตนเอง
 (4) นักเทคโนโลยีการศึกษาเป็นผู้กาหนดประเด็น/เนื้อหาในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้สอน
 (5) นักเทคโนโลยีการศึกษาเป็นผู้กาหนดประเด็น/เนื้อหาในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผูส้ อนและผูเ้ รียน
 (6) อื่น ๆ โปรดระบุ......................................................................................................................................
2. วัตถุประสงค์ที่สาคัญของการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสมั พันธ์ควรเป็นอย่างไร
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) เพื่ออธิบาย ยกตัวอย่างหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระในบางประเด็นที่ยากแก่การทาความเข้าใจ
 (2) เพื่อวิเคราะห์โจทย์และคาถามที่เป็นปัญหา เปิดโอกาสให้ซักถามหรือข้อสงสัยพร้อมกับได้รับฟังคาตอบ
จากอาจารย์ผสู้ อน
 (3) เพื่อทากิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนด้วยกัน เช่น การทางานเป็น
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กลุ่ม การวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งร่วมกัน เป็นต้น
 (4) เพื่อพบปะอาจารย์ผสู้ อนและผูเ้ รียน สร้างเครือข่ายการติดต่อสื่อสารเพื่อให้คาแนะนาและคาปรึกษา
ในการเรียนร่วมกัน
 (5) อื่น ๆ โปรดระบุ......................................................................................................................................
3. สัดส่วนของเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ควรมีสดั ส่วน
เช่นใดจึงจะเหมาะสมที่สดุ
 (1) นาเสนอเนื้อหาและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนในสัดส่วนทีเ่ ท่ากัน
 (2) นาเสนอเนื้อหามากกว่าการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรียนการสอน
 (3) ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนมากกว่าการนาเสนอเนือ้ หา
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
4. ปัจจัยสาคัญใดที่ควรนามาพิจารณาคัดเลือกชุดวิชาเพื่อจัดการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสมั พันธ์
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) เนื้อหาชุดวิชาที่ยาก ต้องใช้การยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรม
 (2) จานวนผู้เรียนมากกว่า 1,000 คน
 (3) ผู้เรียนที่มีแนวโน้มสอบผ่านลดลง
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ........................................................................
5. การสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ผเู้ รียนควรมีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะใด
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) ปฏิสัมพันธ์ผู้เรียนกับเนื้อหา
 (2) ปฏิสัมพันธ์ผู้เรียนกับผูส้ อน
 (3) ปฏิสัมพันธ์ผู้เรียนกับผูเ้ รียน
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………
6. ผู้สอนควรมีบทบาทอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) เป็นผู้จดั สภาวการณ์หรือเงื่อนไขที่เอื้อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้อย่างเต็มที่
 (2) เป็นผู้ให้การสนับสนุน จัดกิจกรรมและอานวยความสะดวกในการเรียนรู้
 (3) เป็นผู้แนะนาปัญหาจากสถานการณ์ในโลกความเป็นจริงและกระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาลึกลงไปในปัญหา
 (4) เป็นผู้นาเสนอข้อคาถามหรือปัญหาต่อผู้เรียนแล้วกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา
 (5) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
7. ผู้เรียนควรมีบทบาทอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) ผู้เรียนมีบทบาทในการวิเคราะห์ปญ
ั หาหรือสถานการณ์และสารวจความรู้เบื้องต้นของตนเองได้
 (2) ผู้เรียนมีบทบาทในการระบุองค์ความรู้ที่ต้องการได้
 (3) ผู้เรียนระดมสมองเพื่อสร้างผลงานได้
 (4) ผู้เรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรูไ้ ด้
 (5) ผู้เรียนมีบทบาทในการนาเสนอผลการแก้ปญ
ั หาได้
 (6) ผู้เรียนวัดและประเมินผลการแก้ปัญหาร่วมกันได้
 (7) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
8. การสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมสาหรับผูเ้ รียนควรมีลักษณะอย่างไร
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(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) เป็นการสอนที่จาลองบรรยากาศของการเรียนในชั้นเรียนแบบเผชิญหน้าเพื่อลดช่องว่างของการเรียนใน
ระบบการศึกษาทางไกล
 (2) เป็นการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ผ่านการพบปะพูดคุย สอบถามปัญหา
และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
 (3) เป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
 (4) เป็นการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและให้ผเู้ รียนมีความรูเ้ พิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองได้อย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
 (5) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
9. วิธีการนาเสนอเนื้อหาในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสมั พันธ์ควรเป็นแบบใด จึงจะสามารถ
ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เหมาะสมที่สดุ
 (1) ผู้สอนเป็นผู้เสนอประเด็นหรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและอธิบายวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
 (2) ผู้สอนเป็นผู้เสนอประเด็นหรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและอภิปรายเนื้อหาเพื่อแก้ปัญหาร่วมกับผู้เรียน
 (3) ผู้สอนเป็นผู้นาเสนอประเด็นหรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและกระตุน้ ให้ผเู้ รียนหาคาตอบร่วมกันเป็นกลุ่ม
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
10. การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมสาหรับผู้เรียน
ควรเป็นอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) มีคู่มือเพื่อชี้แจงขั้นตอนและแนะนาวิธีการเรียนรู้อย่างครบถ้วนและชัดเจน
 (2) มีการจัดเตรียมเนื้อหาและแนะนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับผูเ้ รียน
 (3) มีการใช้เครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายเพื่อใช้ติดต่อประสานงานได้อย่างทันท่วงที
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
11. ท่านคิดว่า การสนับสนุนผู้เรียนในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ควรคลอบคลุมใน
ประเด็นใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) การให้สารสนเทศเกี่ยวกับการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
 (2) การจัดหาแหล่งเรียนรู้ให้กบั ผู้เรียน เช่น หนังสือ ตาราต่าง ๆ ทั้งที่ให้บริการในห้องสมุดและในรูปแบบออนไลน์
 (3) การตอบสนองต่อผู้เรียนทัง้ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน
 (4) การให้คาแนะนา ช่วยเหลือ สนับสนุนการเรียนการสอนและอานวยความสะดวกในการกระทากิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
 (5) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
12. ท่านคิดว่ารูปแบบการสนับสนุนผู้เรียนในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ควรประกอบ
ไปด้วยลักษณะใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิม่ เติม)
 (1) บันทึกผลการเรียนรู้ของผูเ้ รียนรวมถึงการให้คาปรึกษาก่อนเข้าเรียน
 (2) ให้สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าเรียน
 (3) การทบทวนและการให้คาปรึกษาการเรียน ทั้งในบทบาทของผู้สอน ผู้ชี้แนะที่ให้การตรวจสอบและ
ให้คาปรึกษา
 (4) การใช้เทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการสื่อสารและให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และ
สื่อออนไลน์
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 (5) จัดทาฐานข้อมูลคาถามทีถ่ ามบ่อย เพื่อรวบรวมและจัดระบบคาถาม คาตอบที่ผเู้ รียนประสบปัญหา
 (6) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน
 (7) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
13. เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับผูเ้ รียนที่จะใช้ในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ควรมีอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิม่ เติม)
 (1) จดหมายหรือไปรษณียบัตร (mail)
 (2) โทรศัพท์และการส่งข้อความ (Telephone & SMS)
 (3) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
 (4) ข้อความส่งด่วน (Instant Message)
 (5) การประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย (Web Video Conference)
 (6) กระดานเสวนา (Webboard)
 (7) ห้องสนทนา (Chat Room)
 (8) บล็อก (blog)
 (9) วิกิ (wiki)
 (10) โปรแกรมกลุ่มสนทนา (Listserv)
 (11) การส่งถ่ายข้อมูลระหว่างกัน (File Transfer Protocal)
 (12) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking)

 (11) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
 (12) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
 (13) การเรียนการสอนบนเว็บ (WBI)
 (14) ระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ (LMS)
 (15) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
 (16) สื่อผสม (Multimedia)
 (17) ไฟล์วิดีโอบนอินเทอร์เน็ต (Streaming video clip)
 (18) วิดีโอดิจิทัล (Video on Demand)
 (19) สื่อเรียนรู้ดิจิทัล (Learning Object)
 (20) เว็บประยุกต์ (Web Application)
 (21) เกม (Games)
 (22) สถานการณ์จาลอง (Simulation)
 (23) อื่น ๆ โปรดระบุ……………………………

14. การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ ควรจัดทาด้วยวิธีใดจึงเหมาะสมทีส่ ุด
 (1) ผู้สอนเป็นผู้บอกแหล่งข้อมูลให้กับผูเ้ รียนไปค้นคว้า
 (2) ให้ผู้เรียนเป็นผูศ้ ึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
 (3) จัดทาเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงและแหล่งข้อมูลที่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในระบบสนับสนุนการเรียนรู้
และให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
15. การสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสมั พันธ์ ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สดุ
 (1) เรียนรูค้ นเดียว
 (2) เรียนรูร้ ่วมกันเป็นกลุ่ม
 (3) ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้คนเดียวและการเรียนรูร้ ่วมกัน
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
16. การประเมินผลงานของผู้เรียนในลักษณะใดจึงจะเหมาะสมที่สดุ
 (1) ประเมินจากผลคะแนนสอบ
 (2) ประเมินจากคะแนนกิจกรรม
 (3) ประเมินจากผลการสอบและคะแนนกิจกรรม
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
17. การประเมินผลจากคะแนนกิจกรรมของผูเ้ รียนควรประเมินในลักษณะใดบ้าง
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) ตอบคาถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการสอนเสริมผ่านโทรศัพท์หรือการส่งข้อความ
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 (2) นาเสนอประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหาผ่านระบบสนับสนุนผู้เรียน
 (3) วิเคราะห์ปัญหาและสารวจความรู้เบื้องต้นของตนเองเพื่อแก้ปัญหาผ่านระบบสนับสนุนผู้เรียน
 (4) ระบุสิ่งที่จาเป็นต้องเรียนรูเ้ พิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาผ่านระบบสนับสนุนผู้เรียน
 (5) ระดมสมองเพื่อวางแผนสร้างผลงานผ่านระบบสนับสนุนผูเ้ รียน
 (6) ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้และสร้างผลงานผ่านระบบสนับสนุนผู้เรียน
 (7) ร่วมกันวัดและประเมินผลการแก้ปัญหาผ่านระบบสนับสนุนผู้เรียน
 (8) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
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ส่วนที่ 2: วิธีการเรียนการสอนเสริมทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสมั พันธ์
18. ผู้เรียนควรเตรียมความพร้อมสาหรับการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ด้วยวิธีใดจึงเหมาะสมที่สุด
 (1) ศึกษาจากคู่มือสาหรับการเรียนผ่านระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสมั พันธ์ด้วยตนเอง
 (2) เข้ารับการฝึกอบรมแบบเผชิญหน้าที่มหาวิทยาลัยหรือตามศูนย์วิทยพัฒนา
 (3) เข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
 (4) อืน่ ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
19. การเตรียมความพร้อมให้กับผูเ้ รียนควรเลือกใช้สื่อชนิดใด เหมาะสมทีส่ ุด
 (1) เอกสารคูม่ ือสาหรับการสอนผ่านระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสมั พันธ์
 (2) วีดิทัศน์แนะนาวิธีการเรียนผ่านระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
 (3) เอกสารและคลิปวิดโี อแขวนผ่านระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ (LMS)
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
20. การปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ ควรสร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียนในเรื่องใด (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) คาอธิบายและวัตถุประสงค์ของชุดวิชา
 (2) สาระสาคัญของแต่ละหน่วยการเรียนชุดวิชา
 (3) วิธีการเรียนผ่านการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
 (4) รายละเอียดกิจกรรมการเรียนรู้
 (5) การวัดและการประเมินผล
 (6) แนะนาการใช้เครื่องมือเพือ่ ใช้เรียนรู้และติดต่อสื่อสาร
 (7) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
21. การปฐมนิเทศผู้เรียน ควรใช้วธิ ีการใดเหมาะสมที่สดุ
 (1) ผู้สอนเป็นผู้อธิบายด้วยตนเองผ่านการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
 (2) จัดทาวีดิทัศน์ให้ผเู้ รียนและเปิดให้รบั ชมผ่านการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
 (3) จัดทาเอกสารให้ผเู้ รียนและแขวนไว้ในระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (LMS)
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
22. ผู้เรียนควรนาเสนอประเด็น สถานการณ์ที่เป็นปัญหา วิเคราะห์ปัญหาและสารวจความรู้เบื้องต้นของตนเองและ
ระบุสิ่งที่จาเป็นที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาผ่านช่องทางใด จึงจะเหมาะสมที่สุด
 (1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
 (2) กระดานเสวนา (Webboard)
 (3) บล็อก (blog)
 (4) การประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย (Web Video Conference)
 (5) วิกิ (wiki)
 (6) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking)
 (7) ห้องสนทนา (Chat Room)
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 (8) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
23. ในระหว่างที่ผเู้ รียนร่วมกันระดมสมองเพื่อวางแผนสร้างผลงานควรกระทาโดยผ่านช่องทางใด จึงจะเหมาะสมทีส่ ุด
 (1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
 (2) กระดานเสวนา (Webboard)
 (3) บล็อก (blog)
 (4) การประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย (Web Video Conference)
 (5) วิกิ (wiki)
 (6) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking)
 (7) ห้องสนทนา (Chat Room)
 (8) โปรแกรมกลุ่มสนทนา (Listserv)
 (9) ข้อความส่งด่วน (Instant Message)
 (10) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
24. เทคโนโลยีทผี่ ู้เรียนจะนามาใช้เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ ควรใช้ผ่านเครื่องมือใดจึงจะเหมาะสมที่สดุ
 (1) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)
 (2) แหล่งรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ (Online Portal)
 (3) ไฟล์ภาพ เสียง หรือวิดีโอที่อัพโหลดไว้บนอินเทอร์เน็ต (Podcast)
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
25. ผู้เรียนควรนาเสนอผลการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาผ่านช่องทางใด จึงจะเหมาะสมทีส่ ุด
 (1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
 (2) กระดานเสวนา (Webboard)
 (3) บล็อก (blog)
 (4) การประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย (Web Video Conference)
 (5) วิกิ (wiki)
 (6) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking)
 (7) ห้องสนทนา (Chat Room)
 (8) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
26. ภายหลังจากการเรียนผ่านระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ตามแนวคิดการเรียนรู้
ร่วมกันโดยใช้ปัญหาเป็นหลักแล้ว ควรมีการวัดและการประเมินผลในลักษณะใด
 (1) ผู้สอนเป็นผู้ประเมินผลงานแต่เพียงผู้เดียว
 (2) ผู้เรียนเป็นผู้ประเมินผลงานกันเอง
 (3) ผู้สอนและผูเ้ รียนประเมินผลร่วมกัน
 (4) ผู้สอน ผูเ้ รียนและเพื่อนประเมินผลร่วมกัน
 (5) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
27. การวัดและประเมินผลคุณภาพผลงานและการให้ข้อเสนอแนะกับผู้เรียน ควรกระทาผ่านช่องทางใดเหมาะสม
ที่สุด
 (1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
 (2) กระดานเสวนา (Webboard)
 (3) บล็อก (blog)
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 (4) การประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย (Web Video Conference)
 (5) วิกิ (wiki)
 (6) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking)
 (7) ห้องสนทนา (Chat Room)
 (8) โปรแกรมกลุ่มสนทนา (Listserv)
 (9) ข้อความส่งด่วน (Instant Message)
 (10) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
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ส่วนที่ 3: กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
28. ขั้นตอนการเรียนการสอนผ่านการสอนเสริมทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ควรประกอบด้วย
กิจกรรมใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) กระตุ้นความสนใจผู้เรียน
 (2) แจ้งวัตถุประสงค์บทเรียนให้ผู้เรียนทราบ
 (3) ทดสอบก่อนเรียน
 (4) นาเสนอสิ่งเร้าหรือเนื้อหาใหม่ผ่านประเด็น สถานการณ์ที่เป็นปัญหา
 (5) แนะแนวทางการเรียนรู้
 (6) ระดมสมองเพื่อวางแผนสร้างผลงาน
 (7) นาเสนอผลงาน
 (8) ให้ข้อมูลปูอนกลับ
 (9) ประเมินผลการแสดงออก
 (10) ส่งเสริมความคงทนและการถ่ายโอนการเรียนรู้
 (11) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
29. การกระตุ้นความสนใจผู้เรียน (Gaining Attention) ผู้สอนควรกระตุ้นความสนใจผู้เรียนด้วยวิธีการใด
 (1) กระตุ้นด้วยการนาเสนอคาถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
 (2) กระตุ้นด้วยการกาหนดสภาพปัญหาที่เกีย่ วข้องกับเนื้อหา
 (3) กระตุ้นด้วยสถานการณ์ในโลกความเป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับเนือ้ หา
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
30. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสมั พันธ์ ควรเป็นลักษณะใด
 (1) มีการผสมผสานยุทธวิธีการเรียนการสอน เช่น การบรรยายทบทวน การสัมมนา การอภิปรายกลุ่ม
การนาเสนอผลงาน การทดสอบความรู้ ฯลฯ เป็นต้น
 (2) มีการเรียนการสอนและกิจกรรมออนไลน์ เช่น การศึกษาเอกสารหรือบทเรียนออนไลน์ การเสวนา
ผ่านทางกระดานเสวนา ห้องสนทนา การเขียนบล็อก วิกิ การสืบค้นข้อมูล การติดต่อสื่อสารผ่านเว็บ
การทดสอบและประเมินผลออนไลน์
 (3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานยุทธิวิธีการเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกับการเรียนการสอน
และการจัดกิจกรรมออนไลน์
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
31. เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อนามาใช้นาเสนอเนื้อหาผ่านการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ควรมีอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
 (2) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
 (3) การเรียนการสอนบนเว็บ (WBI)
 (4) ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (LMS): moodle
 (5) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
 (6) สื่อผสม (Multimedia)
 (7) ไฟล์วิดโี อบนอินเทอร์เน็ต (Streaming video clip)
 (8) วิดีโอดิจิทัล (Video on Demand)
 (9) สื่อเรียนรู้ดิจิทลั (Learning Object)
 (10) เว็บประยุกต์ (Web Application)
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 (11) เกม (Games)
 (12) สถานการณ์จาลอง (Simulation)
 (13) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
32. เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อนามาใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนด้วยกันผ่านระบบ
การสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ฯ ควรมีอะไรบ้าง
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) จดหมายหรือไปรษณียบัตร (mail)
 (2) โทรศัพท์และการส่งข้อความ (Telephone & SMS)
 (3) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
 (4) ข้อความส่งด่วน (Instant Message)
 (5) การประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย (Web Video Conference)
 (6) กระดานเสวนา (Webboard)
 (7) ห้องสนทนา (Chat Room)
 (8) บล็อก (blog)
 (9) วิกิ (wiki)
 (10) โปรแกรมกลุ่มสนทนา (Listserv)
 (11) การส่งถ่ายข้อมูลระหว่างกัน (File Transfer Protocal)
 (12) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking)
 (13) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
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ส่วนที่ 4: ความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem-solving ability)
ความสามารถในการแก้ ปั ญ หา หมายถึ ง กระบวนการทางปั ญ ญาที่ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาและคิ ด หาวิ ธี ก าร
แก้ปัญหาโดยอ้างอิงจากประสบการณ์เดิมและความรู้ใหม่เพื่อนาไปสู่เปูาหมายของการแก้ปัญหาที่ต้องการและ
สามารถตรวจสอบผลการแก้ปัญหาได้ ความสามารถในการแก้ปัญหาได้แก่สามารถระบุปัญหาได้ สามารถวิเคราะห์
สาเหตุปัญหาได้ สามารถศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาได้ สามารถนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาได้ และตรวจสอบ
ผลการแก้ปัญหาได้
33. ผู้เรียนควรมีความสามารถในการแก้ปัญหาลักษณะใด จึงจะเหมาะสมที่สุด
 (1) สามารถเผชิญกับปัญหาได้และหาคาตอบเพื่อแก้ปญ
ั หาได้ตามวัตถุประสงค์
 (2) สังเคราะห์สิ่งที่เรียนรูจ้ ากการแก้ปัญหาและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นได้
 (3) สามารถเผชิญกับปัญหาและยุติปัญหาลงเมื่อได้คาตอบตามวัตถุประสงค์ พร้อมกับสังเคราะห์สิ่งที่เรียนรู้
จากการแก้ปัญหาเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นได้
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
34. ปัญหาที่จะนามาใช้เพื่อฝึกความสามารถในการแก้ปญ
ั หา ควรเป็นปัญหาประเภทใด จึงจะเหมาะสมที่สดุ
 (1) ปัญหาที่มีโครงสร้างชัดเจน
 (2) ปัญหาที่มีโครงสร้างไม่ชัดเจน
 (3) ผสมผสานปัญหาที่มีโครงสร้างชัดเจนและปัญหาที่มโี ครงสร้างไม่ชัดเจน
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
35. ความสามารถในการแก้ปัญหา ควรประกอบไปด้วยขั้นตอนใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) ขั้นทาความเข้าใจกับปัญหาโดยการสร้างตัวแทนปัญหาเพื่อระบุว่าปัญหาคืออะไร
 (2) ขั้นวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
 (3) ขั้นตั้งสมมติฐานเพื่อหาวิธกี ารแก้ปัญหา
 (4) ขั้นคิดวิธีการแก้ปัญหาโดยการศึกษารวบรวมข้อมูลและวางแผนจัดลาดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
 (5) ขั้นทดสอบสมมติฐานโดยดาเนินการแก้ปญ
ั หา
 (6) ขั้นประเมินผลการดาเนินการแก้ปัญหา
 (7) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
36. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ควรมีลักษณะเช่นใด
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) การสังเกต
 (2) การเปรียบเทียบ
 (3) การจาแนกประเภท
 (4) การตีความ
 (5) การสรุปเรื่องราว
 (6) การวิพากษ์วิจารณ์
 (7) การหาข้อตกลงเบื้องต้น
 (8) การใช้จินตนาการ
 (9) การตั้งสมมติฐาน
 (10) การตัดสินใจ
 (11) การรวบรวมและการจัดประเภทข้อมูล
 (12) การวางแผนศึกษาค้นคว้า
 (13) การประยุกต์หลักการมาใช้กับสถานการณ์ใหม่
 (14) อื่น ๆ โปรดระบุ...............................
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37. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด รูจ้ ักพิสูจน์หาข้อสรุปและมองเห็นคุณค่าของการ
แก้ปัญหา กิจกรรมที่สร้างขึ้นควรเป็นเช่นไร จึงจะเหมาะสมทีส่ ุด
 (1) กิจกรรมทีเ่ ปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้แสดงความคิดเห็นและปฏิบัติจริง
 (2) กิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้ผู้เรียนได้คาดคะเน ตั้งสมมติฐาน และทดสอบสมมติฐาน
 (3) กิจกรรมทีเ่ ปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้แสดงความคิดเห็นเพื่อสังเคราะห์เรื่องราว ส่งเสริมให้คาดคะเน
ตั้งสมมติฐาน และทดสอบสมมติฐานผ่านการปฏิบตั ิจริง
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
38. การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน ผูส้ อนควรมีบทบาทเช่นไร
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
 (2) จัดกิจกรรมการเรียนโดยการจาลองสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงกับชีวิตจริง
 (3) เลือกปัญหาที่ท้าทายความสนใจ มีความเกี่ยวพันกับสิ่งที่เรียนหรือชีวิตประจาวันของผู้เรียน
 (4) ฝึกให้ผู้เรียนคิดจากสิ่งที่ง่ายไปสูร่ ะดับที่ยากขึ้น
 (5) ฝึกให้ผู้เรียนเป็นคนช่างสังเกต เกิดความสงสัยและอยากรู้คาตอบ
 (6) ฝึกให้ผู้เรียนรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การคิดคาดคะเน การอ้างอิง การพิจารณาข้อมูล
การทดลอง และการใช้หลักเหตุผลในการสรุป
 (7) สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น อยากรู้ อยากสืบเสาะเพื่อค้นหาคาตอบ
 (8) ให้การเสริมแรงและให้กาลังใจแก่ผู้เรียนอย่างสม่าเสมอ
 (9) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
คาชี้แจง กรุณากรอกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านที่มีตอ่ การพัฒนาการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
1. องค์ประกอบของการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสมั พันธ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. วิธีการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสมั พันธ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
นางสาวธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ ผู้วิจยั
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แบบสอบถาม
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสมั พันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้วิจัย

นางสาวธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ นิสิตครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์
รองศาสตราจารย์ ดร. ใจทิพย์ ณ สงขลา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วัตถุประสงค์ของการสอบถาม
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับสภาพและความต้องการการการ
สอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็น
หลั ก เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช
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คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อ ง การพัฒ นาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเ ล็ก ทรอนิก ส์แ บบมี ปฏิ สัมพั นธ์ เพื่ อพั ฒ นาความสามารถในการ
แก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสภาพและความต้องการการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช การ
สอบถามในครั้งนี้ จะทาให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ ความต้องการการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ป ฏิ สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ พั ฒ น า ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสัมพันธ์ต่อไป คาตอบของนักศึกษามีคุณค่าอย่างยิ่งต่องานวิจัย ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลที่ได้รับไว้เป็นความลับ
โดยจะนาไปใช้เพื่อสรุปผลการวิจัยเป็นภาพรวมเท่านั้น ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงและสมบูรณ์จะช่วยให้การวิจัย
ดาเนินไปด้วยความถูกต้อง ผู้วิจัยจึงขอความอนุเคราะห์จากนักศึกษา โปรดตอบแบบสอบถามด้วยความเป็นจริงตาม
ความคิดเห็นอย่างรอบคอบให้ครบทุกข้อ
แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน มีจานวน 15 หน้า
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) มีจานวน 13 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบข้อมูลเกีย่ วกับความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับการจัดการเรียน
การสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปญ
ั หาสาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list)
มีจานวน 38 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของนักศึกษาที่มีต่อการ
พัฒนาการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด
(Open ended Questions) มีจานวน 3 ข้อ
หลังจากที่ท่านได้ตอบแบบสอบถามนี้แล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สานักเทคโนโลยีการศึกษา ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี้

นางสาวธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์
ผู้วิจัย
โทร.02-504-7848 มือถือ 090-101-5997
e-mail: ajarnthanathnuth@gmail.com
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ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าคาตอบที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงและ
กรุณากรอกรายละเอียดลงในช่องว่างที่กาหนดถ้าเลือกตัวเลือกข้อนั้น ๆ
3. เพศ
 (1) ชาย
 (2) หญิง
4. อายุ
 (1) ต่ากว่า 25 ปี
 (2) 25-35 ปี
 (3) 36-45 ปี
 (4) 46-55 ปี
 (5) 55 ปีขึ้นไป
3. สาขาวิชาที่กาลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 (1) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
รัฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ มนุษยนิเวศศาสตร์ (วิชาเอกการพัฒนามนุษย์และครอบครัว)
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (แขนงวิชาสหกรณ์))
 (2) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยนิเวศศาสตร์ (วิชาเอก
อาหาร โภชนาการและการประยุกต์) เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร แขนง
วิชาการจัดการการเกษตร))
 (3) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ประกอบด้วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และพยาบาลศาสตร์)
4. วุฒิการศึกษาสูงสุด
 (1) ต่ากว่าปริญญาตรี
 (2) ปริญญาตรี
 (3) ปริญญาโท
 (4) ปริญญาเอก
 (5) อื่น ๆ โปรดระบุ.............................
5. สถานภาพทางการศึกษาในปัจจุบัน
 (1) ศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแบบเต็มเวลา
 (2) ศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่กับการทางาน
 (3) ศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่กับการเรียนมหาวิทยาลัยในระบบปิด
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………………………………………………………………………………………………
6. ท่านเคยมีประสบการณ์การทางานหรือไม่
 (1) ไม่มี
 (2) มี
 (2.1) แบบไม่เต็มเวลา โปรดระบุประสบการณ์การทางาน…………..ปี
 (2.2) แบบเต็มเวลา โปรดระบุประสบการณ์การทางาน…………..ปี
7. ระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในระบบการศึกษาทางไกลกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจวบจนถึงปัจจุบนั
 (1) 1 ปี
 (2) 2 ปี
 (3) 3 ปี
 (4) 4 ปี
 (5) 5 ปีขึ้นไป
8. วัตถุประสงค์ที่ตดั สินใจมาศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื่องจากเหตุผลในข้อใด (ตอบได้มากกว่า 1
ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในศาสตร์หรือสาขาวิชาที่สนใจ
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 (2) ต้องการนาความรู้มาใช้ประกอบอาชีพหรือต่อยอดทาธุรกิจส่วนตัว
 (3) ต้องการวุฒิการศึกษาเพื่อปรับหรือเลื่อนระดับตาแหน่งหน้าที่การงานให้สูงขึ้น
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………………………………………………………………………………………………
9. ท่านเคยมีประสบการณ์ทางด้านการเรียนผ่านการรับชมรายการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่
 (1) ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อ 15)
 (2) เคย  (2.1) ประจา (4-5 ครั้งต่อชุดวิชา)
 (2.2) เป็นบางครั้ง (2-3 ครั้งต่อชุดวิชา)
 (2.3) นาน ๆ ครั้ง (1 ครั้งต่อชุดวิชา)
10. จากประสบการณ์การเรียนผ่านรายการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ ท่านติดตามรับชมรายการดังกล่าว
เพื่อวัตถุประสงค์ใด
 (1) เพื่อสรุปเนื้อหาสาระสาคัญของหน่วยการสอนทั้ง 15 หน่วยให้แก่ผู้เรียน
 (2) เพื่อวิเคราะห์คาถามหรือแนวข้อสอบพร้อมกับเฉลยคาตอบให้กับผู้เรียน
 (3) เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการสอนเสริมต่าง ๆ ร่วมกับผู้สอน เช่น การทางานเป็นกลุ่ม
การวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งร่วมกัน เป็นต้น
 (4) เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพบปะอาจารย์ผสู้ อนและระหว่างผู้เรียนด้วยกัน สร้างเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร
เพื่อให้คาแนะนาและคาปรึกษาในการเรียนร่วมกัน
 (5) อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………………………………………………………………………………………………
11. การสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านเคยมีประสบการณ์ ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน (Learning
Interaction) ในลักษณะใดมากทีส่ ุด
 (1) ผู้เรียนกับเนื้อหาวิชา/บทเรียน/สื่อการเรียน
 (2) ผู้เรียนกับผู้เรียน
 (3) ผู้เรียนกับผูส้ อน
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ………….…
12. ท่านเคยเห็นผูส้ อนใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อะไรบ้างระหว่างการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) กระดานไวท์บอร์ด
 (2) กระดาน Flip chart
 (3) คอมพิวเตอร์
 (4) เครื่องแสดงภาพ Visualizer
 (5) อื่น ๆ โปรดระบุ……………………………………….
13. สื่อการสอนที่ท่านเคยเห็นผูส้ อนใช้ในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่อะไรบ้าง
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) นาเสนอด้วยโปรแกรมสร้างเอกสาร (Word processing)
 (2) นาเสนอด้วยโปรแกรมนาเสนอ (PowerPoint)
 (3) นาเสนอด้วยไฟล์ภาพ เสียง วิดีโอที่อัพโหลดไว้บนอินเทอร์เน็ต (Podcast)
 (4) นาเสนอด้วยสื่อผสม (Multimedia)
 (5) นาเสนอด้วยไฟล์วดิ ีโอบนอินเทอร์เน็ต (Streaming video clip)
 (6) อื่น ๆ โปรดระบุ……………………………………….
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14. ส่วนใหญ่ท่านใช้เครื่องมือการติดต่อสื่อสารผ่านการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวัตถุประสงค์ใด
 (1) เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับการเรียน
 (2) เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์ผสู้ อน
 (3) เพื่อพูดคุยและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุเพิม่ เติม…………………………………………………………………………………………
15. ท่านเคยมีประสบการณ์ในการใช้วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนเหล่านี้หรือไม่
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) จดหมายหรือไปรษณียบัตร (mail)
 (2) โทรศัพท์และการส่งข้อความ (Telephone & SMS)
 (3) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
 (4) ข้อความส่งด่วน (Instant Message)
 (5) การประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย (Web Video Conference)
 (6) กระดานเสวนา (Webboard)
 (7) ห้องสนทนา (Chat Room)
 (8) บล็อก (blog)
 (9) วิกิ (wiki)
 (10) โปรแกรมกลุ่มสนทนา (Listserv)
 (11) การส่งถ่ายข้อมูลระหว่างกัน (File Transfer Protocal)
 (12) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking)

