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54257901:  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
ค าส าคัญ:  การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง / การเรียนรู้ร่วมกัน / สังคมออนไลน์ / ทักษะการรู้สารสนเทศ 

กิตติพงษ์ พุ่มพวง: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์. อาจารย์  
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์:  รศ.ดร.ฐาปนีย์  ธรรมเมธา, รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ และ รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง. 
225 หน้า. 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
สังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศฯ และเพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วย
การเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศฯ โดยด าเนินงาน 4 ขั้นตอนคือ 1. การศึกษา
ข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ด้วยการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ 2. การสร้างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ด้วยการจัดสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 3. การศึกษาผลการ
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ด้วยการทดลองจัดการเรียนการสอนอีเลริ์นนิงและ 4. การน าเสนอและรับรอง
รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ด้วยการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้เช่ียวชาญ
เพื่อการสัมภาษณ์จ านวน 12 คน ผู้เช่ียวชาญเพื่อการสนทนากลุ่มจ านวน 9 คน และกลุ่มตัวอย่างเพื่อการทดลอง
รูปแบบ คือ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 30 คน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และการวิจัยเชิงทดลองรูปแบบการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง ค าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม บทเรียนอีเลิร์นนิง แบบประเมิน
กระบวนการการเรียนรู้ร่วมกัน แบบประเมินช้ินงานของผู้เรียน และแบบประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ การ

วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์สังเคราะห์ ใช้ค่าคะแนน ใช้ค่าเฉลี่ย  (x̅) และใช้ค่าความเหมาะสมสอดคล้อง (IOC) 
ผลการวิจัย พบว่า 
 1.  รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะ
การรู้สารสนเทศฯ มีองค์ประกอบหลัก คือ 1.  การเตรียมตัวผู้เรียน 2.  กิจกรรมการเรียน 3.  ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน 
4.  การถ่ายโยงความรู้ของผู้เรียน มีขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 6 ขั้นตอน คือ 1) ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธี
เรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 2) เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 3) ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 4) กิจกรรมการเรียนการ
สอน ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนการสอนย่อย 5 ขั้น คือ 4.1) การเข้าถึงเพื่อสร้างแรงจูงใจ 4.2) การสร้างสัมพันธ์ทาง
สังคม 4.3) การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 4.4) การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 4.5) การพัฒนาความรู้ 5) ปฏิสัมพันธ์การ
เรียนผ่านสังคมออนไลน์ และ 6) การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 2.  ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์  

เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศฯ ผลการประเมินกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนอยู่ในระดับดี ( x̅ = 4.08) 
ผลการประเมินช้ินงานของผู้เรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 ขึ้นไป ทุกช้ินงาน (ร้อยละ 82.13) และผลการ

ประเมินทักษะการรู้สารสนเทศของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.15)  
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The purposes of this research were to develop e-Learning model by collaborative 
learning on social media to develop information literacy skill for undergraduate students of 
Educational Faculty and to study the results of the model usage. The research had four 
operationalized steps: 1) studying on and analyzed data, and synthesized teaching e-Learning from 
experts’ opinions that derived from interviewing, 2) developing e-Learning model by conducting 
experts focused group discussion, 3) studying the results of the e-Learning model usage by trying 
out an e-Learning classroom, 4) presenting and verified the model which assessed by experts. 
 The samples were 12 experts (for interviewing), 9 experts (for focused group 
discussion) and 30 Faculty of Education students, Naresuan University (for trying out the e-Learning 
model). The instruments employed were structured in-depth interview, focused group questions, 
the e-Learning model lessons, and the assessment forms for collaborative learning process 
assessment, students’ assignments assessment, and information literacy skills assessment. The 
obtained data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, content analysis, and 
Index of Item-Objective Congruence (IOC). The results of the study were as follows: 
 1. The e-Learning model by collaborative learning on social media to develop 
information literacy skills consisted of 4 major components; 1) preparing the students, 2) learning 
activities, 3) students’ interaction, 4) students’ knowledge transfer. There were 6 steps of teaching 
and learning activities; 1) e-Learning orientation/ introduction, 2) accessing e-Learning lessons, 3) 
learning on e-Learning contents, 4) learning activities, [which were divided into: 4.1) accessing for 
creating motivation, 4.2) building social interaction, 4.3) exchanging information and knowledge, 
4.4) constructing new knowledge, and 4.5) developing knowledge], 5) interacting through social on-
line learning, and 6) measuring and evaluating the students’ learning. 
 2.  The result of trying out the e-Learning model with collaborative learning on social 

media to develop the information literacy skills was at a good level (x̅ = 4.08). The evaluation of 
the students’ assignments was higher than criteria (60%) in all products (82.13%). The assessment 

of the students' information literacy skills was also at a high level (x̅ = 4.15). 
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ที่กรุณาช่วยตรวจทานเนื้อหาวิทยานิพนธ์จนส าเร็จ    