 (11) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
 (12) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
 (13) การเรียนการสอนบนเว็บ (WBI)
 (14) ระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ (LMS)
 (15) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
 (16) สื่อผสม (Multimedia)
 (17) ไฟล์วิดีโอบนอินเทอร์เน็ต (Streaming video clip)
 (18) วิดีโอดิจิทัล (Video on Demand)
 (19) สื่อเรียนรู้ดิจิทัล (Learning Object)
 (20) เว็บประยุกต์ (Web Application)
 (21) เกม (Games)
 (22) สถานการณ์จาลอง (Simulation)
 (23) อื่น ๆ โปรดระบุ……………………………
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสมั พันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คาชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าคาตอบทีต่ รงกับความคิดเห็นของอาจารย์และกรุณากรอก
รายละเอียดลงในช่องว่างที่กาหนดถ้าเลือกตัวเลือกข้อนัน้ ๆ
การออกแบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ส่วนที่ 1: องค์ประกอบของการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสมั พันธ์
1. ใครควรเป็นผู้กาหนดประเด็น/เนื้อหาในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์จึงจะเหมาะสมทีส่ ุด
 (1) ผู้ ส อนเป็ น ผู้ กาหนดประเด็ น /เนื้ อ หาในการสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
แต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย ว
 (2) ผู้เรียนเป็นผู้กาหนดประเด็น/เนื้อหาในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน
 (3) ผู้เรียนเป็นผู้กาหนดประเด็น/เนื้อหาในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ด้วยตนเอง
 (4) นักเทคโนโลยีการศึกษาเป็นผู้กาหนดประเด็น/เนื้อหาในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้สอน
 (5) นักเทคโนโลยีการศึกษาเป็นผู้กาหนดประเด็น/เนื้อหาในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผูส้ อนและผูเ้ รียน
 (6) อื่น ๆ โปรดระบุ......................................................................................................................................
2. วัตถุประสงค์ที่สาคัญของการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสมั พันธ์ควรเป็นอย่างไร
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) เพื่ออธิบาย ยกตัวอย่างหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระในบางประเด็นที่ยากแก่การทาความเข้าใจ
 (2) เพื่อวิเคราะห์โจทย์และคาถามที่เป็นปัญหา เปิดโอกาสให้ซักถามหรือข้อสงสัยพร้อมกับได้รับฟังคาตอบ
จากอาจารย์ผสู้ อน
 (3) เพื่อทากิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนด้วยกัน เช่น การทางานเป็น
กลุ่ม การวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งร่วมกัน เป็นต้น
 (4) เพื่อพบปะอาจารย์ผสู้ อนและผูเ้ รียน สร้างเครือข่ายการติดต่อสื่อสารเพื่อให้คาแนะนาและคาปรึกษา
ในการเรียนร่วมกัน
 (5) อื่น ๆ โปรดระบุ......................................................................................................................................
3. สัดส่วนของเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ควรมีสดั ส่วน
เช่นใดจึงจะเหมาะสมที่สดุ
 (1) นาเสนอเนื้อหาและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนในสัดส่วนทีเ่ ท่ากัน
 (2) นาเสนอเนื้อหามากกว่าการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรียนการสอน
 (3) ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนมากกว่าการนาเสนอเนือ้ หา
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
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4. ปัจจัยสาคัญใดที่ควรนามาพิจารณาคัดเลือกชุดวิชาเพื่อจัดการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสมั พันธ์
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) เนื้อหาชุดวิชาที่ยาก ต้องใช้การยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรม
 (2) จานวนผู้เรียนมากกว่า 1,000 คน
 (3) ผู้เรียนที่มีแนวโน้มสอบผ่านลดลง
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ........................................................................
5. การสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ผเู้ รียนควรมีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะใด
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) ปฏิสัมพันธ์ผู้เรียนกับเนื้อหา
 (2) ปฏิสัมพันธ์ผู้เรียนกับผูส้ อน
 (3) ปฏิสัมพันธ์ผู้เรียนกับผูเ้ รียน
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………
6. ผู้สอนควรมีบทบาทอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) เป็นผู้จดั สภาวการณ์หรือเงื่อนไขที่เอื้อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้อย่างเต็มที่
 (2) เป็นผู้ให้การสนับสนุน จัดกิจกรรมและอานวยความสะดวกในการเรียนรู้
 (3) เป็นผู้แนะนาปัญหาจากสถานการณ์ในโลกความเป็นจริงและกระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาลึกลงไปในปัญหา
 (4) เป็นผู้นาเสนอข้อคาถามหรือปัญหาต่อผู้เรียนแล้วกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา
 (5) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
7. ผู้เรียนควรมีบทบาทอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) ผู้เรียนมีบทบาทในการวิเคราะห์ปญ
ั หาหรือสถานการณ์และสารวจความรู้เบื้องต้นของตนเองได้
 (2) ผู้เรียนมีบทบาทในการระบุองค์ความรู้ที่ต้องการได้
 (3) ผู้เรียนระดมสมองเพื่อสร้างผลงานได้
 (4) ผู้เรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรูไ้ ด้
 (5) ผู้เรียนมีบทบาทในการนาเสนอผลการแก้ปญ
ั หาได้
 (6) ผู้เรียนวัดและประเมินผลการแก้ปัญหาร่วมกันได้
 (7) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
8. การสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมสาหรับผูเ้ รียนควรมีลักษณะอย่างไร
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) เป็นการสอนที่จาลองบรรยากาศของการเรียนในชั้นเรียนแบบเผชิญหน้าเพื่อลดช่องว่างของการเรียนใน
ระบบการศึกษาทางไกล
 (2) เป็นการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ผ่านการพบปะพูดคุย สอบถามปัญหา
และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
 (3) เป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
 (4) เป็นการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและให้ผเู้ รียนมีความรูเ้ พิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองได้อย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
 (5) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
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9. วิธีการนาเสนอเนื้อหาในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสมั พันธ์ควรเป็นแบบใด จึงจะสามารถ
ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เหมาะสมที่สดุ
 (1) ผู้สอนเป็นผู้เสนอประเด็นหรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและอธิบายวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
 (2) ผู้สอนเป็นผู้เสนอประเด็นหรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและอภิปรายเนื้อหาเพื่อแก้ปัญหาร่วมกับผู้เรียน
 (3) ผู้สอนเป็นผู้นาเสนอประเด็นหรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและกระตุน้ ให้ผเู้ รียนหาคาตอบร่วมกันเป็นกลุ่ม
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
10. การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมสาหรับผู้เรียน
ควรเป็นอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) มีคู่มือเพื่อชี้แจงขั้นตอนและแนะนาวิธีการเรียนรู้อย่างครบถ้วนและชัดเจน
 (2) มีการจัดเตรียมเนื้อหาและแนะนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับผูเ้ รียน
 (3) มีการใช้เครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายเพื่อใช้ติดต่อประสานงานได้อย่างทันท่วงที
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
11. ท่านคิดว่า การสนับสนุนผู้เรียนในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ควรคลอบคลุมใน
ประเด็นใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) การให้สารสนเทศเกี่ยวกับการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
 (2) การจัดหาแหล่งเรียนรู้ให้กบั ผู้เรียน เช่น หนังสือ ตาราต่าง ๆ ทั้งที่ให้บริการในห้องสมุดและในรูปแบบออนไลน์
 (3) การตอบสนองต่อผู้เรียนทัง้ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน
 (4) การให้คาแนะนา ช่วยเหลือ สนับสนุนการเรียนการสอนและอานวยความสะดวกในการกระทากิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
 (5) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
12. ท่านคิดว่ารูปแบบการสนับสนุนผู้เรียนในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ควรประกอบ
ไปด้วยลักษณะใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิม่ เติม)
 (1) บันทึกผลการเรียนรู้ของผูเ้ รียนรวมถึงการให้คาปรึกษาก่อนเข้าเรียน
 (2) ให้สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าเรียน
 (3) การทบทวนและการให้คาปรึกษาการเรียน ทั้งในบทบาทของผู้สอน ผู้ชี้แนะที่ให้การตรวจสอบและ
ให้คาปรึกษา
 (4) การใช้เทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการสื่อสารและให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และ
สื่อออนไลน์
 (5) จัดทาฐานข้อมูลคาถามทีถ่ ามบ่อย เพื่อรวบรวมและจัดระบบคาถาม คาตอบที่ผเู้ รียนประสบปัญหา
 (6) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน
 (7) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
13. เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับผูเ้ รียนที่จะใช้ในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ควรมีอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิม่ เติม)
 (1) จดหมายหรือไปรษณียบัตร (mail)
 (2) โทรศัพท์และการส่งข้อความ (Telephone & SMS)
 (3) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

 (11) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
 (12) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
 (13) การเรียนการสอนบนเว็บ (WBI)
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 (4) ข้อความส่งด่วน (Instant Message)
 (5) การประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย (Web Video Conference)
 (6) กระดานเสวนา (Webboard)
 (7) ห้องสนทนา (Chat Room)
 (8) บล็อก (blog)
 (9) วิกิ (wiki)
 (10) โปรแกรมกลุ่มสนทนา (Listserv)
 (11) การส่งถ่ายข้อมูลระหว่างกัน (File Transfer Protocal)
 (12) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking)

 (14) ระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ (LMS)
 (15) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
 (16) สื่อผสม (Multimedia)
 (17) ไฟล์วิดีโอบนอินเทอร์เน็ต (Streaming video clip)
 (18) วิดีโอดิจิทัล (Video on Demand)
 (19) สื่อเรียนรู้ดิจิทัล (Learning Object)
 (20) เว็บประยุกต์ (Web Application)
 (21) เกม (Games)
 (22) สถานการณ์จาลอง (Simulation)
 (23) อื่น ๆ โปรดระบุ……………………………

14. การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ ควรจัดทาด้วยวิธีใดจึงเหมาะสมทีส่ ุด
 (1) ผู้สอนเป็นผู้บอกแหล่งข้อมูลให้กับผูเ้ รียนไปค้นคว้า
 (2) ให้ผู้เรียนเป็นผูศ้ ึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
 (3) จัดทาเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงและแหล่งข้อมูลที่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในระบบสนับสนุนการเรียนรู้
และให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
15. การสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสมั พันธ์ ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สดุ
 (1) เรียนรูค้ นเดียว
 (2) เรียนรูร้ ่วมกันเป็นกลุ่ม
 (3) ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้คนเดียวและการเรียนรูร้ ่วมกัน
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
16. การประเมินผลงานของผู้เรียนในลักษณะใดจึงจะเหมาะสมที่สดุ
 (1) ประเมินจากผลคะแนนสอบ
 (2) ประเมินจากคะแนนกิจกรรม
 (3) ประเมินจากผลการสอบและคะแนนกิจกรรม
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
17. การประเมินผลจากคะแนนกิจกรรมของผูเ้ รียนควรประเมินในลักษณะใดบ้าง
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) ตอบคาถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการสอนเสริมผ่านโทรศัพท์หรือการส่งข้อความ
 (2) นาเสนอประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหาผ่านระบบสนับสนุนผู้เรียน
 (3) วิเคราะห์ปัญหาและสารวจความรู้เบื้องต้นของตนเองเพื่อแก้ปัญหาผ่านระบบสนับสนุนผู้เรียน
 (4) ระบุสิ่งที่จาเป็นต้องเรียนรูเ้ พิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาผ่านระบบสนับสนุนผู้เรียน
 (5) ระดมสมองเพื่อวางแผนสร้างผลงานผ่านระบบสนับสนุนผูเ้ รียน
 (6) ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้และสร้างผลงานผ่านระบบสนับสนุนผู้เรียน
 (7) ร่วมกันวัดและประเมินผลการแก้ปัญหาผ่านระบบสนับสนุนผู้เรียน
 (8) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
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ส่วนที่ 2: วิธีการเรียนการสอนเสริมทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสมั พันธ์
18. ผู้เรียนควรเตรียมความพร้อมสาหรับการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ด้วยวิธีใดจึงเหมาะสมทีส่ ุด
 (1) ศึกษาจากคู่มือสาหรับการเรียนผ่านระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสมั พันธ์ด้วยตนเอง
 (2) เข้ารับการฝึกอบรมแบบเผชิญหน้าที่มหาวิทยาลัยหรือตามศูนย์วิทยพัฒนา
 (3) เข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
 (4) อืน่ ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
19. การเตรียมความพร้อมให้กับผูเ้ รียนควรเลือกใช้สื่อชนิดใด เหมาะสมทีส่ ุด
 (1) เอกสารคูม่ ือสาหรับการสอนผ่านระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสมั พันธ์
 (2) วีดิทัศน์แนะนาวิธีการเรียนผ่านระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
 (3) เอกสารและคลิปวิดโี อแขวนผ่านระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ (LMS)
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
20. การปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการเรียนผ่านระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ ควรสร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียน
ในเรื่องใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) คาอธิบายและวัตถุประสงค์ของชุดวิชา
 (2) สาระสาคัญของแต่ละหน่วยการเรียนชุดวิชา
 (3) วิธีการเรียนผ่านการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
 (4) รายละเอียดกิจกรรมการเรียนรู้
 (5) การวัดและการประเมินผล
 (6) แนะนาการใช้เครื่องมือเพือ่ ใช้เรียนรู้และติดต่อสื่อสาร
 (7) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
21. การปฐมนิเทศผู้เรียน ควรใช้วธิ ีการใดเหมาะสมที่สดุ
 (1) ผู้สอนเป็นผู้อธิบายด้วยตนเองผ่านการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
 (2) จัดทาวีดิทัศน์ให้ผเู้ รียนและเปิดให้รบั ชมผ่านการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
 (3) จัดทาเอกสารให้ผเู้ รียนและแขวนไว้ในระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (LMS)
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
22. ผู้เรียนควรนาเสนอประเด็น สถานการณ์ที่เป็นปัญหา วิเคราะห์ปัญหาและสารวจความรู้เบื้องต้นของตนเองและ
ระบุสิ่งที่จาเป็นที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาผ่านช่องทางใด จึงจะเหมาะสมที่สุด
 (1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
 (2) กระดานเสวนา (Webboard)
 (3) บล็อก (blog)
 (4) การประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย (Web Video Conference)
 (5) วิกิ (wiki)
 (6) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking)
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 (7) ห้องสนทนา (Chat Room)
 (8) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
23. ในระหว่างที่ผเู้ รียนร่วมกันระดมสมองเพื่อวางแผนสร้างผลงานควรกระทาโดยผ่านช่องทางใด จึงจะเหมาะสมทีส่ ุด
 (1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
 (2) กระดานเสวนา (Webboard)
 (3) บล็อก (blog)
 (4) การประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย (Web Video Conference)
 (5) วิกิ (wiki)
 (6) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking)
 (7) ห้องสนทนา (Chat Room)
 (8) โปรแกรมกลุ่มสนทนา (Listserv)
 (9) ข้อความส่งด่วน (Instant Message)
 (10) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
24. เทคโนโลยีทผี่ ู้เรียนจะนามาใช้เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ ควรใช้ผ่านเครื่องมือใดจึงจะเหมาะสมที่สดุ
 (1) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)
 (2) แหล่งรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ (Online Portal)
 (3) ไฟล์ภาพ เสียง หรือวิดีโอที่อัพโหลดไว้บนอินเทอร์เน็ต (Podcast)
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
25. ผู้เรียนควรนาเสนอผลการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาผ่านช่องทางใด จึงจะเหมาะสมทีส่ ุด
 (1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
 (2) กระดานเสวนา (Webboard)
 (3) บล็อก (blog)
 (4) การประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย (Web Video Conference)
 (5) วิกิ (wiki)
 (6) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking)
 (7) ห้องสนทนา (Chat Room)
 (8) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
26. ภายหลังจากการเรียนผ่านระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ตามแนวคิดการเรียนรู้
ร่วมกันโดยใช้ปัญหาเป็นหลักแล้ว ควรมีการวัดและการประเมินผลในลักษณะใด
 (1) ผู้สอนเป็นผู้ประเมินผลงานแต่เพียงผู้เดียว
 (2) ผู้เรียนเป็นผู้ประเมินผลงานกันเอง
 (3) ผู้สอนและผูเ้ รียนประเมินผลร่วมกัน
 (4) ผู้สอน ผูเ้ รียนและเพื่อนประเมินผลร่วมกัน
 (5) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
27. การวัดและประเมินผลคุณภาพผลงานและการให้ข้อเสนอแนะกับผู้เรียน ควรกระทาผ่านช่องทางใดเหมาะสม
ที่สุด
 (1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
 (2) กระดานเสวนา (Webboard)
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 (3) บล็อก (blog)
 (4) การประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย (Web Video Conference)
 (5) วิกิ (wiki)
 (6) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking)
 (7) ห้องสนทนา (Chat Room)
 (8) โปรแกรมกลุ่มสนทนา (Listserv)
 (9) ข้อความส่งด่วน (Instant Message)
 (10) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
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ส่วนที่ 3: กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
28. ขั้นตอนการเรียนการสอนผ่านการสอนเสริมทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ควรประกอบด้วย
กิจกรรมใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) กระตุ้นความสนใจผู้เรียน
 (2) แจ้งวัตถุประสงค์บทเรียนให้ผู้เรียนทราบ
 (3) ทดสอบก่อนเรียน
 (4) นาเสนอสิ่งเร้าหรือเนื้อหาใหม่ผ่านประเด็น สถานการณ์ที่เป็นปัญหา
 (5) แนะแนวทางการเรียนรู้
 (6) ระดมสมองเพื่อวางแผนสร้างผลงาน
 (7) นาเสนอผลงาน
 (8) ให้ข้อมูลปูอนกลับ
 (9) ประเมินผลการแสดงออก
 (10) ส่งเสริมความคงทนและการถ่ายโอนการเรียนรู้
 (11) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
29. การกระตุ้นความสนใจผู้เรียน (Gaining Attention) ผู้สอนควรกระตุ้นความสนใจผู้เรียนด้วยวิธีการใด
 (1) กระตุ้นด้วยการนาเสนอคาถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
 (2) กระตุ้นด้วยการกาหนดสภาพปัญหาที่เกีย่ วข้องกับเนื้อหา
 (3) กระตุ้นด้วยสถานการณ์ในโลกความเป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับเนือ้ หา
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
30. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสมั พันธ์ ควรเป็นลักษณะใด
 (1) มีการผสมผสานยุทธวิธีการเรียนการสอน เช่น การบรรยายทบทวน การสัมมนา การอภิปรายกลุ่ม
การนาเสนอผลงาน การทดสอบความรู้ ฯลฯ เป็นต้น
 (2) มีการเรียนการสอนและกิจกรรมออนไลน์ เช่น การศึกษาเอกสารหรือบทเรียนออนไลน์ การเสวนา
ผ่านทางกระดานเสวนา ห้องสนทนา การเขียนบล็อก วิกิ การสืบค้นข้อมูล การติดต่อสื่อสารผ่านเว็บ
การทดสอบและประเมินผลออนไลน์
 (3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานยุทธิวิธีการเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกับการเรียนการสอน
และการจัดกิจกรรมออนไลน์
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
31. เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อนามาใช้นาเสนอเนื้อหาผ่านการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ควรมีอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
 (2) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
 (3) การเรียนการสอนบนเว็บ (WBI)
 (4) ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (LMS): moodle
 (5) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
 (6) สื่อผสม (Multimedia)
 (7) ไฟล์วิดโี อบนอินเทอร์เน็ต (Streaming video clip)
 (8) วิดีโอดิจิทัล (Video on Demand)
 (9) สื่อเรียนรู้ดิจิทลั (Learning Object)
 (10) เว็บประยุกต์ (Web Application)
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 (11) เกม (Games)
 (12) สถานการณ์จาลอง (Simulation)
 (13) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
32. เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อนามาใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนด้วยกันผ่านระบบ
การสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ฯ ควรมีอะไรบ้าง
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) จดหมายหรือไปรษณียบัตร (mail)
 (2) โทรศัพท์และการส่งข้อความ (Telephone & SMS)
 (3) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
 (4) ข้อความส่งด่วน (Instant Message)
 (5) การประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย (Web Video Conference)
 (6) กระดานเสวนา (Webboard)
 (7) ห้องสนทนา (Chat Room)
 (8) บล็อก (blog)
 (9) วิกิ (wiki)
 (10) โปรแกรมกลุ่มสนทนา (Listserv)
 (11) การส่งถ่ายข้อมูลระหว่างกัน (File Transfer Protocal)
 (12) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking)
 (13) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
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ส่วนที่ 4: ความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem-solving ability)
ความสามารถในการแก้ ปั ญ หา หมายถึ ง กระบวนการทางปั ญ ญาที่ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาและคิ ด หาวิ ธี ก าร
แก้ปัญหาโดยอ้างอิงจากประสบการณ์เดิมและความรู้ใหม่เพื่อนาไปสู่เปูาหมายของการแก้ปัญหาที่ต้องการและ
สามารถตรวจสอบผลการแก้ปัญหาได้ ความสามารถในการแก้ปัญหาได้แก่สามารถระบุปัญหาได้ สามารถวิเคราะห์
สาเหตุปัญหาได้ สามารถศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาได้ สามารถนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาได้ และตรวจสอบ
ผลการแก้ปัญหาได้
33. ผู้เรียนควรมีความสามารถในการแก้ปัญหาลักษณะใด จึงจะเหมาะสมที่สุด
 (1) สามารถเผชิญกับปัญหาได้และหาคาตอบเพื่อแก้ปญ
ั หาได้ตามวัตถุประสงค์
 (2) สังเคราะห์สิ่งที่เรียนรูจ้ ากการแก้ปัญหาและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นได้
 (3) สามารถเผชิญกับปัญหาและยุติปัญหาลงเมื่อได้คาตอบตามวัตถุประสงค์ พร้อมกับสังเคราะห์สิ่งที่เรียนรู้
จากการแก้ปัญหาเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นได้
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
34. ปัญหาที่จะนามาใช้เพื่อฝึกความสามารถในการแก้ปญ
ั หา ควรเป็นปัญหาประเภทใด จึงจะเหมาะสมที่สดุ
 (1) ปัญหาที่มีโครงสร้างชัดเจน
 (2) ปัญหาที่มีโครงสร้างไม่ชัดเจน
 (3) ผสมผสานปัญหาที่มีโครงสร้างชัดเจนและปัญหาที่มโี ครงสร้างไม่ชัดเจน
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
35. ความสามารถในการแก้ปัญหา ควรประกอบไปด้วยขั้นตอนใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) ขั้นทาความเข้าใจกับปัญหาโดยการสร้างตัวแทนปัญหาเพื่อระบุว่าปัญหาคืออะไร
 (2) ขั้นวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
 (3) ขั้นตั้งสมมติฐานเพื่อหาวิธกี ารแก้ปัญหา
 (4) ขั้นคิดวิธีการแก้ปัญหาโดยการศึกษารวบรวมข้อมูลและวางแผนจัดลาดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
 (5) ขั้นทดสอบสมมติฐานโดยดาเนินการแก้ปญ
ั หา
 (6) ขั้นประเมินผลการดาเนินการแก้ปัญหา
 (7) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
36. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ควรมีลักษณะเช่นใด
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) การสังเกต
 (2) การเปรียบเทียบ
 (3) การจาแนกประเภท
 (4) การตีความ
 (5) การสรุปเรื่องราว
 (6) การวิพากษ์วิจารณ์
 (7) การหาข้อตกลงเบื้องต้น
 (8) การใช้จินตนาการ
 (9) การตั้งสมมติฐาน
 (10) การตัดสินใจ
 (11) การรวบรวมและการจัดประเภทข้อมูล
 (12) การวางแผนศึกษาค้นคว้า
 (13) การประยุกต์หลักการมาใช้กับสถานการณ์ใหม่
 (14) อื่น ๆ โปรดระบุ...............................
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37. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด รูจ้ ักพิสูจน์หาข้อสรุปและมองเห็นคุณค่าของการ
แก้ปัญหา กิจกรรมที่สร้างขึ้นควรเป็นเช่นไร จึงจะเหมาะสมทีส่ ุด
 (1) กิจกรรมทีเ่ ปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้แสดงความคิดเห็นและปฏิบัติจริง
 (2) กิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้ผู้เรียนได้คาดคะเน ตั้งสมมติฐาน และทดสอบสมมติฐาน
 (3) กิจกรรมทีเ่ ปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้แสดงความคิดเห็นเพื่อสังเคราะห์เรื่องราว ส่งเสริมให้คาดคะเน
ตั้งสมมติฐาน และทดสอบสมมติฐานผ่านการปฏิบตั ิจริง
 (4) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
38. การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน ผูส้ อนควรมีบทบาทเช่นไร
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุเพิ่มเติม)
 (1) ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
 (2) จัดกิจกรรมการเรียนโดยการจาลองสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงกับชีวิตจริง
 (3) เลือกปัญหาที่ท้าทายความสนใจ มีความเกี่ยวพันกับสิ่งที่เรียนหรือชีวิตประจาวันของผู้เรียน
 (4) ฝึกให้ผู้เรียนคิดจากสิ่งที่ง่ายไปสูร่ ะดับที่ยากขึ้น
 (5) ฝึกให้ผู้เรียนเป็นคนช่างสังเกต เกิดความสงสัยและอยากรู้คาตอบ
 (6) ฝึกให้ผู้เรียนรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การคิดคาดคะเน การอ้างอิง การพิจารณาข้อมูล
การทดลอง และการใช้หลักเหตุผลในการสรุป
 (7) สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น อยากรู้ อยากสืบเสาะเพื่อค้นหาคาตอบ
 (8) ให้การเสริมแรงและให้กาลังใจแก่ผู้เรียนอย่างสม่าเสมอ
 (9) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
คาชี้แจง กรุณากรอกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนาการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
1. องค์ประกอบของการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสมั พันธ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. วิธีการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสมั พันธ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
นางสาวธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ ผู้วิจยั
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แบบสัมภาษณ์
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสมั พันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาหรับผู้เชี่ยวชาญ
ผู้วิจัย

นางสาวธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ นิสิตครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์
รองศาสตราจารย์ ดร. ใจทิพย์ ณ สงขลา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒ นาเพื่อพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสั ม พันธ์ โดยใช้
กระบวนการเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน ที่ใช้ปั ญหาเป็นหลั ก เพื่อพัฒ นาความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรั บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วัตถุประสงค์ของการสอบถาม
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีป ฏิสั มพัน ธ์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่ว มกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญ
ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………………………………..
ตาแหน่งทางวิชาการ ……………………………………………………………………………
สถานที่ทางาน ……………………………………………………………………………………..
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คาชี้แจง
แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อ ง การพัฒ นาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเ ล็ก ทรอนิก ส์แ บบมี ปฏิ สัมพั นธ์ เพื่ อพัฒ นาความสามารถในการ
แก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขั้นตอนการสัมภาษณ์
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการวิจัย โดยผู้วิจัยจะนาความคิดเห็นที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ในครั้งนี้มาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ป ฏิ สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ พั ฒ น า ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อไป
แบบสัมภาษณ์ชุดนี้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล การเรียนแบบร่วมกัน การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก และความสามารถในการแก้ปัญหา เพื่อนา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสร้างเป็นต้นแบบระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิ สัมพันธ์เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยผู้วิจัยคัดข้อ
คาถามเพียงบางขั้นตอนที่มีความเหมาะสมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเท่านั้น และขอขอบพระคุณในความกรุณา
ของท่านมา ณ โอกาสนี้

นางสาวธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์
ผู้วิจัย
โทร.02-504-7848 มือถือ 090-101-5997
e-mail: ajarnthanathnuth@gmail.com
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ประเด็นที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
ข้อคาถาม
1. กาหนดประเด็น/เนื้อหาในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสมั พันธ์ ควรเกี่ยวข้องกับใคร
บ้าง (ผู้สอน ผู้เรียน นักเทคโนโลยีการศึกษา)
2. วัตถุประสงค์ที่สาคัญของการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ควรเป็นอย่างไร (สรุป
เนื้อหาสาระสาคัญ วิเคราะห์โจทย์ที่ยาก ทากิจกรรม ซักถามข้อสงสัย)
3. สัดส่วนของเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ควรมี
สัดส่วน เช่นใดจึงจะเหมาะสมที่สดุ (การนาเสนอเนื้อหาและการปฏิบัติกิจกรรม)
4. ปัจจัยสาคัญใดที่ควรนามาพิจารณาคัดเลือกชุดวิชาเพื่อจัดการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์
5. ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ควรมีปฏิสมั พันธ์ในลักษณะใด
6. บทบาทของผู้สอน ผู้เรียนในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสมั พันธ์ในเป็นอย่างไร
7. วิธีการจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ควรมีลักษณะอย่าง /เป็น
แบบใด จึงจะสามารถตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เหมาะสมที่สุด
8. การสนับสนุนผูเ้ รียนภายใต้บริบทของการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ควร
สนับสนุนในประเด็นใดบ้าง
9. เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้ในการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง
10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ประเด็นที่ 2 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปญ
ั หาเป็นหลัก
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
1. เตรียมความพร้อมผูเ้ รียนและผู้สอน
2. นาเสนอประเด็นหรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหา
3. วิเคราะห์ปัญหาและสารวจความรูเ้ บื้องต้นเพื่อแก้ปัญหา และระบุสิ่งจาเป็นที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม
4. ตั้งสมมติฐาน
5. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อหาวิธีการแก้ปญ
ั หาตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
6. ระดมสมองเพื่อวางแผนสร้างผลงาน
7. นาเสนอผลการศึกษาเพื่อแก้ปัญหา
8. วัดและประเมินผลการแก้ปญ
ั หาร่วมกัน

326
ข้อคาถาม
1. กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปญ
ั หาเป็นหลักทั้ง 8 ขั้นตอนข้างต้น มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
และท่านคิดว่าขั้นตอนใดสาคัญที่สดุ ระยะเวลาของการจัดกิจกรรมเหล่านี้ควรใช้เวลาเท่าใด ขั้นตอนใดควรจัด
กระทาระหว่างการสอนและขั้นตอนใดควรจัดกระทาภายใต้ระบบสนับสนุนผู้เรียน
2. การเตรียมความพร้อมผู้เรียนและผู้สอนสาหรับกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสมั พันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักควรชี้แจงในเรื่องใดบ้าง (เช่น บทบาท
ขั้นตอน และวิธีการเรียนการสอน เกณฑ์การประเมินผล เป็นต้น และการเตรียมตัวก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลัง
เรียน)
3. การแบ่งกลุ่มผู้เรียน (ผู้สอนจัด ผู้เรียนจัดเอง ให้ระบบทาการสุ่ม) จะแบ่งอย่างไร สมาชิกจานวนเท่าใด
ควรจัดตามลักษณะใด (เก่ง ปานกลาง อ่อน คละกัน)
4. การจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายหลังการเรียนการสอนเสริม นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมตาม
ขั้นตอนในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้ผัญหาเป็นหลัก 8 ขั้นตอนแล้ว สามารถจัดกิจกรรมอื่น เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรูร้ ่วมกันในลักษณะใดบ้าง
5. การจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักให้สาเร็จบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนรวมทั้งผูท้ ี่
เกี่ยวข้องควรเป็นอย่างไร
6. ลักษณะของสถานการณ์ปัญหาที่จะนามาใช้ควรเป็นแบบใดอย่างไร (ปัญหาทั่วไป หรือ ปัญหาเฉพาะ
ปัญหาที่มีวิธีแก้ไขเพียงวิธีเดียวหรือปัญหาที่มีวิธีแก้ไขมากกว่า 1 วิธี เป็นเหตุการณ์จาลอง เหตุการณ์จริง หรือปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน)
7. เครื่องมือเทคโนโลยีการสื่อสารที่จะนามาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูร้ ่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก
ควรใช้เครื่องมือใดบ้าง ในขั้นตอนใด และใช้อย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด (ประสานเวลา และไม่ประสานเวลา)
8. การวัดและประเมินผลผู้เรียนภายหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก ควร
ประเมินในลักษณะใด (ประเมินโดยผู้สอน/ ผู้เรียน หรือประเมินร่วมกัน) ผ่านช่องทางใด
9. ปัจจัยแห่งความสาเร็จหรือกลยุทธ์การจัดกิจกรรมใดที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้
ปัญหาเป็นหลัก
10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ประเด็นที่ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem-solving ability)
ความสามารถในการแก้ ปั ญ หา หมายถึ ง กระบวนการทางปั ญ ญาที่ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาและคิ ด หาวิ ธี ก าร
แก้ปัญหาโดยอ้างอิงจากประสบการณ์เดิมและความรู้ใหม่เพื่อนาไปสู่เปูาหมายของการแก้ปัญหาที่ต้องการและ
สามารถตรวจสอบผลการแก้ปัญหาได้ ความสามารถในการแก้ปัญหาได้แก่ 1) สามารถระบุปัญหาได้ 2) สามารถ
วิเคราะห์สาเหตุปัญหาได้ 3) สามารถศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาได้ 4) สามารถนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาได้
และ 5) ตรวจสอบผลการแก้ปัญหาได้
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ข้อคาถาม
1. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทั้ง 5 ความสามารถข้างต้น มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร และท่าน
คิดว่าขั้นตอนใดสาคัญที่สดุ
2. ผู้เรียนควรมีความสามารถในการแก้ปัญหาในลักษณะ/รูปแบบใด จึงจะเหมาะสมที่สุด
3. ปัญหาที่จะนามาใช้เพื่อฝึกความสามารถในการแก้ปญ
ั หา ควรเป็นปัญหาประเภทใด จึงจะเหมาะสม
ที่สุด (ปัญหาทั่วไป หรือ ปัญหาเฉพาะ ปัญหาที่มีวิธีแก้ไขเพียงวิธีเดียวหรือปัญหาทีม่ ีวิธีแก้ไขมากกว่า 1 วิธี เป็น
เหตุการณ์จาลอง เหตุการณ์จริง หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน ปัญหาแบบมีโครงสร้างชัดเจนหรือไม่มี
โครงสร้างชัดเจน)
4. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาของผู้เรียนควรมีความสามารถในประการใดเพิ่มเติมบ้างนอกเหนือจากที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น
5. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ควรมีลักษณะเช่นใด
6. บทบาทของผู้สอนต่อการพัฒนาความสามารถในการแก้ปญ
ั หาให้กบั ผู้เรียนควรเป็นเช่นใด
7. การจัดกิจกรรมเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด รู้จักพิสูจน์ หาข้อสรุปและมองเห็นคุณค่าของการ
แก้ปัญหา กิจกรรมที่สร้างขึ้นควรเป็นเช่นไร
8. การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาควรประเมินในลักษณะใด (การใช้แบบวัด แบบประเมินผล
งาน การสังเกต)
9. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาสละเวลาในการให้สัมภาษณ์
นางสาวธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ ผู้วิจัย
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แบบประเมินต้นแบบ
ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาหรับผู้เชี่ยวชาญ
ผู้วิจัย

นางสาวธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ นิสิตครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์
รองศาสตราจารย์ ดร. ใจทิพย์ ณ สงขลา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ที่ใช้ปั ญหาเป็น หลักเพื่อพั ฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับ นักศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี มหาวิท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช
วัตถุประสงค์ของการประเมิน
เพื่อประเมินความเหมาะสมของต้นแบบระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญ หาสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผลที่ได้จากการประเมิน ต้นแบบจะ
นาไปปรับปรุงแก้ไขระบบให้มีความสมบูรณ์ก่อนนาไปทดลองใช้ในการเรียนการสอนต่อไป
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญประเมินต้นแบบ
ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………………………………..
ตาแหน่งทางวิชาการ ………………………………………………………………………………
สถานที่ทางาน ……………………………………………………………………………………...
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คาชี้แจง
การประเมินความเหมาะสมของต้นแบบระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 5 ตอน ได้แก่ 1) รายละเอียดของระบบ
การสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ 2) รายละเอียดของระบบในส่วนของกระบวนการเรียนการ
สอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ 3) การใช้งานระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์
4) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และ 5) ข้อสรุปจากการประเมินความเหมาะสมของต้นแบบระบบฯ
โดยท่านสามารถพิจารณารายละเอียดของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ได้จาก
ต้นแบบระบบที่ส่งมาพร้อมกันนี้
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านพร้อมเขียนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ในการนาไปพิจารณาปรับปรุงระบบต่อไป โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เหมาะสมในระดับมากที่สุด
เหมาะสมในระดับมาก
เหมาะสมในระดับปานกลาง
เหมาะสมในระดับน้อย
เหมาะสมในระดับน้อยทีส่ ุด

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาประเมินความเหมาะสมของต้นแบบระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ โ ดยใช้ ก ระบวนการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ที่ ใ ช้ ปั ญ หาเป็ น หลั ก เพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถในการแก้ ปัญ หาสาหรั บ นัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี มหาวิท ยาลั ย สุ โขทัย ธรรมาธิร าช ซึ่ งจะเป็ น
ประโยชน์ต่องานวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

นางสาวธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ ผู้วิจัย
โทร.02-504-7848 มือถือ 090-101-5997
e-mail: ajarnthanathnuth@gmail.com

330
ตอนที่ 1 รายละเอียดของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
ร่ ว มกั น ที่ ใ ช้ ปั ญ หาเป็ น หลั ก เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา ตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระดับความเหมาะสม
หมายเหตุ
รายละเอียดของรูปแบบ
5 4 3 2 1
1. หลักการและเหตุผลในการพัฒนาระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสมั พันธ์
2. ปัจจัยนาเข้า (Input) ของระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ฯ ประกอบไปด้วย 7 ปัจจัย
คือ 1) บุคลากรการสอนทางไกล 2) สถานการณ์ปญ
ั หา 3)
กิจกรรมการเรียนการสอน 4) สื่อการสอน 5) ระบบสนับสนุน
ผู้เรียน 6) การประเมินผล และ 7) ผู้เรียนทางไกล
3. กระบวนการเรียนการสอน (Process) ประกอบด้วย 3
ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการก่อนการเรียนการสอน
ขั้นที่ 2 ขั้นดาเนินการจัดการเรียนการสอน และ ขั้นที่ 3
ขั้นประเมินผลการเรียนการสอน
4. ผลลัพธ์ (Output) ของระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ คือการพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 2 รายละเอียดของของกระบวนการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระดับความเหมาะสม
รายละเอียดของรูปแบบ

5

4

3

2

1

หมายเหตุ

ขั้นเตรียมการก่อนการเรียนการสอน
1. การประชาสัมพันธ์
2. การปฐมนิเทศ
3. การฝึกอบรม
4. การทดสอบก่อนเรียน
5. การแบ่งกลุ่มผู้เรียน

ขั้นดาเนินการจัดการเรียนการสอน
1. ขั้นศึกษาเนื้อหา

2. ขั้นนาเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบุปญ
ั หาร่วมกัน
3. ขั้นวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ตั้งสมมติฐาน
จัดลาดับ และคัดเลือกสมมติฐานร่วมกัน
4. ขั้นสร้างวัตถุประสงค์ในการเรียนรูร้ ่วมกัน
5. ขั้นศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลร่วมกัน
6. ขั้นสังเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบสมมติฐานร่วมกัน
7. ขั้นนาเสนอวิธีการแก้ปญ
ั หาร่วมกัน
8. สรุปหลักการแนวคิดจากการแก้ปัญหาและ
การประยุกต์ใช้ร่วมกัน

ขั้นประเมินผลการเรียนการสอน
การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสมั พันธ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 3 การนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้
ปั ญ หาเป็ น หลั ก เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช ไปทดลองใช้
ระดับความเหมาะสม
รายละเอียดของรูปแบบ

5

4

3

2

1

หมายเหตุ

1. ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี

ปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึน้ มีความเหมาะสมต่อการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหา
2. ขั้นตอนและกิจกรรมของระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้น มีความ
เหมาะสมต่อการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
3. ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึน้ มีความเป็นไปได้ในการนาไปใช้
จัดการเรียนการสอนเสริมได้จริง
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ไปทดลองใช้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 4 ข้ อเสนอแนะเพิ่ มเติม เกี่ย วกับ ระบบการสอนเสริม ทางไกลอิ เล็กทรอนิ กส์แบบมีป ฏิสัมพั นธ์โ ดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ตอนที่ 5 ข้อสรุปจากการประเมินต้นแบบระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา สาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จากการประเมินความเหมาะสมของต้นแบบระบบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา สาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้ว ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า
 ระบบมีความเหมาะสมดีแล้ว สามารถนาไปใช้ทดลองได้
 ระบบมีความเหมาะสมดีแล้ว แต่ควรปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนาไปทดลองใช้
 ระบบยังไม่มีความเหมาะสม

ลงชื่อ......................................................................
(
)
วันที่.....................................................................
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แบบประเมินคุณภาพสื่อ
ด้านการออกแบบระบบบริหารจัดการเรียน
การสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้วิจัย

นางสาวธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ นิสิตครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์
รองศาสตราจารย์ ดร. ใจทิพย์ ณ สงขลา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ที่ ใ ช้ ปั ญ หาเป็ น หลั ก เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วัตถุประสงค์ของการประเมิน
เพื่ อ ประเมิ น ความเหมาะสมของระบบบริ ห ารจั ด การเรี ย นการสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Learner Management System: LMS) ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผลที่ได้จากการ
ประเมินระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ จะนาไปปรับปรุงแก้ไข
ระบบให้มีความสมบูรณ์ก่อนนาไปทดลองใช้ในการเรียนการสอนต่อไป
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญประเมินระบบ LMS
ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………………………………..
ตาแหน่งทางวิชาการ ……………………………………………………………………………
สถานที่ทางาน ……………………………………………………………………………………..
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คาชี้แจง
การประเมินความเหมาะสมของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ (Learner Management System: LMS) ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นข้อคาถามการ
ออกแบบระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ จานวน 14 ข้อ และตอนที่
2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ และตอนที่ 3 ข้อสรุปจากการประเมินระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบ
มีปฏิสัมพันธ์ โดยท่านสามารถพิจารณารายละเอียดของการออกแบบระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกล
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ได้ จ ากเอกสารการเข้ า สู่ ร ะบบบริ ห ารจั ด การเรี ย นการสอนเสริ ม ทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่ส่งมาพร้อมกันนี้
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านพร้อมเขียนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ในการนาไปพิจารณาปรับปรุงระบบต่อไป โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เหมาะสมในระดับมากที่สุด
เหมาะสมในระดับมาก
เหมาะสมในระดับปานกลาง
เหมาะสมในระดับน้อย
เหมาะสมในระดับน้อยทีส่ ุด

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาประเมินความเหมาะสมของระบบบริหารจัดการเรียนการ
สอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Learner Management System: LMS) ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่องานวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

นางสาวธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ ผู้วิจัย
โทร.02-504-7848 มือถือ 090-101-5997
e-mail: ajarnthanathnuth@gmail.com
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ตอนที่ 1 ออกแบบระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ระดับความเหมาะสม
ข้อคาถาม
1. ความสะดวกรวดเร็วและง่ายในการลงทะเบียนเพื่อเข้า

ใช้งานในระบบ
2. การออกแบบหน้าจอของชุดวิชามีสดั ส่วนที่เหมาะสม
และสวยงาม
3. ขนาดและชนิดของตัวอักษรใช้สีสนั สะดุดตา อ่านง่าย มี
ความเหมาะสม
4. กิจกรรมการเรียนในแต่ละขั้นตอนมีความน่าสนใจและ
เหมาะสมกับผู้เรียน
5. คาชี้แจงการทากิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละขั้นมี
ความเหมาะสมและชัดเจน
6. สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่นาเสนอไว้ได้ง่าย
และรวดเร็ว
7. คุณภาพด้านภาพและเสียงของคลิปวีดิทัศน์มีความ
ชัดเจน ไม่มสี ิ่งรบกวน
8. ความสะดวก รวดเร็วและง่ายในการปรับปรุงข้อมูล
ส่วนตัวของตนเอง (Update Profile)
9. ความสะดวก รวดเร็ว และง่ายในการใช้เครื่องมือเพื่อ
ทาแบบทดสอบออนไลน์ในระบบ
10. ความสะดวก รวดเร็วและง่ายในการใช้เครื่องมือเพื่อ
ทากิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ การส่งงานในระบบ
11. ความสะดวก รวดเร็วและง่ายในการใช้เครื่องมือใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ กระดานเสวนา และ
ห้องสนทนา
12. ความสะดวก รวดเร็วและง่ายในการใช้เครื่องมือเพื่อ
ส่งงานมอบหมาย ได้แก่ การส่งการบ้านออนไลน์
13. ความสะดวก รวดเร็วและง่ายในการตรวจสอบผลการ
เรียนด้วยตนเอง
14. มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือในระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน

5

4

3

2

1

หมายเหตุ
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ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ตอนที่ 5 ข้อสรุปจากการประเมินระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
จากการประเมินความเหมาะสมของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า
 ระบบมีความเหมาะสมดีแล้ว สามารถนาไปใช้ทดลองได้
 ระบบมีความเหมาะสมดีแล้ว แต่ควรปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนาไปทดลองใช้
 ระบบยังไม่มีความเหมาะสม

ลงชื่อ......................................................................
(
)
วันที่.....................................................................
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แบบประเมินเพื่อรับรอง
ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การแก้ปัญหา สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้วิจัย

นางสาวธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ นิสิตครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์
รองศาสตราจารย์ ดร. ใจทิพย์ ณ สงขลา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาเพื่อพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการ
เรีย นรู้ ร่วมกัน ที่ใช้ ปัญ หาเป็น หลัก เพื่ อพัฒ นาความสามารถในการแก้ปั ญหาสาหรั บนัก ศึก ษาระดั บปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วัตถุประสงค์ของการประเมิน
เพื่อรับรองระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่
ใช้ ปั ญ หาเป็ น หลั ก เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญรับรองระบบ
ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………………………………..
ตาแหน่งทางวิชาการ ……………………………………………………………………………
สถานที่ทางาน ……………………………………………………………………………………...
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คาชี้แจง
การประเมิน ความเหมาะสมของระบบการสอนเสริ มทางไกลอิ เล็ก ทรอนิ กส์ แบบมีป ฏิสั มพั นธ์ โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 5 ตอน ได้แก่ 1) รายละเอียดของระบบ
การสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ 2) รายละเอียดของระบบในส่วนของกระบวนการเรียนการ
สอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ 3) การใช้งานระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ 4) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และ 5) ข้อสรุปจากการประเมินความเหมาะสมของต้นแบบระบบฯ โดยท่าน
สามารถพิจารณารายละเอียดของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ได้จากต้นแบบระบบที่
ส่งมาพร้อมกันนี้
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านพร้อมเขียนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ในการนาไปพิจารณาปรับปรุงระบบต่อไป โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
5
หมายถึง เหมาะสมในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง เหมาะสมในระดับมาก
3
หมายถึง เหมาะสมในระดับปานกลาง
2
หมายถึง เหมาะสมในระดับน้อย
1
หมายถึง เหมาะสมในระดับน้อยทีส่ ุด
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็น อย่างสูงที่กรุณาประเมินความเหมาะสมเพื่อรับรองระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ โ ดยใช้ ก ระบวนการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ที่ ใ ช้ ปั ญ หาเป็ น หลั ก เพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถในการแก้ ปัญ หาสาหรั บ นัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี มหาวิท ยาลั ย สุ โขทัย ธรรมาธิร าช ซึ่ งจะเป็ น
ประโยชน์ต่องานวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

นางสาวธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ ผู้วิจัย
โทร.02-504-7848 มือถือ 090-101-5997
e-mail: ajarnthanathnuth@gmail.com
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ตอนที่ 1 รายละเอียดของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
ระดับความเหมาะสม
รายละเอียดของรูปแบบ

5

4

3

2

1

หมายเหตุ

1. หลักการและเหตุผลในการพัฒนาระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสมั พันธ์
2. ปัจจัยนาเข้า (Input) ของระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ฯ ประกอบไปด้วย 7 ปัจจัย
คือ 1) บุคลากรการสอนทางไกล 2) สถานการณ์ปญ
ั หา 3)
กิจกรรมการเรียนการสอน 4) สื่อการสอน 5) ระบบ
สนับสนุนผู้เรียน 6) การประเมินผล และ 7) ผู้เรียนทางไกล
3. กระบวนการเรียนการสอน (Process) ประกอบด้วย 3
ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการก่อนการเรียนการสอน
ขั้นที่ 2 ขั้นดาเนินการจัดการเรียนการสอน และ ขั้นที่ 3
ขั้นประเมินผลการเรียนการสอน
4. ผลลัพธ์ (Output) ของระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ คือการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 2 รายละเอี ยดของกระบวนการเรี ยนการสอนเสริ มทางไกลอิ เล็ กทรอนิ ก ส์แ บบมี ปฏิ สั มพั นธ์ โ ดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระดับความเหมาะสม
รายละเอียดของรูปแบบ

5

4

3

2

1

หมายเหตุ

ขั้นเตรียมการก่อนการเรียนการสอน
1. การประชาสัมพันธ์
2. การปฐมนิเทศ
3. การฝึกอบรม
4. การทดสอบก่อนเรียน
5. การแบ่งกลุ่มผู้เรียน

ขั้นดาเนินการจัดการเรียนการสอน
1. ขั้นศึกษาเนื้อหา

2. ขั้นนาเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบุปญ
ั หา
ร่วมกัน
3. ขั้นวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ตั้งสมมติฐาน
จัดลาดับ และคัดเลือกสมมติฐานร่วมกัน
4. ขั้นสร้างวัตถุประสงค์ในการเรียนรูร้ ่วมกัน
5. ขั้นศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลร่วมกัน
6. ขั้นสังเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบสมมติฐานร่วมกัน
7. ขั้นนาเสนอวิธีการแก้ปญ
ั หาร่วมกัน
8. สรุปหลักการแนวคิดจากการแก้ปัญหาและ
การประยุกต์ใช้ร่วมกัน

ขั้นประเมินผลการเรียนการสอน
การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสมั พันธ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

342
ตอนที่ 3 การนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้
ปั ญ หาเป็ น หลั ก เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราชไปใช้
ระดับความเหมาะสม
รายละเอียดของรูปแบบ

5

4

3

2

1

หมายเหตุ

1. ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี

ปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึน้ มีความเหมาะสมต่อการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหา
2. ขั้นตอนและกิจกรรมของระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้น มีความ
เหมาะสมต่อการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
3. ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึน้ มีความเป็นไปได้ในการนาไปใช้
จัดการเรียนการสอนเสริมได้จริง
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ไปใช้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 4 ข้ อเสนอแนะเพิ่ มเติม เกี่ย วกับ ระบบการสอนเสริม ทางไกลอิ เล็กทรอนิ กส์แบบมีป ฏิสัมพั นธ์โ ดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ตอนที่ 5 ข้อสรุปจากการประเมิน เพื่อรับรองระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา สาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จากการประเมินความเหมาะสมของระบบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา สาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้ว ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า
 ระบบมีความเหมาะสมดีแล้ว
 ระบบมีความเหมาะสมดีแล้ว แต่ควรปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ......................................................................
(
)
วันที่.....................................................................
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แบบประเมินเพื่อรับรองและประเด็นคาถามการสนทนากลุ่ม
งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์: การพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีปฏิสั มพันธ์
เพือ่ พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
DEVELOPMENT OF THE INTERACTIVE E-TUTORIAL SYSTEM TO
DEVELOP PROBLEM-SOLVING ABILITY FOR UNDERGRADUATE
STUDENTS IN SUKHOTHAI THAMMATHIRAT OPEN UNIVERSITY
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รองศาสตราจารย์ ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม รองศาสตราจารย์ ดร. ใจทิพย์ ณ สงขลา
ผู้วิจัย
นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาควิ ช าเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วัตถุประสงค์ของการสนทนากลุ่ม
เพื่อรับรองระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสั มพันธ์โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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คาชี้แจง
การสนทนากลุ่มเพื่อรับรองระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิ สัมพันธ์โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้ ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วยประเด็นคาถาม 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ความสอดคล้องของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ กับ
แผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตอนที่ 2 ความสอดคล้องของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์กับ
ระบบการสอนทางไกลตามแผน มสธ. 2543 (STOU PLAN 2000) และระบบการเรียนการสอน
ทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตอนที่ 3 องค์ประกอบและขั้นตอนของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
ตอนที่ 4 ข้อสรุปจากการสนทนากลุ่มเพื่อประเมินระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียดผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้รับรองระบบฯ ………………………………………………………………………..
ตาแหน่ง ………………………………………………………………………………………………………..
สถานที่ทางาน ……………………………………………………………………………………………….

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอย่างสูงที่กรุณาร่วมสนทนากลุ่มเพื่อประเมินและ
รับรองความเหมาะสมของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์อันเป็น
ประโยชน์ต่องานวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างมาก
นางสาวธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ ผู้วิจัย
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ตอนที่ 1: ความสอดคล้องของระบบกับแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คาถามข้อที่ 1 การพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มี
ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560)
หรือไม่ เพราะเหตุใด (เอกสารแนบหมายเลข 3)

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
คาถามข้อที่ 2 การพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มี
ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น แ ม่ บ ท เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2557-2561) หรือไม่ เพราะเหตุใด (เอกสารแนบหมายเลข 4)
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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คาถามข้อที่ 3 การพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมี
ความสอดคล้องกับ แผนแม่บทนวัตกรรมการผลิตสื่อการศึกษาทางไกล (พ.ศ. 2555-2559) หรือไม่
เพราะเหตุใด (เอกสารแนบหมายเลข 5)
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
ตอนที่ 2: ความสอดคล้องกับระบบการสอนทางไกลตามแผน มสธ. 2543 (STOU PLAN 2000) และ
ระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คาถามข้อที่ 4 ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ผู้วิจยั พัฒนาขึ้น
มีความสอดคล้องกับระบบการสอนทางไกลตามแผน มสธ. 2543 (STOU PLAN 2000) หรือไม่
เพราะเหตุใด (เอกสารแนบหมายเลข 6)
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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คาถามข้อที่ 5 ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
มีแนวทางหรือความเป็นไปได้ที่สามารถนาไปผสมผสานเข้ากับระบบการเรียนการสอนทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เหมาะสมหรือไม่ (เอกสารแนบหมายเลข 6)
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 3 องค์ประกอบและขั้นตอนของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
เ พื่ อ พั ฒ น า ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ค าถามข้ อ ที่ 6 ท่ า นคิ ด ว่ า องค์ ป ระกอบของระบบการสอนเสริ ม ทางไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) บุคลากรการสอนทางไกล
2) สถานการณ์ปั ญหา 3) กิจกรรมการเรียนการสอน 4) สื่อการเรียนการสอน 5) ระบบสนับสนุน
ผู้เรียน 6) การประเมินผล และ 7) ผู้เรียนทางไกล มีความเหมาะสมหรือไม่
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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คาถามข้อที่ 7 ขั้นตอนหลักของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อ
พั ฒ น า ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการก่อนการเรียน
การสอน ขั้นที่ 2 ขั้นดาเนินการจัดการเรียนการสอน และ ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผลการเรียนการสอน
มีความเหมาะสมหรือไม่
..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... .......................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ตอนที่ 4: ข้อสรุปจากการสนทนากลุ่มเพื่อประเมินระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จากการสนทนากลุ่มเพื่อประเมินความเหมาะสมของระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ข้าพเจ้ามีความเห็นและขอรับรองว่า
 ระบบมีความเหมาะสมและสามารถนาไปผสมผสานเข้ากับระบบการเรียนการสอน
ทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้
 ระบบมีความเหมาะสมและสามารถนาไปผสมผสานเข้ากับระบบการเรียนการสอน
ทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ แต่ควรปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ...........................................................
(.....................................................................)
ผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสมั พันธ์
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คาชี้แจง
การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวม
ของ การจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ขอให้
นักศึก ษาตั้งใจแสดงความคิ ดเห็น ต่อการสอนเสริ มทางไกลอิเล็ก ทรอนิ กส์แ บบมีป ฏิสัมพั นธ์เ พื่อนาข้อมูล มาใช้
ปรับปรุงและพัฒนาการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ในครั้งต่อไป
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษาพร้อมเขียนข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ในการนาไปพิจารณาปรับปรุงระบบต่อไป โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
5
หมายถึง เหมาะสมในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง เหมาะสมในระดับมาก
3
หมายถึง เหมาะสมในระดับปานกลาง
2
หมายถึง เหมาะสมในระดับน้อย
1
หมายถึง เหมาะสมในระดับน้อยทีส่ ุด

นางสาวธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ ผู้วิจัย
โทร.02-504-7848 มือถือ 090-101-5997
e-mail: ajarnthanathnuth@gmail.com
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ตอนที่ 1 ความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระดับความเหมาะสม
รายละเอียดของรูปแบบ

5

4

3

2

1

หมายเหตุ

ขั้นเตรียมการก่อนการเรียนการสอน
1. การประชาสัมพันธ์
2. การปฐมนิเทศ
3. การฝึกอบรม
4. การทดสอบก่อนเรียน
5. การแบ่งกลุ่มผู้เรียน

ขั้นดาเนินการจัดการเรียนการสอน
1. ขั้นศึกษาเนื้อหา

2. ขั้นนาเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบุปญ
ั หาร่วมกัน
3. ขั้นวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ตั้งสมมติฐาน
จัดลาดับ และคัดเลือกสมมติฐานร่วมกัน
4. ขั้นสร้างวัตถุประสงค์ในการเรียนรูร้ ่วมกัน
5. ขั้นศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลร่วมกัน
6. ขั้นสังเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบสมมติฐานร่วมกัน
7. ขั้นนาเสนอวิธีการแก้ปญ
ั หาร่วมกัน
8. สรุปหลักการแนวคิดจากการแก้ปัญหาและ
การประยุกต์ใช้ร่วมกัน

ขั้นประเมินผลการเรียนการสอน
การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสมั พันธ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 2 ออกแบบระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ระดับความเหมาะสม
ข้อคาถาม

5

4

3

2

1

หมายเหตุ

1. นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระใน
ชุดวิชามากขึ้น
2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปญ
ั หาเพื่อค้นหา
วิธีการแก้ไขปัญหาได้มากขึ้น
3. นักศึกษาสามารถขอคาแนะนาหรือคาปรึกษาทางด้านการ
เรียนจากอาจารย์มากยิ่งขึ้น
4. นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
กับเพื่อนมากขึ้น
5. นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์และ
เครื่องมือในระบบการจัดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
6. นักศึกษาสามารถเรียนรู้และทากิจกรรมการเรียนการสอน
ได้ทุกที่ ทุกเวลา
7. นักศึกษามีช่องทางการติดต่อสือ่ สารระหว่างอาจารย์และ
เพื่อนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
8. นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้น
9. นักศึกษามีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น
10. นักศึกษามีความสามารถในการกากับตนเองในการเรียน
เพิ่มมากขึ้น
11. นักศึกษามีความมั่นใจในการสอบมากขึ้น
12. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์แห่ง
ความเป็นจริงได้มากยิ่งขึ้น
ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับออกแบบระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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สถานการณ์ปัญหา
รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข สั่งทุกจังหวัดเฝูาระวังโรค
จาก 3 ไวรั สตลอดฤดูหนาว ได้แก่
ไข้หวัดนกสายพันธุ์เอช 5 เอ็น 1 สาย
พันธุ์เอช 7 เอ็น 9 และโคโรน่าไวรัส
สายพันธุ์ใหม่ 2012 เนื่องจากประเทศ
เพื่อนบ้าน อย่างเช่น ประเทศกับพูชา
ยังคงมีการระบาดของไข้หวัดนกอย่าง
ต่อเนื่อง และยังมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกตามแนวชายแดนโดยเฉพาะ 7 จังหวัดแนวชายแดนไทยกัมพูช า การอพยพของนกธรรมชาติ รวมทั้งมีชาวไทยมุส ลิมเดินทางกลั บจากพิธีแสวงบุญฮัจญ์ที่
ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเป็นประเทศที่กาลังมีการระบาดของโรคโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2012
โดยให้สอบสวนโรคและส่งตรวจยืนยันเชื้อในผู้ปุวยปอดบวมรุนแรงทุกราย ขอความร่วมมือประชาชน
อย่านาซากสัตว์ปีกหรือสัตว์
ปีกกาลังปุวยมาบริโภค และ
หากพบสั ต ว์ ปี ก ปุ ว ยตาย
ผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่
ข้อมูลเพิ่มเติม
1. น า ย แ พ ท ย์
ป ร ะ ดิ ษ ฐ สิ น ธ ว
ณ ร ง ค์ รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงสาธารณสุ ข ให้
สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ประเทศ
ไทยเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งสภาพ
อากาศเอื้อต่อเชื้อไวรัส มีความเป็นห่วงโรคติดเชื้อจากไวรัส โดยเฉพาะเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงและมี
อันตรายสูง ซึ่งมีแหล่งระบาดในต่างประเทศในขณะนี้ ได้แก่ 1.เชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์เอช 5 เอ็น 1
(H5N1) ซึ่งไทยเคยพบผู้ปุวยในประเทศรายสุดท้ายเมื่อปี 2549 หลังจากนั้นไม่มีรายงานติดต่อกันมา
จนถึงขณะนี้ แต่มีความเสี่ย งเชื้อเข้าในประเทศตลอดปี จากการที่ประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีการ
ระบาดอย่างต่อเนื่อง มีการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกตามแนวชายแดน 2.ไข้หวัดนกสายพันธุ์เอช 7 เอ็น 9
(H7N9) และ3.โคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2012 ซึง่ 2 ชนิดหลังนี้ในไทยยังไม่มีรายงานพบผู้ปุวย
2. ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 มีความเสี่ยงเชื้อเข้ามาในประเทศจากการอพยพของนก
ธรรมชาติจากประเทศจีน อาจนาเชื้อไวรัสเอช 7 เอ็น 9 มาได้ ส่วนโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2012
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ซึ่งพบแหล่งติดเชื้ออยู่ที่ประเทศแถบตะวันออกกลาง และเชื้อมีโอกาสเข้าสู่ไทยได้จากการเดินทาง
ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดระบบเฝูาระวังในชาวไทยมุสลิมจานวน 10,400 คน ซึ่งกาลังทยอย
เดินทางกลับจากการแสวงบุญฮัจญ์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย คาดว่าจะเดินทางกลับมา
หมดในกลางเดือนพฤศจิกายน จึงได้สั่งการให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในสังกัด
ทุกแห่ง เฝูาระวังผู้ปุวย
โรคทางเดิ น หายใจ
ต ล อ ด ฤ ดู ห น า ว
โดยเฉพาะผู้ปุวยที่มีไข้
และมีปั ญหาปอดบวม
รุ น แรง ให้ ด าเนิ น การ
สอบสวนโรคและ
ประวั ติ ก ารสั ม ผั ส เชื้ อ
และส่งตรวจยืนยันเชื้อ
ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
เ พื่ อ ที่ จ ะ ส า ม า ร ถ
ตรวจจับโรคได้อย่างทันท่วงที และควบคุมปูองกันการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งขอความ
ร่วมมือประชาชนอย่านาซากสัตว์ปีกหรือสัตว์ปีกกาลังปุวยมาบริโภค หากพบสัตว์ปีกปุวยตายผิดปกติ
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ หรือ อสม.
3. นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในการจัดระบบการเฝูาระวัง
โรคไข้หวัดนก และโรคโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2012 จะใช้ระบบเดียวกัน โดยดาเนินการในกลุ่ม
ผู้ปุวยโรคปอดบวมรุนแรง กรมควบคุมโรคได้จัดไว้ 2 ระบบ คือระบบปกติ ซึ่งดาเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องกว่า 10 ปี ในปี
2556
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
มกราคม – 4 พฤศจิกายน
2556 มีรายงานผู้ปุวยปอด
อั ก เสบ 153,472 ราย
เสียชีวิต 855 ราย ยังไม่พบ
ติดเชื้อดังกล่าว และระบบ
การเฝู าระวังพิเศษในกลุ่ ม
ชาวไทยมุ ส ลิ ม ที่ เ ดิ น ทาง
กลับจากการแสวงบุญฮัจญ์
ที่ ผ่ า น ม า ถึ ง วั น ที่ 8
พฤศจิกายน จานวน 10,168 คนจาก 102 เที่ยวบิน พบปุวยและปอดบวมร่วมด้วยจานวน 25 ราย
ผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ยังไม่พบรายงานการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ 2012 ทั้งนี้
สถานการณ์ของโรคโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2012 องค์การอนามัยโลกรายงานตั้งแต่เดือนเมษายน
2555 – 4 พฤศจิกายน 2556 ทั้งสิ้น 150 ราย เสียชีวิต 64 รายใน 10 ประเทศ ได้แก่ จอร์แดน
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ซาอุดิอาระเบีย กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ อังกฤษ ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมนี ตูนีเซีย อิตาลี และ
โอมาน ส่วนสถานการณ์ไข้หวัดนกสายพันธุ์เอช 5 เอ็น 1 องค์การอนามัยโลกรายงานตั้งแต่ 1
มกราคม – 8 ตุลาคม 2556 มีรายงานผู้ปุวย ใน 6 ประเทศ รวม 31 ราย เสียชีวิต 20 ราย ประเทศ
กัมพูชา 20 ราย เสียชีวิต 11 ราย อียิปต์ 4 ราย เสียชีวิต 3 ราย จีน 2 ราย เสียชีวิต 2 ราย เวียดนาม
2 ราย เสียชีวิต 1 ราย อินโดนีเซีย 2 ราย เสียชีวิต 2 ราย และบังคลาเทศ 1 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดย
ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 7 ตุลาคม 2556 มีรายงานผู้ปุวยรายใหม่เพิ่มในประเทศกัมพูชา 3 ราย
อินโดนีเซีย 1 ราย