ขอขอบพระคุณบิดา-มารดา ร้อยตรีสมกิจ พุ่มพวง (ข้าราชการบ านาญ) และนางพรหมพร  
พุ่มพวง ที่อบรม เลี้ยงดู เป็นก าลังใจ และรอชื่นชมความส าเร็จ ขอบคุณครอบครัว พ่ีน้อง ญาติมิตร  
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ศิลปากรทุกคน คุณค่าและประโยชน์จากงานนี้ ขอมอบสักการบูชาแด่พระคุณพ่อ แม่ ครู อาจารย์ทุก
ท่าน ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ ขอน้อมระลึกพระคุณครูทุกท่าน ท าให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้  ตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตโดยสมบูรณ์ได ้
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา และมีกรอบแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการคือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่  
 การพัฒนาคนไทยยุคใหม่จ าเป็นต้องสร้างและเตรียมเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุค
ศตวรรษที่ 21 เพ่ือพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ และสามารถด ารงตนให้อยู่รอดได้ในกระแส
โลกาภิวัตน์ โดยผู้เรียนจะต้องมีสมรรถนะที่ส าคัญอันได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ
ในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี นอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเนื้อหาสาระ ซึ่งเครื่องมือและวิธีการจัดการ
เรียนการสอนวิธีหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ เกิดคุณลักษณะดังกล่าว คือ การรู้สารสนเทศและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555: ก) 
 การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนยุคใหม่เพ่ือเป็นคนไทยยุคใหม่ย่อมต้องการเครื่องมือและ
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าว การรู้สารสนเทศและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ไอซีที เป็นทางเลือกที่ส าคัญ คอมพิวเตอร์เป็นไอซีทีที่
น ามาใช้กันมาก ระบบการเรียนการสอนจึงก้าวเข้าสู่ยุคที่ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือของ
ตนเองในทุกที่ทุกเวลา การใช้เพ่ือมุ่งเรียนเพียงเนื้อหาสาระในวิธีแบบเดิมไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
คุณลักษณะผู้เรียนยุคใหม่ การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในยุคของระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันทั่วโลกนี้ 
ด้วยการรู้สารสนเทศโดยทั่วไป เช่น ใช้เพ่ือการค้นหาหรือสืบค้นข้อมูล เพ่ือการรับ -ส่งไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสนทนาโต้ตอบ ฯลฯ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสร้า งสรรค์ทาง
ปัญญา โดยรวมถึงการรู้เนื้อหา การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2555: ซ)  
 การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่จึงจ าเป็นต้องมีเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมต่อการ
ประยุกต์ใช้ เพ่ือให้ด าเนินไปสู่เป้าหมายได้อย่างเป็นผล โดยเฉพาะเทคโนโลยีในยุคศตวรรษที่ 21 
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เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมในศตวรรษที่ 21 มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลต่อ
การด ารงชีวิตในสังคมที่ต้องมีทักษะที่เหมาะสมกับยุคสมัย เยาวชนไทยในโลกยุคดิจิทัลเติบโตและมี
โอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่าผู้คนในยุคก่อนๆ ท าให้การเรียนรู้ของเยาวชนเปิดกว้างไป
ยังสื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบในบริบทของสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555: 6) 

การเตรียมเยาวชนในศตวรรษที่  21 ปรากฏเป็นรูปธรรม เมื่อมีการก่อตั้งองค์กร
ระดับชาติ The Partnership for the 21st Century ของประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ ค.ศ.2002 เพ่ือ
สนับสนุนการเตรียมความพร้อมส าหรับผู้เรียนทุกคน เนื่องจากเศรษฐกิจโลกต้องการนวัตกรรมเพ่ื อ
การแข่งขัน ทั้งนี้ องค์กรนี้และสมาชิกได้ร่วมกันจัดหาเครื่องมือและทรัพยากรต่างๆ เพ่ือช่วยให้ระบบ
การศึกษาของสหรัฐอเมริกาบูรณาการ 3Rs และ 4Cs ซึ่งประกอบด้วยความคิดเชิงวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) การสื่อสาร (Communication) การท างาน
ร่วมกัน (Collaboration) และความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
เพ่ิมเติมจากการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขได้ (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, 2555: 4) 

ในสังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่ทันสมัยและเทคโนโลยี
สื่อสารที่กว้างไกลไร้ขอบเขตจ ากัดโดยมีเทคโนโลยีเป็นส่วนประกอบส าคัญที่ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองโดยการใช้สื่อการเรียนรู้ และแหล่งความรู้ที่หลากหลาย แผนปฏิบัติ
การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2550-2554 
ก าหนด ยุทธศาสตร์ที่ 1 และกลยุทธ์ ข้อที่ 1.1 คือ สร้างความร่วมมือและส่งเสริมการพัฒนาและการ
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Contents) เพ่ือการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยก าหนดนโยบาย แนวทางและ
มาตรการในการส่งเสริมให้ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งบุคคลและหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ร่วมพัฒนาและผลิตสื่ออีเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน ก าหนด
นโยบายและการส่งเสริมการพัฒนาและการผลิตเป็นการเฉพาะ และส่งเสริมให้ผู้สอน บุคลากร
ทางการศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาและใช้สื่ออีเล็กทรอนิกส์ (e-Contents) เพ่ือการจัดการเรียนรู้
อ ย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง ต า ม ม า ต ร ฐ า น ที่ ก า ห น ด ทั้ ง  e-Book e-Library Courseware LMS 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2557: 2)   