แหล่งอ้างอิงสถานการณ์ปัญหา
H focus. สธ.สั่งทุกจังหวัดเฝูาระวัง 2 โรคไข้หวัดนก และไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 ตลอด
หนาว. 2556. แหล่งที่มา:
http://www.hfocus.org/content/2013/11/5404#sthash.H8Yhq3BE.dpuf
[19 พฤศจิกายน 2557]
ไทยรัฐออนไลน์. สธ.เข้มไวรัส 3 สายพันธ์ระบาด สั่งตรวจมุสลิมกลับจากพิธีฮัจญ์. 2556. แหล่งที่มา:
http://www.thairath.co.th/content/382287 [19 พฤศจิกายน 2557]
เ ด ลิ นิ ว ส์ อ อ น ไ ล น์ “ ก ร ม ป ศุ สั ต ว์ ” ยั น สั ต ว์ ปี ก ไ ท ย ไ ร้ ห วั ด น ก . 2556. แ ห ล่ ง ที่ ม า :
http://www.dailynews.co.th/ [19 พฤศจิกายน 2557]
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แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาการจัดการสุขภาพสัตว์ (ก่อนเรียน)
คาชี้แจง: แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหานี้มีทั้งหมด 4 สถานการณ์ แต่ละสถานการณ์
ประกอบด้ว ยข้อคาถามสถานการณ์ล ะ 5 คาถาม ขอให้นักศึกษาตั้งใจอ่านสถานการณ์ด้ว ยความ
รอบคอบและเลือกตอบคาถามที่นักศึกษาคิดว่าถูกต้องที่สุด

สถานการณ์ที่ 1: จากภาวะการแข่งขันของตลาดการค้าเสรี ทาให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต้องหา
เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตของฟาร์ม
อย่างเช่น นายดิเรก ขยันดี ต้องการขยายขนาดฟาร์มไก่ไข่ จึงนาแม่พันธุ์ไก่ไข่ “เล็กฮอร์นขาว
หงอนจักร” ซึ่งจัดว่าเป็นไก่พันธุ์ที่นิยมเลี้ยงกันแพร่หลายเพราะมีขนาดเล็ก ทนร้อนได้ดี และให้ไข่
เร็วและดก ให้ไข่ปีละประมาณ 300 ฟอง โดยนายดิเรกขอซื้อแม่พันธุ์ไก่ไข่จากฟาร์มของเพื่อน
บ้านใกล้เคียงมาเลี้ยงในโรงเรือนที่ตนเตรียมไว้สาหรับการฟักไข่แต่ปรากฏว่าแม่พันธุ์ไก่ไข่ที่นามา
เลี้ยงกลับให้ไข่ช้าและไม่ดกเหมือนฟาร์มของเพื่อนบ้าน
1. จากสถานการณ์ดังกล่าว อะไรคือปัญหาที่เกิดขึ้น
ก. นายดิเรกมีต้นทุนจากการทาฟาร์มไก่ไข่เพิ่มขึ้น
ข. นายดิเรกมีกาไรจากการทาฟาร์มไก่ไข่ลดลง
ค. โรงเรือนไม่ถูกสุขลักษณะ
ง. แม่พันธุ์ไก่ไข่ให้ไข่ช้าและไม่ดก
2. ท่านคิดว่าสาเหตุใดที่ทาให้เกิดปัญหาดังกล่าว
ก. การแข่งขันของตลาดการค้าเสรี
ข. นายดิเรกต้องการขยายขนาดฟาร์ม
ค. การไม่ได้สืบประวัติฟาร์มของเพื่อนบ้านว่าสัตว์นั้นมีปัญหาสุขภาพแฝงอยู่หรือไม่
ง. การนาแม่พันธุ์ไก่ไข่ “เล็กฮอร์นขาวหงอนจักร” มาเลี้ยง

3. ท่านคิดว่าข้อมูลใดที่จะนามาใช้เพื่อพิสูจน์และหาสาเหตุของปัญหาได้
ก. ข้อมูลการส่งออกไข่ไก่ของประเทศไทย
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ข. เทคนิคและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไข่ไก่
ค. ข้อมูลเกี่ยวกับแม่พันธุ์ไก่ไข่ “เล็กฮอร์นขาวหงอนจักร”
ง. ประวัติของฟาร์มด้านปัญหาทางพันธุกรรมและโรคระบาดของสัตว์
4. ท่านคิดว่าวิธีการใดจะสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์นี้ได้ดีที่สุด
ก. ศึกษาวิธีการเพิ่มผลผลิตของฟาร์มไก่ไข่เพื่อการส่งออก
ข. ศึกษาเทคนิคและวิธีการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไข่ไก่
ค. การตรวจสอบประวัติฟาร์มก่อนที่จะนาแม่พันธุ์ไก่ไข่มาเลี้ยง
ง. หาแม่พันธุ์ไก่ไข่พันธุ์อื่นที่มีความแข็งแรงกว่ามาเลี้ยง
5. หากดาเนินแก้ปัญหาตามวิธีการในข้อ 4 แล้วท่านคิดว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร
ก. ฟาร์มไก่ไข่จะมีผลผลิตเพื่อการส่งออกเพิ่มขึ้น
ข. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่ไข่ได้สูงขึ้น
ค. ลดความเสี่ยงปัญหาทางพันธุกรรมหรือมีปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ที่แฝงอยู่ในแม่พันธุ์ไก่ไข่
ง. ไก่พันธุ์อื่นที่นามาเลี้ยงให้ไข่เร็วและดกกว่า

สถานการณ์ที่ 2: ฟาร์มเลี้ยงหมูขนาดเล็กของนางมะลิ หอมชื่นใจ เลี้ยงหมูอยู่จานวน 30 ตัว โดย
กั้นเป็นแนวเขตการเลี้ยงหมูที่แยกจากการเลี้ยงโคและกระบือ แต่ปรากฎว่าช่วงรอยต่อระหว่าง
เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวและมีสภาพอากาศที่แปรปรวน พบว่ามี
ลูกหมูตายไม่ทราบสาเหตุถึง 10 กว่าตัวในเวลาเพียงแค่ 2-3 วัน โดยลูกหมูจะมีอาการขาสั่น เนื้อ
ตัวและตาบวม
1. จากสถานการณ์ดังกล่าว อะไรคือปัญหาที่เกิดขึ้น
ก. ลูกหมูติดเชื้อร้ายแรงจากแม่สุกร
ข. ลูกหมูตายโดยไม่ทราบสาเหตุ
ค. ลูกหมูตายอย่างรวดเร็ว
ง. ลูกหมูมีอาการขาสั่น เนื้อตัวและตามบวม
2. ท่านคิดว่าสาเหตุใดที่ทาให้เกิดปัญหาดังกล่าว
ก. ลูกหมูติดเชื้อจากการกินนมของแม่สุกร
ข. การเลี้ยงสัตว์ต่างชนิดกันในบริเวณใกล้เคียงกัน

359
ค. สภาพอากาศที่แปรปรวน
ง. ลูกหมูมีสุขภาพทีไ่ ม่แข็งแรง
3. ท่านคิดว่าข้อมูลใดที่จะนามาใช้เพื่อพิสูจน์และหาสาเหตุของปัญหาได้
ก. การดูแลแม่สุกรในระยะดูดนม
ข. การลดปริมาณเชื้อโรคที่จะเข้าสู่สัตว์
ค. การจัดการด้านสุขาภิบาลสัตว์
ง. การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ลูกสุกร
4. ท่านคิดว่าวิธีการใดจะสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์นี้ได้ดีที่สุด
ก. งดการให้นมจากแม่สุกร
ข. การแยกเลี้ยงสัตว์ตามชนิดหรือประเภทของสัตว์
ค. ลูกสุกรที่ตายแล้วให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ให้ดาเนินการเก็บซากสัตว์เพื่อส่งตรวจส่วนลูก
สุกรที่เหลือให้จัดทาคอกที่อบอุ่นเพื่อให้ลูกหมูได้หลบหนาว
ง. ฉีดวัคซีนแก่ลูกหมูในระยะดูดนม
5. หากดาเนินแก้ปัญหาตามวิธีการในข้อ 4 แล้วท่านคิดว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร
ก. ลูกหมูปลอดภัยจากการติดเชื้อจากแม่สุกร
ข. ตัดวงจรของโรคสัตว์
ค. ลดอัตราการตายในลูกสุกรและทราบสาเหตุการตายที่แท้จริงได้
ง. ลูกหมูสุขภาพแข็งแรงและไม่ปุวยเป็นโรค
สถานการณ์ที่ 3: เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากนายสา ใจประเสริฐซึ่งเป็น
เกษตรกรในพื้นที่พบว่าสัตว์ในฟาร์มที่ตนเองเลี้ยงอยู่มีอาการผิดปกติ เมื่อเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เดินทาง
ไปตรวจสอบแล้วพบว่า วัวหลายตัวของนายสา มีอาการซึมไม่ยอมกินอาหาร ที่ปากจะมีน้าลายไหล
ยืดออกมาตลอดเวลา พบตุ่มน้าใสในช่องปาก ส่วนที่เท้าเริ่มมีแผลหลายตัว นอกจากนี้ยังมีลูกวัวที่
เพิ่งคลอดแล้วกินน้านมจากแม่วัวได้ตายไปแล้ว 1 ตัว แต่ยังไม่ทราบว่าตายด้วยสาเหตุใด

1. จากสถานการณ์ดังกล่าว อะไรคือปัญหาที่เกิดขึ้น
ก. ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งข่าวจากในสา
ข. สัตว์ในฟาร์มของนายสาติดเชื้อระบาดอย่างรุนแรง
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ค. วัวหลายตัวของนายสาซึม ไม่ยอมกินอาหาร มีน้าลายไหลยึดออกมาตลอดเวลา
ง. ลูกวัวกินนมน้าเหลืองไม่เพียงพอ
2. ท่านคิดว่าสาเหตุใดที่ทาให้เกิดปัญหาดังกล่าว
ก. นายสาไม่ได้ดูแลเรื่องฟาร์มสัตว์ให้ได้มาตรฐานและถูกสุขอนามัย
ข. สันนิษฐานว่าวัวของนายสาเกิดจากการติดเชื้อไวรัสทาให้ปุวยเป็นโรคปากและเท้าเปื่อย
ค. นายสานาสัตว์มาเลี้ยงโดยไม่ได้ตรวจสอบประวัติ
ง. แม่วัวสุขภาพไม่แข็งแรงผลิตน้านมได้น้อย
3. ท่านคิดว่าข้อมูลใดที่จะนามาใช้เพื่อพิสูจน์และหาสาเหตุของปัญหาได้
ก. ข้อมูลการดูแลฟาร์มสัตว์ให้ได้มาตรฐานและถูกสุขอนามัย
ข. สาเหตุ อาการ การติดต่อและการรักษาเพื่อควบคุมปูองกันของโรคปากและเท้าเปื่อย
จ. ข้อมูลประวัติของแม่วัวก่อนนาเลี้ยงในฟาร์ม
ค. การให้อาหารเสริมแก่แม่วัวเพื่อเพิ่มน้านม
4. ท่านคิดว่าวิธีการใดจะสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์นี้ได้ดีที่สุด
ก. จัดการด้านมาตรฐานและสุขอนามัยด้านโรงเรือนให้แก่แม่วัว
ข. ติดต่อขอวัคซีนปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อยจากปศุสัตว์มาฉีดให้วัวและพ่นสารฆ่าเชื้อใน
ฟาร์ม
ค. ตรวจสอบประวัติของแม่วัวก่อนนามาเลี้ยงในฟาร์ม
ง. ให้อาหารเสริมเพื่อเพิ่มน้านม
5. หากดาเนินแก้ปัญหาตามวิธีการในข้อ 4 แล้วท่านคิดว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร
ก. โรงเรือนของแม่วัวมีมาตรฐานและสุขอนามัยที่ดี
ข. รักษาจานวนชีวิตของวัวที่ยังไม่ติดโรคได้
ค. ได้แม่วัวที่ปลอดจากโรค
ง. แม่วัวให้น้านมแก่ลูกวัวได้มากขึ้น
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สถานการณ์ที่ 4: หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ทาการเจาะเลือดสุกรกลุ่มหนึ่งเพื่อนาไปตรวจสอบและ
วินิจฉัยเนื่องจากสุกรมีอาการชักและมีข้อบวมแต่ระหว่างการเจาะเลือดเจ้าหน้าที่ไม่ได้สวมถุงมือ
เพื่อปูองกันเชื้อโรค ถัดจากนั้นสามวันเจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีอาการปุวยโดยมีไข้ คลื่นเหียน ปวดศีรษะ มี
อาการหูตึง หูดับ จนหูหนวกร่วมกับอาการเวียนศีรษะและเดินเซโซ
1. จากสถานการณ์ดังกล่าว อะไรคือปัญหาที่เกิดขึ้น
ก. เจ้าหน้าที่ติดเชื้อร้ายแรงจากสุกร
ข. เจ้าหน้าที่ที่เจาะเลือดสุกรปุวย มีไข้ ปวดศีรษะและมีอาการหูตึง
ค. สุกรมีอาการชักและมีข้อบวม
ง. สุกรติดเชื้อที่ทาให้เกิดโรคระบาดร้ายแรง
2. ท่านคิดว่าสาเหตุใดที่ทาให้เกิดปัญหาดังกล่าว
ก. เจ้าหน้าที่มีสุขภาพที่ไม่แข็งแรง
ข. การติดเชื้อสเตรปโทคอกคัส ซูอิสจากผ่านทางบาดแผล รอยถลอก เยื่อบุตา หรื อจากการ
สัมผัสสุกรที่เป็นโรค
ค. สุกรไม่ได้รับวัคซีนปูองกันโรค
ง. สุกรอาศัยอยู่ในโรงเรือนที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
3. ท่านคิดว่าข้อมูลใดที่จะนามาใช้เพื่อพิสูจน์และหาสาเหตุของปัญหาได้
ก. การดูแลสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลฟาร์ม
ข. สาเหตุ อาการ การติดต่อและการรักษาเพื่อควบคุมปูองกันของโรคติดเชื้อสเตรปโท
คอกคัส ซูอิส
ค. การฉีดวัคซีนปูองกันโรคระบาดให้กับสุกร
ง. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สถานที่ โรงเรือน ให้แก่สุกร
4. ท่านคิดว่าวิธีการใดจะสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์นี้ได้ดีที่สุด
ก. การตรวจสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่เป็นประจา
ข. คัดแยกสัตว์ที่สงสัยว่าปุวยและนาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสัตว์ไปพบแพทย์โดยด่วน
ค. ฉีดวัคซีนปูองกันโรคให้สุกร
ง. ทาความสะอาดโรงเรือน
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5. หากดาเนินแก้ปัญหาตามวิธีการในข้อ 4 แล้วท่านคิดว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร
ก. เจ้าหน้าที่มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรค
ข. ปูองกันการระบาดของโรคจากสัตว์สู่คนได้
ค. สุกรมีภูมิต้านทานโรค
ง. โรงเรือนของสุกรปลอดจากโรคมีมาตรฐานและสุขอนามัยที่ดี

363
แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาการจัดการสุขภาพสัตว์ (หลังเรียน)
คาชี้แจง: แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหานี้มีทั้งหมด 4 สถานการณ์ แต่ละสถานการณ์
ประกอบด้ว ยข้อคาถามสถานการณ์ล ะ 5 คาถาม ขอให้นักศึกษาตั้งใจอ่านสถานการณ์ด้ว ยความ
รอบคอบและเลือกตอบคาถามที่นักศึกษาคิดว่าถูกต้องที่สุด

สถานการณ์ที่ 1: นายธวัชเป็นเกษตรกรผู้ไก่ไข่ต้องการหาเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตของฟาร์ม เพื่อตอบสนองกับกระแสการแข่งขันของ
ตลาดการค้าเสรี จึงนาแม่พันธุ์ไก่เนื้อ “พลีมัทร็อคขาว (White Plymount Rock)” ซึ่งจัดว่าเป็น
พันธุ์ไก่เนื้อที่นิยมเลี้ยงกันในประเทศไทยเนื่องจากเป็นพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ เจริญเติบโตเร็ว เมื่อ
ชาแระแล้วจะให้เนื้อไก่ที่ผิวสะอาด เมื่อนายธวัชศึกษาข้อมูลดีแล้วจึงติดต่อกับเพื่อนบ้านใกล้เคียง
เพื่อขอซื้อแม่พันธุ์ไก่เนื้อมาเลี้ยงเพราะเห็นว่าน่าจะทากาไรได้ดีเช่นเดียวกับเพื่อนบ้าน แต่เมื่อ
นามาเลี้ยงในโรงเรือนที่ตนเตรียมไว้ แต่กลับปรากฏว่าแม่พันธุ์ไก่เนื้อที่นามาเลี้ยงโตช้าและให้
ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร
1. จากสถานการณ์ดังกล่าว อะไรคือปัญหาที่เกิดขึ้น
ก. นายธวัชมีต้นทุนจากการลงทุนจากการทาฟาร์มไก่เนื้อเพิ่มขึ้น
ข. โรงเรือนไม่ถูกสุขลักษณะ
ค. แม่พันธุ์ไก่เนื้อโตช้าและมีปัญหาในการให้ผลผลิต
ง. นายธวัชขาดทุนจากการทาฟาร์มไก่เนื้อ
2. ท่านคิดว่าสาเหตุใดที่ทาให้เกิดปัญหาดังกล่าว
ก. กระแสการแข่งขันของตลาดการค้าเสรี
ข. นายธวัชต้องการกาไรจากการขายไก่เนื้อเพิ่มขึ้น
ค. การนาแม่พันธุ์ไก่เนื้อ “พลีมัทร็อคขาว (White Plymount Rock)” มาเลี้ยง
ง. การไม่ได้ศึกษาและสืบประวัติฟาร์มเลี้ยงไก่ของเพื่อนบ้านอย่างละเอียดว่าแม่พันธุ์ที่
นามาเลี้ยงมีปัญหาสุขภาพแฝงหรือไม่
3. ท่านคิดว่าข้อมูลใดที่จะนามาใช้เพื่อพิสูจน์และหาสาเหตุของปัญหาได้
ก. ข้อมูลการส่งออกไก่เนื้อของประเทศไทย
ข. เทคนิคและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่เนื้อ
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ค. ข้อมูลเกี่ยวกับแม่พันธุ์ไก่เนื้อ “พลีมัทร็อคขาว (White Plymount Rock)””
ง. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของฟาร์มด้านปัญหาทางพันธุกรรมและโรคระบาดของสัตว์
4. ท่านคิดว่าวิธีการใดจะสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์นี้ได้ดีที่สุด
ก. ศึกษาวิธีการเพิ่มผลผลิตของฟาร์มไก่เนื้อเพื่อการส่งออก
ข. ศึกษาเทคนิคและวิธีการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่เนื้อ
ค. การตรวจสอบประวัติฟาร์มก่อนที่จะนาแม่พันธุ์ไก่เนื้อมาเลี้ยง
ง. นาแม่พันธุ์ไก่เนื้อพันธุ์อื่นที่มีความแข็งแรงกว่ามาเลี้ยง
5. หากดาเนินแก้ปัญหาตามวิธีการในข้อ 4 แล้วท่านคิดว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร
ก. ฟาร์มไก่เนื้อจะมีผลผลิตเพื่อการส่งออกเพิ่มขึ้น
ข. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่เนื้อได้มากขึ้น
ค. ลดความเสี่ยงปัญหาทางพันธุกรรมหรือมีปัญหาด้านสุขภาพสัตว์
ง. ไก่พันธุ์อื่นที่นามาเลี้ยงให้ผลผลิตได้มากกว่า

สถานการณ์ที่ 2: ฟาร์มเลี้ยงหมูขนาดเล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม มีการเลี้ยงโคและกระบืออยู่
พื้นที่เดียวกัน แต่มีการกั้นแนวเขตการเลี้ยงหมูที่แยกจากการเลี้ยงโคและกระบือ หมูที่เลี้ยงอยู่ใน
คอกประมาณ 40 ตัว แต่ปรากฎว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวที่เป็นรอยต่อระหว่างเดือนตุลาคมถึง
พฤศจิกายนมีสภาพอากาศที่แปรปรวน ลูกหมูส่วนใหญ่มีอาการขาสั่น เนื้อตัวและตาบวม และตาย
โดยไม่ทราบสาเหตุเป็นจานวนหลายตัว เพียงระยะแค่ 2-3 วัน
1. จากสถานการณ์ดังกล่าว อะไรคือปัญหาที่เกิดขึ้น
ก. ลูกหมูตายโดยไม่ทราบสาเหตุ
ข. ลูกหมูติดเชื้อร้ายแรงจากแม่สุกร
ค. ลูกหมูมีอาการขาสั่น เนื้อตัวและตามบวม
ง. ลูกหมูตายอย่างรวดเร็ว
2. ท่านคิดว่าสาเหตุใดที่ทาให้เกิดปัญหาดังกล่าว
ก. การเลี้ยงสัตว์ต่างชนิดกันในบริเวณใกล้เคียงกัน
ข. ลูกหมูติดเชื้อจากการกินนมของแม่สุกร

365
ค. ลูกหมูมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรง
ง. สภาพอากาศที่แปรปรวน
3. ท่านคิดว่าข้อมูลใดที่จะนามาใช้เพื่อพิสูจน์และหาสาเหตุของปัญหาได้
ก. การลดปริมาณเชื้อโรคที่จะเข้าสู่สัตว์
ข. การดูแลแม่สุกรในระยะดูดนม
ค. การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ลูกสุกร
ง. การจัดการด้านสุขาภิบาลสัตว์
4. ท่านคิดว่าวิธีการใดจะสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์นี้ได้ดีที่สุด
ก. การแยกเลี้ยงสัตว์ตามชนิดหรือประเภทของสัตว์
ข. งดการให้นมจากแม่สุกร
ค. ฉีดวัคซีนแก่ลูกหมูในระยะดูดนม
ง. ลูกสุกรที่ตายแล้วให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ให้ดาเนินการเก็บซากสัตว์เพื่อส่งตรวจส่วนลูก
สุกรที่เหลือให้จัดทาคอกที่อบอุ่นเพื่อให้ลูกหมูได้หลบหนาว
5. หากดาเนินแก้ปัญหาตามวิธีการในข้อ 4 แล้วท่านคิดว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร
ก. ลูกหมูปลอดภัยจากการติดเชื้อจากแม่สุกร
ข. ตัดวงจรของโรคสัตว์
ค. ลดอัตราการตายในลูกสุกรและทราบสาเหตุการตายที่แท้จริงได้
ง. ลูกหมูสุขภาพแข็งแรงและไม่ปุวยเป็นโรค
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สถานการณ์ที่ 3: เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากเกษตรกรในพื้นที่พบว่าสัตว์ใน
ฟาร์มที่ตนเองเลี้ยงอยู่มีอาการผิดปกติ เมื่อเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เดินทางไปตรวจสอบแล้วพบว่า
วัวหลายตัว มีอาการเดินทรงตัวผิดปกติ ตาบอด ซึม แสดงอาการปวดท้อง เคี้ยวฟัน ท้องกาง ถ่าย
พุงเป็นน้า บางตัวล้มนอนลงหายใจหอบ ชีพจรเต้นเบา อุณหภูมิร่างกายต่า

1. จากสถานการณ์ดังกล่าว อะไรคือปัญหาที่เกิดขึ้น
ก. ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งข่าวจากเกษตรกร
ข. วัวของเกษตรกรติดเชื้อระบาดอย่างรุนแรง
ค. วัวมีอาการเดินทรงตัวไม่ปกติ ซึม กระเพาะหมักอย่างรุนแรง
ง. วัวปุวยเป็นโรคและตายไปหลายตัว
2. ท่านคิดว่าสาเหตุใดที่ทาให้เกิดปัญหาดังกล่าว
ก. การดูแลเรื่องมาตรฐานและถูกสุขอนามัยของฟาร์มสัตว์
ข. สันนิษฐานว่าวัวของเกษตรกรน่าจะปุวยเป็นโรคที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหาร
ค. เกษตรกรนาสัตว์มาเลี้ยงโดยไม่ได้ตรวจสอบประวัติ
ง. วัวมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงและมีโรงแฝง
3. ท่านคิดว่าข้อมูลใดที่จะนามาใช้เพื่อพิสูจน์และหาสาเหตุของปัญหาได้
ก. ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มสัตว์ให้ได้มาตรฐานและถูกสุขอนามัย
ข. สาเหตุ อาการ การติดต่อและการรักษาเพื่อควบคุมปูองกันโรคที่เกี่ยวกับกระเพาะ
อาหาร
จ. ข้อมูลประวัติของวัวก่อนจะนาเลี้ยงในฟาร์ม
ค. อาหารเสริมและวิตามินสาหรับสัตว์
4. ท่านคิดว่าวิธีการใดจะสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์นี้ได้ดีที่สุด
ก. จัดการด้านมาตรฐานและสุขอนามัยด้านโรงเรือน
ข. จัดการดูแลเรื่องอาหารสัตว์
ค. ตรวจสอบประวัติวัวก่อนนามาเลี้ยงในฟาร์ม
ง. ให้อาหารเสริมและวิตามิน
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5. หากดาเนินแก้ปัญหาตามวิธีการในข้อ 4 แล้วท่านคิดว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร
ก. โรงเรือนของวัวมีมาตรฐานและสุขอนามัยที่ดี
ข. วัวไม่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหาร
ค. ได้วัวที่ปลอดจากโรค
ง. ได้วัวที่มีสุขภาพแข็งแรง
สถานการณ์ที่ 4: เจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ในฟาร์มมีอาการคลื่นเหียน ปวดศีรษะ มีอาการหูตึง หูดับ จน
หูหนวกร่วมกับอาการเวียนศีรษะและเดินเซโซ หลังจากเค้าได้ทาการเจาะเลือดสุกรกลุ่มหนึ่งเพื่อ
นาไปตรวจสอบและวินิจฉัยเนื่องจากสุกรมีอาการชักและมีข้อบวมแต่ระหว่างการเจาะเลือดโดย
ระหว่างการเจาะเลือดไม่ได้สวมถุงมือเพื่อปูองกันเชื้อโรค
1. จากสถานการณ์ดังกล่าว อะไรคือปัญหาที่เกิดขึ้น
ก. เจ้าหน้าที่ที่เจาะเลือดสุกรปุวย มีไข้ ปวดศีรษะและมีอาการหูตึง
ข. เจ้าหน้าที่ติดเชื้อร้ายแรงจากสุกร
ค. สุกรมีอาการชักและมีข้อบวม
ง. สุกรติดเชื้อที่ทาให้เกิดโรคระบาดร้ายแรง
2. ท่านคิดว่าสาเหตุใดที่ทาให้เกิดปัญหาดังกล่าว
ก. การติดเชื้อสเตรปโทคอกคัส ซูอิสจากผ่านทางบาดแผล รอยถลอก เยื่อบุตา หรื อจากการ
สัมผัสสุกรที่เป็นโรค
ข. เจ้าหน้าที่มีสุขภาพที่ไม่แข็งแรง
ค. สุกรไม่ได้รับวัคซีนปูองกันโรค
ง. สุกรอาศัยอยู่ในโรงเรือนที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

3. ท่านคิดว่าข้อมูลใดที่จะนามาใช้เพื่อพิสูจน์และหาสาเหตุของปัญหาได้
ก. สาเหตุ อาการ การติดต่อและการรักษาเพื่อควบคุมปูองกันของโรคติดเชื้อสเตรปโท
คอกคัส ซูอิส
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ข. การดูแลสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลฟาร์ม
ค. การฉีดวัคซีนปูองกันโรคระบาดให้กับสุกร
ง. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สถานที่ โรงเรือน ให้แก่สุกร
4. ท่านคิดว่าวิธีการใดจะสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์นี้ได้ดีที่สุด
ก. คัดแยกสัตว์ที่สงสัยว่าปุวยและนาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสัตว์ไปพบแพทย์โดยด่วน
ข. การตรวจสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่เป็นประจา
ค. ฉีดวัคซีนปูองกันโรคให้สุกร
ง. ทาความสะอาดโรงเรือน
5. หากดาเนินแก้ปัญหาตามวิธีการในข้อ 4 แล้วท่านคิดว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร
ก. ปูองกันการระบาดของโรคจากสัตว์สู่คนได้
ข. เจ้าหน้าที่มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรค
ค. สุกรมีภูมิต้านทานโรค
ง. โรงเรือนของสุกรปลอดจากโรคมีมาตรฐานและสุขอนามัยที่ดี
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แบบประเมินผลงานความสามารถในการแก้ปัญหาร่วมกัน
กลุ่มที่……….สมาชิกในกลุ่ม
1……………………………………. 4…………………………………….
2……………………………………. 5…………………………………….
3……………………………………. 6…………………………………….
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมความสามารถในการ
แก้ปัญหา

รายการที่ประเมิน

ถูกต้อง
ครบถ้วน
และ
ชัดเจน
(4)

ขั้นทาความเข้าใจกับปัญหาและระบุปัญหาร่วมกัน
1. สามารถระบุปัญหาที่แท้จริงของสถานการณ์ได้
ขั้นวิเคราะห์ปัญหา ตั้งสมมติฐาน จัดลาดับและคัดเลือกสมมติฐาน
2. สามารถระบุได้ว่าสิ่งใดบ้างที่เป็นสาเหตุสาคัญ
ของสถานการณ์ปญ
ั หา
3. สามารถเสนอแนวทางการแก้ปญ
ั หาเบื้องต้น
(สมมติฐาน) ที่ตรงกับสาเหตุของปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
4. คัดเลือกสมมติฐานที่ตรงกับสาเหตุของปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
ขั้นสร้างวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ร่วมกัน
5. สามารถวางแผนด้วยการสร้างวัตถุประสงค์เพื่อ
กาหนดแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
ขั้นศึกษาและรวบรวมข้อมูลร่วมกัน
6. สามารถสืบค้นและรวบรวมข้อมูล แนวคิด และ
หลักฐานจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
7. สามารถพิจารณาและคัดเลือกข้อมูลเพื่อนาไปสู่
คาตอบหรือแนวทางการแก้ปญ
ั หาที่กาหนดไว้ได้
8. สามารถนาข้อมูลมาตรวจสอบสมมติฐานเพื่อ
นาไปสู่การตัดสินเลือกแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม
ขั้นนาเสนอแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน
9. สามารถนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่ตรงกับ
สาเหตุของปัญหาได้อย่างเหมาะสม

ถูกต้อง
เกือบ
ครบถ้วน

ถูกต้อง
เพียง
บางส่วน

(3)

(2)

ถูกต้อง
เพียงส่วน
น้อย
(1)

ไม่ถูกต้อง
ไม่ชัดเจน
(0)
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เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมความสามารถในการ
แก้ปัญหา
ถูกต้อง
ครบถ้วน
และ
ชัดเจน
(4)

รายการที่ประเมิน

ถูกต้อง
เกือบ
ครบถ้วน

ถูกต้อง
เพียง
บางส่วน

(3)

(2)

ถูกต้อง
เพียงส่วน
น้อย
(1)

ไม่ถูกต้อง
ไม่ชัดเจน
(0)

ขั้นสรุปหลักการแนวคิดจากการแก้ปัญหาและการ
ประยุกต์ใช้ร่วมกัน
10. สามารถสรุปหลักการแนวคิดหรือผลที่ได้จาก
การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
11. สามารถประยุกต์ความรูเ้ พื่อนาไปสู่การเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม

เกณฑ์การให้คะแนน
0
1
2
3
4

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ตอบกิจกรรมไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน หรือไม่แสดงความคิดเห็นใด ๆ
ตอบกิจกรรมได้ถูกต้องเพียงส่วนน้อยและยังไม่ชัดเจน (ร้อยละ25)
ตอบกิจกรรมได้ถูกต้องเพียงบางส่วน (ร้อยละ 50)
ตอบกิจกรรมได้ถูกต้องเกือบครบถ้วน (ร้อยละ 75)
ตอบกิจกรรมได้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน (ร้อยละ 100)
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ภาคผนวก ค
ตัวอย่างหน้าจอระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสมั พันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก

372

หน้าจอระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา

373

หน้าจอแสดงรายชือ่ นักศึกษาที่เรียนบนระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา

374

หน้อจอแสดงการสนทนาบนระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา

375

หน้าจอแสดงกระดานเสวนาบนระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปญ
ั หา

376

หน้าจอแสดงคะแนนจากการส่งงานที่ได้รับมอบหมายบนระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมกันที่ใช้ปญ
ั หาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหา

377

หน้าจอแสดงแบบประเมินความสามารถในการแก้ปญ
ั หาบนระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสมั พันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา

378

หน้าจอแสดงการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลนภายใต้ระบบการสอนเสริมทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
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ภาคผนวก ง
ภาพการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อรับรองการนาระบบการสอนเสริม
ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสมั พันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ไปใช้เป็นระบบเสริม (Plug-in) ที่ผสมผสานเข้ากับระบบการเรียนการสอนทางไกล
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ภาคผนวก จ
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ครั้งที่ 23/2556 วันพฤหัสที่ 12 ธันวาคม 2556
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องขออนุมัติจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Moodle
ชุดวิชา 93355 การจัดการสุขภาพสัตว์
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รายการอ้างอิง
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