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนแม่บทดังกล่าวจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จ ะต้ อ งน า เท ค โน โล ยี ส า รส น เท ศ แ ล ะก ารสื่ อ ส าร  (Information and Communication 
Technology: ICT) มาประยุกต์ใช้เพ่ือสนับสนุนในการจัดการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารหรือไอซีที (ICT) ประกอบด้วยเทคโนโลยีส าคัญ ได้แก่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การสื่อสาร สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web 
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Based Instruction: WBI) การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เรียกว่า    
อีเลิร์นนิง (Electronic Learning: e-Learning) การเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile 
Learning: m-Learning) (มนต์ชัย เทียนทอง, 2547: 3-11) และการน าเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้
ในวงการศึกษาโดยน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในหลากหลายรูปแบบ ที่เรียกว่า เทคโนโลยีการศึกษา 
(Educational technology) ด้วยการน ามาใช้ในการเรียนการสอน ทั้งในรูปแบบของเทคนิค วิธีการ 
เครื่องมือต่างๆ เช่น วีดิทัศน์ วิทยุโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ และเทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหม่ เช่น 
การเรียนการสอนผ่านระบบอีเลิร์นนิง (e-Learning) การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web Based 
Instruction : WBI) การเรียนการสอนระบบเปิด (massive open online course : MOOC) ฯลฯ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีการศึกษาดังกล่าว การจัดการศึกษาในปัจจุบันมีการน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการเรียนรู้ของผู้เรียน การเลือกใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ต เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนนอกจากจะเป็น
การเพ่ิมทางเลือกในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันแล้วยังเป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบต่อเนื่องตลอดชีวิตอีกด้วย (ฐาปนีย์ ธรรมเมธา, 2558: 1)  
 การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เรียกว่า e-Learning มี
การน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในด้านการเรียนการสอนและการฝึกอบรมในปัจจุบัน  ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้คอมพิวเตอร์น าเสนอเนื้อหาและกิจกรรมในรูปแบบซีดี -รอม (CD-ROM) 
อินเทอร์เน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) มีลักษณะที่ส าคัญ คือ ก าหนดวัตถุประสงค์การ
เรียนการสอนไว้อย่างชัดเจน ใช้ทฤษฎีด้านการเรียนการสอนเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และมี
การน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบสื่อผสม (Multimedia) เพ่ือท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ (Knowledge) และ
เกิดทักษะใหม่ หรือปรับปรุงความรู้ความสามารถของผู้เรียน (Performance) ระบบ e-Learning 
เป็นการจัดการเรียนการสอน การถ่ายทอดเนื้อหา การวัดและประเมินผล ผ่านตัวอักษร ภาพนิ่ง 
ผสมผสานกับการใช้ภาพเคลื่อนไหววีดิทัศน์ และเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บในการถ่ายทอด จึง
อาจกล่าวได้ว่าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่น าเสนอผ่านระบบ e-Learning จึงมีความส าคัญต่อ
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีมากขึ้นได้ (จินตวีร์ คล้ายสังข์, 2555: 1) 
 องค์ประกอบส าคัญของการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning คือ การเรียนรู้
ร่วมกัน Moore, M. & Kearsley (2005 : 54) Jason Rhode (2007 : 89) กล่าวว่า การเรียนรู้
ร่วมกันของการเรียนออนไลน์แบบชุมชนนักปฏิบัติเป็นการเรียนรู้ที่เน้นมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ผู้เรียนจะถูกชักน าเข้าสู่วัฒนธรรมของสาขาวิชาที่ตนได้ศึกษา ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้ต่างมีวิธีการปฏิบัติ 
ความรู้ความเชื่อ และคุณค่าของตนเอง ดังนั้น การมีสังคมกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนเพียงอย่างเดียวจึงไม่
เพียงพอ ควรมีการสังเกตและมีการเรียนรู้ร่วมกันกับสมาชิกที่มาจากชุมชนนั้นด้วย เพ่ือให้ผู้เรียนได้
ซึมซับวัฒนธรรมนั้นและมีส่วนร่วมในชุมชนที่กว้างออกไป นอกจากนี้ สวอน (Swan, 2004: 1-4) 
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กล่าวว่า แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพของการเรียนรู้ร่วมกันในการเรียนแบบออนไลน์แบ่งเป็น 4 ด้าน 
คือ 1) การเรียนรู้ร่วมกันกับเนื้อหา 2) การเรียนรู้ร่วมกันกับผู้สอน 3) การเรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือนร่วม
ชั้นเรียน และ 4) การเรียนรู้ร่วมกันกับระบบการเรียน (Course Interface) ซึ่งรูปแบบของการเรียนรู้
ร่วมกันเหล่านี้ส่งผลต่อการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ที่มุ่งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
และฝึกทักษะการรู้สารสนเทศให้กับผู้เรียน  
 การน าระบบการเรียนการสอนผ่านรูปแบบ e-Learning จึงท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาทักษะชีวิตตนเองได้ดีมากขึ้น 
โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มผู้เรียนที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ท างานต่อไป 
และสามารถพัฒนาตนจนเป็นบัณฑิตที่ มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาได้ มุ่งเน้นที่มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเป็น
มาตรฐานขั้นต่ าเชิงคุณภาพ เพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้
เข้าใจและมั่นใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่มที่ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา คือ 
ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่คาดหวังไว้ก่อน หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงองค์ประกอบ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมให้บัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการ
เรียนรู้นั้นอย่างสอดคล้องและส่งเสริมกันอย่างเป็นระบบ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 
2552: 2) 
 การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative) หมายถึง วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ละกลุ่ม
ประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการ
เรียนรู้และในความส าเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการ
เรียนรู้ รวมทั้งการเป็นก าลังใจแก่กันและกัน คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่าสมาชิกในกลุ่มไม่
เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น หากแต่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของ
เพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542: 34) ดังนั้น ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้
ร่วมกันจึงเป็นการเรียนที่แบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ ประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกต่างกันไม่ว่าจะ
เป็นเพศ ความสามารถด้านการเรียน ที่ได้มาท างานร่วมกันโดยมีเป้าหมายที่จะประสบความส าเร็จ
ร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือกัน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และกลุ่ม ที่มีกระบวนการท างานกลุ่มเป็นล าดับขั้นตอนเพ่ือช่วยให้การท างานประสบความส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในด้านทักษะการรู้สารสนเทศ
ตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 



5 

ก าหนดไว้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ข้อ 1 คือ สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท า
ความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และท าการวิจัยเพ่ือพัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554: 3) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ดัง
ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ส าหรับนโยบายด้าน
การศึกษาและเรียนรู้การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่ให้ความส าคัญกับครู ในข้อที่ 4.6 
ว่าจะพัฒนาระบบการผลิต และพัฒนาครูที่มีคุณภาพ และจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอน
ให้มีคุณวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครู หรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557: 5-7)  
 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการมุ่งพัฒนาบุคคลให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงควรมุ่งพัฒนาตั้งแต่เยาวชนยังศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เพ่ือเตรียม
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะด้านการรู้สารสนเทศที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาต้องการ และ
สอดคล้องกับการพัฒนาเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้รู้สารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาปัญญาของตน และน าปัญญาดังกล่าวไปใช้พัฒนาสังคมได้ต่อไป ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ เพ่ือตอบค าถามว่า รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์มีรูปแบบอย่างไร และผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน อีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ส่งผลต่อผู้เรียนอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 วัตถุประสงค์ทั่วไป 
 เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 
เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

วัตถุประสงค์เฉพำะ 
 1. เพ่ือสร้างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 
เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  
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 2. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
สังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์  
 
ค ำถำมกำรวิจัย 
 1. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี  คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เป็นอย่างไร  
 2. รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือ
พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์            
มีองค์ประกอบและข้ันตอนเป็นอย่างไร  
 3. นิสิตคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง
ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เป็นอย่างไร 
 
สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์  
เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ท าให้
ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ผลการสร้างสรรค์ชิ้นงาน และทักษะการรู้สารสนเทศอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 
 
ขอบเขตกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน
ผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์  ก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1. ประชำกร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
     1.1 อาจารย์  นั กวิชาการ หรือผู้ เชี่ ยวชาญ ในสถาบัน อุดมศึกษ าที่ มีคุณ วุฒิ 
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
     1.2 ผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์      
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 2. กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย ได้แก่ 
     2.1 อาจารย์ นักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญในสถาบันอุดมศึกษามีคุณวุฒิ ประสบการณ์ 
และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและหรือมีต าแหน่ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และเป็นผู้จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง แบ่งเป็น 3 
กลุ่ม ดังนี้ 
     2.1.1 ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการสัมภาษณ์ จ านวน 12 คน  
     2.1.2 ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการสนทนากลุ่ม จ านวน 9 คน  
     2.1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือการรับรองรูปแบบฯ จ านวน 5 คน  
     2.2 ผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์ โดยเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้เรียนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 
2558 จ านวน 30 คน โดยสุ่มอย่างง่ายจากการจับฉลาก (Simple Random Sampling) กลุ่มผู้เรียน
จ านวน 6 สาขาวิชา 5 ชั้นปี ปีการศึกษา 2558 รวมเป็น 30 คน  
 3. ตัวแปร  
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
     3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ได้แก่  รูปแบบการเรียนการสอน        
อีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์  
     3.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ คะแนนทักษะการรู้สารสนเทศ  
 4. เนื้อหำ 
 เนื้อหาวิชาที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับทักษะการรู้สารสนเทศ
ส าหรับส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1. รูปแบบ หมายถึง องค์ประกอบ ขั้นตอน ที่อธิบายแสดงถึงแนวทางการออกแบบการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบ 
 2. กำรเรียนกำรสอนอีเลิร์นนิง หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบจัดการ
เรียนการสอน (Learning Management System : LMS) และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็น
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ช่องทางในการสื่อสาร มีการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน 6 ขั้นตอน ได้แก ่
1) ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 2) เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 3) ศึกษา
เนื้อหาบทเรียน 4) กิจกรรมการเรียนการสอน 5) ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ 6) การ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้โปรแกรมระบบจัดการการจัดการเรียนการสอน  
 3. กำรเรียนรู้ร่วมกัน หมายถึง การเรียนรู้ซึ่งผู้เรียนร่วมมือกันเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มของ
ตน และ แต่ละกลุ่มในชั้นเรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างกลุ่ม  และ ระหว่างบุคคลผ่านการ
ติดต่อสื่อสารบนสังคมออนไลน์ ผ่านการสนทนา การอภิปราย การสื่อสารและการแลกเปลี่ยน
ความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ซึ่งมีขั้นตอนการเรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ 1) การเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
2) การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม 3) การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 4) การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 5) การ
พัฒนาความรู้ 
 4. สังคมออนไลน์ หมายถึง การที่ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านระบบอีเลิร์นนิง และมีการติดต่อ
สัมพันธ์การเรียนทางสังคมผ่านระบบออนไลน์ คือการติดต่อสื่อสารกับผู้สอน เพ่ือนร่วมชั้นเรียน ทั้ง
แบบตัวต่อตัวบนระบบ และ แบบชุมชนการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนหลากหลายแบบ โดยใช้ 
Facebook และ Google App for Education บนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต จนสามารถพัฒนา
ความสัมพันธ์เป็นสังคมออนไลน์  
 5. ทักษะกำรรู้สำรสนเทศ หมายถึง คะแนนทักษะความรู้ความสามารถของผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในการก าหนดชนิดและขอบเขตของสารสนเทศได้ เข้าถึง
สารสนเทศที่ต้องการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ประเมินและเชื่อมโยงสารสนเทศอย่าง     
มีวิจารณญาณ ใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาได้ และใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดย
ผู้สอนประเมินทักษะการรู้สารสนเทศของผู้เรียนด้วย แบบประเมินกระบวนการท างานร่วมกัน แบบ
ประเมินผลงาน และแบบประเมินทักษะการรู้สารสนเทศตามกรอบมาตรฐาน 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ได้แนวทางการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์  

2. ได้แนวทางการพัฒนาผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ตาม
กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับทักษะการรู้สารสนเทศ ซ่ึงส่งผลต่อ
การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต/ศึกษาศาสตรบัณฑิต ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นครูที่มีคุณภาพตาม
แนวทางการพัฒนาครูยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะ
การรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สรุปภาพได้ดังนี้ 

กำรเรียนรู้ร่วมกันผ่ำนสังคมออนไลน ์

กำรเรียนรู้ร่วมกัน 
(collaborative) 

Picard (1999) Kagan (1995, 
1996) Slavin (1995) 

1. การเข้าถึงเพื่อสร้างแรงจูงใจ 
2. การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม 
3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู ้
4. การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
5. การพัฒนาความรู้ 
 

กำรเรียนรู้ผ่ำนสังคมออนไลน์  
(Social Media) 

Palloff & Pratt (2001)  
Swan (2004) Rhode (2007) 

1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
รายบุคคล  
2. การเรียนรู้จากสือ่ออนไลน ์ 
3. การเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับ
ครู เพื่อน และชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน ์ 

 

กำรเรียนกำรสอนอีเลิร์นนิง (e-Learning) 
Ally (2006) Anderson & Elloumi (2004) 

Ritchie and Hoffman (1997) 
องค์ประกอบ 
1. การเตรียมตัวผู้เรียน   
2. กิจกรรมการเรียน  
3. ปฏิสัมพันธข์องผู้เรียน  
4. การถ่ายโยงความรู้ของผู้เรียน 
ขั้นตอน 
1. ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผา่นระบบ 
อีเลิร์นนิง 
2. เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
3. ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
5. ปฏิสัมพันธก์ารเรียนผ่านสังคมออนไลน์ 
6. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 

ทักษะกำรรู้สำรสนเทศ ตำมมำตรฐำนกำรรู้
สำรสนเทศ กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
ชุติมา สัจจานันท์. (2554) Webber และ 

Johnson (2002) ACRL (2000) 
1. ก าหนดชนิดและขอบเขตของสารสนเทศได้ 
2. เข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการอย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ 
3. ประเมินและเชื่อมโยงสารสนเทศอย่างมี
วิจารณญาณ 
4. ใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาได้ 
5. ใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

 
 
 

 

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนงิด้วยการเรียนรูร้่วมกันผา่นสังคมออนไลน์  

ทักษะการรูส้ารสนเทศส าหรับผู้เรยีนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์

9 
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จากกรอบแนวคิดข้างต้น อธิบายความสัมพันธ์ของหลักการและแนวคิดที่ เป็น
องค์ประกอบหลักของงานวิจัยได้ดังนี้ การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประกอบไปด้วยหลักการและแนวคิด ทั้งหมด 4 แนวคิดหลัก ได้แก่ การเรียน
การสอนอีเลิร์นนิง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์ และทักษะการรู้สารสนเทศ ตาม
มาตรฐานการรู้สารสนเทศ การศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งในการออกแบบการเรียนการสอนมี
องค์ประกอบหลัก คือ 1. การเตรียมตัวผู้เรียน 2. กิจกรรมการเรียน 3. ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน 4. การ
ถ่ายโยงความรู้ของผู้เรียน โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 6 ขั้นตอนหลัก 
คือ 1. ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 2. เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 3.  ศึกษา
เนื้อหาบทเรียน 4.  กิจกรรมการเรียนการสอน 5.  ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ 6. การ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ภายใต้ขั้นตอนย่อยของการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
ขั้นตอนที่ 4 และ 5 ของแนวคิดการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง คือ กิจกรรมการเรียนการสอน 
และปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ ได้น าแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 5 ขั้นตอน
โดยมีขั้นตอนย่อยของกิจกรรมการเรียนการสอนคือ 4.1 การเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 4.2 การสร้าง
สัมพันธ์ทางสังคม 4.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 4.4 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 4.5 การพัฒนา
ความรู้ มาจัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนย่อย เมื่อผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน         
อีเลิร์นนิงถึงขั้นตอนที่ 5 ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ จึงบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ผ่าน
สังคมออนไลน์มาเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนย่อยในขั้นนี้ 5.1 การเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล     
5.2 การเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ และ5.3 การเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพ่ือน และชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์ ในขั้นตอนดังกล่าว และเมื่อผู้เรียนเรียนรู้อีเลิร์นนิง ถึงข้ันตอนที่ 6 การวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน ได้น าแนวคิดการประเมินกระบวนเรียนรู้ร่วมกัน การสร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกัน 
และทักษะการรู้สารสนเทศตามมาตรฐานการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา มาเป็นหลัก
ในการออกแบบแบบวัดและประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน  
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
สังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง แบ่งออกเป็น 7 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
  1.1 ผลลัพธการเรียนรูของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
   1.1.1 สาระวิชาหลักและทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   1.1.2 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21 
   1.1.3 ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
   1.1.4 ทักษะชีวิตและอาชีพ 
  1.2 ระบบสงเสริมการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
ตอนที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอน 
  2.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
  2.2 ประเภทของรูปแบบการเรียนการสอน  
  2.3 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
  2.4 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  
  2.5 การน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอน 
  2.6 การออกแบบการเรียนการสอน 
ตอนที่ 3 การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
  3.1 ความหมายของการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
  3.2 ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
  3.3 องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
  3.4 ประเภทของการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
  3.5 ประโยชน์และข้อจ ากัดของการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
  3.6 ประสิทธิภาพของระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
  3.7 รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงแบบปฏิสัมพันธ์ทางสังคมออนไลน์ 
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ตอนที่ 4 การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) 
4.1 ความหมายของการเรียนรู้ร่วมกัน 

  4.2 ลักษณะการเรียนรู้ร่วมกัน 
  4.3 ประโยชน์ของการเรียนรู้ร่วมกัน 
  4.4 เทคนิคที่ใช้ในการเรียนรู้ร่วมกัน 
ตอนที่ 5 การเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์  
  5.1 การมีปฏิสัมพันธ์ของการเรียนออนไลน์ 
  5.2 กลยุทธ์ปฏิสัมพันธ์ออนไลน์เพ่ือการเรียนการสอน  
  5.3 เครื่องมือการเรียนบนเครือข่าย 
  5.4 หน้าที่ของผู้สอนในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
  5.5 ชุมชนการเรียนรู้ 
  5.6 องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
  5.7 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
ตอนที่ 6 ทักษะการรู้สารสนเทศ 
  6.1 ทักษะการรู้สารเทศ 
  6.2 มาตรฐานการรู้สารสนเทศ 
  6.3 แนวทางการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
ตอนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  7.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
  7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ร่วมกัน 
  7.3 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์ 
  7.4 งานวิจัยที่เกี่ยวกับทักษะการรู้สารสนเทศ 
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ตอนที่ 1 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออน์ไลน์
เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ทันต่อความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
หรือ เครือข่าย P 21  ได้ก าหนดเป้าหมายดังต่อไปนี้ 
 
1.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนศตวรรษที่ 21 

วิสัยทัศน์การเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และกรอบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ได้ผสานความรู้ทักษะเฉพาะ และความช านาญ และการรู้เท่าทัน เพ่ือให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จใน
ด้านต่าง ๆ ทั้งการท างานและการด ารงชีวิต  

ทักษะในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนจ าเป็นต้องพัฒนาความรู้ เข้าใจเนื้อหาวิชาการ มีทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องบูรณาการพ้ืนฐานความรู้ ใน
บริบทการสอนความรู้วิชาหลัก ผู้เรียนต้องเรียนรู้ทักษะที่จ าเป็น เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การ
คิดแก้ปัญหา  การคิดสร้างสรรค์  การสื่อสารและการท างานร่วมกัน 

กรอบความคิดที่ระบบสนับสนุนได้แก่  มาตรฐานการเรียนรู้   การประเมินผล  การ
พัฒนาหลักสูตรและวิธีสอน  การพัฒนาวิชาชีพและการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้จนจบการศึกษา ประสบผลส าเร็จและมีงานท า 

1.1.1 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) วิจารณ์ พานิช (2555: 16-
21) ไดก้ล่าวถึงทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 

สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วย  
1. ภาษาแม่ และภาษาส าคัญของโลก 
2. ศิลปะ 
3. คณิตศาสตร์ 
4. การปกครองและหน้าที่พลเมือง 
5. เศรษฐศาสตร์ 
6. วิทยาศาสตร์ 
7. ภูมิศาสตร์ 
8. ประวัติศาสตร์ 



14 

โดยวิชาแกนหลักนี้จะน ามาสู่การก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ส าคัญต่อการ
จัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวข้อส าหรับศตวรรษท่ี 21 โดยการ
ส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้าไปในทุกวิชา
แกนหลัก ดังนี้ 

1.1.2 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) 
ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, 

Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) 
ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) 
ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 
1.1.3 ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียน

เข้าสู่โลกการท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ 

1.1.4 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้ 
  ความรู้ด้านสารสนเทศ 
  ความรู้เกี่ยวกับสื่อ 
  ความรู้ด้านเทคโนโลยี 

1.1.5 ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบ
ความส าเร็จ นักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

 ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 
 การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 
 ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม 

ก าร เป็ น ผู้ ส ร้ า งห รื อ ผู้ ผ ลิ ต (Productivity) แ ล ะค ว าม รั บ ผิ ด ช อ บ เชื่ อ ถื อ ได้ 
(Accountability) 

ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Responsibility)  
1.1.6 ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 

3R x 7C  
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3R คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) 
 7C ได้แก่   

Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมวีิจารณญาณ  
และทักษะในการแก้ปัญหา) 

Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
                Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม  
ต่างกระบวนทัศน์) 

     Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ  
การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) 
      Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร  
สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 
      Computing and ICT Literacy (ทั กษ ะด้ านคอม พิ ว เตอร์  แล ะ เท ค โน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) 
      Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 

แนวคิดทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกรอบแนวคิดเพ่ือการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดย
ร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพ่ือใช้ในการ
ด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model) ที่พัฒนามาจาก
เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพ่ือทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21st 
Century Skills) (www.p21.org ) ที่มีชื่อย่อว่า เครือข่าย P21  ซึ่งได้พัฒนากรอบแนวคิดเพ่ือการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความช านาญการและความรู้เท่า
ทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือความส าเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการท างานและการด าเนินชีวิต 
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จากเนื้อหาดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ดังภาพต่อไปนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Learning Framework)  
ที่มา:  วิจารณ์ พานิช,  วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ    
สดศรี-สฤษดิ์วงศ,์ 2555),  9.   
 
1.2 ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษ์ที่ 21 

1. มาตรฐานในศตวรรษที่ 21 (21st Century Standards) จุดเน้น  
     1. เน้นทักษะ ความรู้และความเชี่ยวชาญที่เกิดกับผู้เรียน  
     2. สร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนเชิงสหวิทยาการระหว่างวิชาหลักท่ีเป็นจุดเน้น  
     3. มุ่งเน้นการสร้างความรู้และเข้าใจในเชิงลึกมากกว่าการสร้างความรู้แบบผิวเผิน  
     4. ยกระดับความสามารถผู้เรียนด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นจริง   การใช้สื่อหรือเครื่องมือ
ที่มีคุณภาพจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาสู่การเรียนรู้อย่างมีความหมายและสามารถแก้ไขปัญหาได้  
     5. ใช้หลักการวัดประเมินผลที่มีคุณภาพระดับสูง 
 2. การประเมินทักษะในศตวรรษที่  21 (Assessment of 21st Century Skills) 
จุดเน้น  
    1. สร้างความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ โดยการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน
สาหรับการทดสอบย่อยและทดสอบรวมสาหรับการประเมินผลในชั้นเรียน  
    2. เน้นการนาประโยชน์ของผลสะท้อนจากการปฏิบัติของผู้เรียนมาปรับปรุงแก้ไขงาน  
    3. ใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
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    4. สร้างและพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงาน (Portfolios) ของผู้เรียนให้เป็นมาตรฐาน
และมีคุณภาพ (Edwards, 1950.) 
 3 . หลั ก สู ต รและการสอน ศตวรรษ ที่  21 (21st Century Curriculum and 
Instruction)  
    1. การสอนให้เกิดทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นเชิงสหวิทยาการของวิชา
แกนหลัก  
    2. สร้างโอกาสที่จะประยุกต์ทักษะเชิงบูรณาการข้ามสาระเนื้อหา และสร้างระบบการ
เรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน (Competency-based)  
    3. สร้างนวัตกรรมและวิธีการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวเกื้อหนุน 
การเรียนรู้แบบสืบค้น และวิธีการเรียนจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) เพ่ือ
การสร้างทักษะขั้นสูงทางการคิด 

4. การพัฒ นาวิชาชีพ ศตวรรษที่ 21 (21stCentury Professional 
Development) 
    1. จุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือการสร้างครูให้เป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ความสามารถในเชิง
บูรณาการ การใช้เครื่องมือและก าหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน และสร้างให้ครูมีความ    
สามรรถในการวิเคราะห์และก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม  
    2. สร้างความสมบูรณ์แบบในมิติของการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  
    3. สร้างให้ครูเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถในเชิงลึกเกี่ยวกับการแก้ปัญหา การ
คิดแบบวิจารณญาณ และทักษะด้านอื่นๆท่ีส าคัญต่อวิชาชีพ (Halpern, 1998) 
    4. เป็นยุคแห่งการสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพให้ เกิดขึ้นกับครูเพ่ือเป็นตัวแบบ 
(Model) แห่งการเรียนรู้ของชั้นเรียนที่จะนาไปสู่การสร้างทักษะการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้
อย่างมีคุณภาพ  
    5. สร้างให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนได้ทั้งรูปแบบการเรียน สติปัญญา 
จุดอ่อนจุดแข็งในตัวผู้เรียน เหล่านี้เป็นต้น  
    6. ช่วยให้ครูได้เกิดการพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้นเพ่ือน าไปใช้ส าหรับการก าหนด
กลยุทธ์ทางการสอนและจัดประสบการณ์ทางการเรียนได้เหมาะสมกับบริบททางการเรียนรู้  
    7. สนับสนุนให้เกิดการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างทักษะและเกิดการ
พัฒนาการเรียนรู้  
    8. แบ่งปันความรู้ระหว่างชุมชนทางการเรียนรู้โดยใช้ช่องทางหลากหลายในการ
สื่อสารให้เกิดขึ้น  
    9. สร้างให้เกิดตัวแบบที่มีการพัฒนาทางวิชาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  
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 5. บรรยากาศการเรียนรูในศตวรรษที่21(21st Century Learning Environments) 
 วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์ (2554: 15-20) ได้อธิบายเกี่ยวกับทักษะของ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งมีจุดเน้นเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ 
และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้  
 1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)  
    ทักษะด้านนี้จุดเน้นอยู่บนพ้ืนฐานแห่งการสร้างสรรค์ การคิดแบบมีวิจารณญาณ การ
สื่อสาร และการมีส่วนร่วมในการท างาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้   
     1.1 ค วาม คิ ด ส ร้ า งส รรค์ แ ล ะน วั ต ก รรม  (Creatively and Innovation) 
ประกอบด้วยการคิดสร้างสรรค์ (Think Creativity) โดย   
    1.1.1 ใช้เทคนิคของการสร้างสรรค์ทางความคิดท่ีเปิด เช่น การระดมสมอง   
  1.1.2 สร้างสรรค์สิ่ งแปลกใหม่และเสริมสร้างคุณค่าทางความคิดและ
สติปัญญา   
  1.1.3 มี ความละเอียดรอบคอบต่ อการคิดวิ เคราะห์ และประเมิน
แนวความคิด 
 การปรับปรุง และพัฒนางานในเชิงสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่าง
สร้างสรรค์ (Work Creativity with Others) โดย   
 1. มุ่งพัฒนาเน้นปฏิบัติและสื่อสารแนวคิดใหม่ๆ สู่ผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. เปิดใจกว้างและยอมรับมุมมองหรือโลกทัศน์ใหม่ๆท่ีส่งผลต่อการท างาน   

3. เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์งาน รวมทั้งมีความรู้และเข้าใจในสภาพการณ์ซึ่ง
อาจเป็นข้อเท็จจริงหรือ เป็นข้อจ ากัด โดยพร้อมที่จะยอมรับความคิดหรือสภาพการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
นั้นได ้
 4. สามารถสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาสส่งผลต่อการเรียนรู้ และเข้าใจถึงวิธีการ  
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ต้องใช้เวลาและสามารถน าเอาข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานได้
อย่างต่อเนื่อง   

การน าเอานวัตกรรมมาสู่การปฏิบัติ  ( Implement Innovations) โดยปฏิบัติ เชิ ง
สร้างสรรค์ให้เกิดคุณประโยชน์ต่อการปรับใช้และพัฒนาจากผลแห่งนวัตกรรมที่น ามาใช้  
 1.2 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving) ประกอบด้วย ประสิทธิภาพของการใช้เหตุผล (Reason Effectively) ใช้รูปแบบที่ชัดเจนใน
เชิงเหตุผลทั้งใน เชิงนิรนัย (Inductive) และอุปนัย (Deductive) ได้เหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆที่
เกิดข้ึน การใช้วิธีคิดเชิงระบบ (Use Systems Thinking) สามารถคิดวิเคราะห์จากส่วนย่อยไปหาส่วน
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ใหญ่ได้อย่างเป็นองค์รวมและเป็นระบบครบวงจรในวิธีคิดหรือกระบวนการคิดนั้นเกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ (Make Judgments and Decisions) โดย   
        1.2.1 สร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เพ่ือสร้าง
การยอมรับและความน่าเชื่อถือ   
        1.2.2 สามารถวิเคราะห์และประเมินในเชิงทัศนะได้อย่างต่อเนื่อง   
        1.2.3 สังเคราะห์และเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลรวมทั้งบทสรุปที่เกิดขึ้น   
        1.2.4 ตีความหมายและให้ข้อสรุปบนฐานการวิเคราะห์ที่มีความน่าเชื่อถือที่สุด   
        1.2.5 สะท้อนผลได้อย่างมีวิจารญาณ บนพ้ืนฐานแห่งประสบการณ์และ
กระบวนการเรียนรู้การแก้ไขปัญหา (Solve Problems)  โดย   
       1. แก้ไขปัญหาที่มีความแตกต่างได้ทั้งปัญหาซ้ าซากและปัญหาที่อุบัติขึ้น
ใหม่ในหลากหลายเทคนิค  วิธีการ   
         2. สามารถก าหนดเป็นประเด็นค าถามส าคัญ ที่จะน าไปสร้างเป็นจุดเน้น
ในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสมและดีที่สุด   
 1.3 การสื่ อสารและการมีส่ วนร่วม (Communication and Collaboration) 
ประกอบด้วย การสื่อสารได้ชัดเจนมีประสิทธิภาพ (Communication Clearly) โดย   
 1.3.1 สร้างความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียน หรือ
การใช้ทักษะอ่ืนๆ ในทางอวัจนภาษา (Non-verbal) ในรูปแบบต่างๆ 
 1.3.2 มีประสิทธิภาพทางการรับฟังที่สามารถสร้างทักษะส าหรับการถอดรหัส
ความหมาย การสรุปเป็นความรู้ สร้างคุณค่า ทัศนคติ และเกิดความสนใจใฝ่รู้  
 1.3.3 ใช้การสื่อสารในการก าหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะทั้งการรายงาน การสอน 
การสร้างแรงจูงใจ   
 1.3.4 ใช้สื่อเทคโนโลยีหลากหลายและรู้วิธีการใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 1.3.5 สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมหรือบริบทที่ต่างกัน   
 การท างานร่วมกับผู้อ่ืน (Collaborate with Others) โดย   
 1. มีความสามารถในการเป็นผู้น าในการท างาน และเกิดการยอมรับในทีมงาน  
 2. มีกิจกรรมการท างาน ที่สร้างความรับผิดชอบและก่อให้เกิดความสุขในการ
ท างาน เพ่ือให้บรรลุผล ตามท่ีมุ่งหวัง   
 3. สร้างการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบในภารกิจงาน และแต่ละคนมองเห็น
คุณค่าของการท างาน เป็นหมู่คณะ   
  2.  ทั กษ ะด้ านสารสน เทศ  สื่ อ  และเทค โน โลยี  ( Information, Media and 
Technology Skills) ได้แก่ องค์ประกอบส าคัญดังต่อไปนี้   
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  2.1 ความรู้ พ้ืนฐานด้านสารสนเทศ (Information Literacy) ประกอบด้วยการ
เข้าถึงและการประเมินสารสนเทศ (Access and Evaluate Information) โดย    
 2.2.1 เข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ด้านเวลา) และเกิดประสิทธิผล 
(แหล่งข้อมูลสารสนเทศ) 
 2.1.2 ประเมินสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณตามสมรรถนะที่เกิดขึ้น    
 การใช้และการจัดการสารสนเทศ (Use and Manage Information) โดย    
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และตรงกับประเด็น
ปัญหาที่เกิดข้ึน 
 2 . จัดการกับสารเทศได้อย่างต่อเนื่อง จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่มากมาย
หลากหลาย 
 3. มีความรู้พ้ืนฐานที่จะประยุกต์ใช้สารสนเทศตามกรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรม
ที่มีปัจจัยเสริมอยู่รอบด้าน   
  2.2 ความรู้พ้ืนฐานด้านสื่อ (Media Literacy) ประกอบด้วยความสามารถในการ
วิเคราะห์สื่อ (Analyze Media) โดย    
 2.2.1 เข้าใจวิธีการใช้และการผลิตสื่อเพ่ือให้ตรงกับเป้าประสงค์ที่ก าหนด 
 2.2.2 สามารถใช้สื่อเพ่ือตอบสนองต่อความแตกต่างของปัจเจกชน รู้คุณค่าและ
สร้างจุดเน้น รู้ ถึงอิทธิพลของสื่อท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อ 
 2.2.3 มีความรู้พ้ืนฐานที่จะประยุกต์ใช้สื่อได้ตามกรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรมที่
มีปัจจัยเสริมอยู่รอบด้าน    
 ความสามารถในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ (Create Media Products) โดย    
 1 . มีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมตาม
คุณลักษณะเฉพาะ ของตัวสื่อประเภทนั้นๆ 
 2. มีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสนองต่อความ
แตกต่างในเชิงวัฒนธรรมอย่างรอบด้าน   
  2.3 ค ว าม รู้ พ้ื น ฐ าน ด้ าน ไอ ซี ที  ( ICT: Information, Communication and 
Technology Literacy) ประกอบด้ วยประสิทธิผลของการประยุกต์ ใช้ เทคโน โลยี  (Apply 
Technology Efficiency) โดย    
 1. ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพ่ือการวิจัย การจัดการองค์กร การประเมิน 
และการสื่อสารทางสารสนเทศ    
 2. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (คอมพิวเตอร์, PDAs, Media Players etc.) ในการ
สื่อสาร และการสร้างเครือข่าย รวมทั้งการเข้าถึงสื่อทางสังคม (Social Media) ได้อย่างเหมาะสม 
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 3. มีความรู้พื้นฐานในการประยุกต์ใช้ ICT ได้ตามกรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรม
ที่มีข้อมูล หลากหลายรอบด้าน   
 จากแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง ดังนั้น 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 
เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  จึงเป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเป็น
พลเมืองของประเทศและของโลกท่ีมีคุณภาพต่อไป 
 
ตอนที ่2 รูปแบบการเรียนการสอน (Instructional Model) 
 
2.1 รูปแบบการเรียนการสอน  
 Mary Alice Gunter, Thomas H. Estes and Jan Schwab (2003) กล่าวว่า รูปแบบ
การเรียนการสอนเป็นเหมือนต้นแบบ ที่ประกอบด้วยขั้นตอนการสอนหลักๆ ที่ท าให้เกิดผลที่ต้องการ 
ขั้นตอนการสอนจะเรียงล าดับของกระบวนการเรียนการสอนแต่ละแบบจะตอบสนองจุดมุ่งหมายที่
แตกต่างกันออกไป 
 ทิศนา แขมมณี (2551) ได้เสนอความหมายของรูปแบบการสอนไว้อย่างครอบคลุมว่า
หมายถึง สภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นอย่างมีระบบระเบียบ  มีแผนตาม
ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อต่างๆ เข้ามาช่วยให้เป็นไปตามหลักการที่ยึดถือ 
 ศิริพร ทวีชาติ (2545) สรุปว่า รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง สภาพ ลักษณะการ
จัดการเรียนการสอนที่แสดงการจัดโครงสร้างที่ครอบคลุมองค์ประกอบที่ส าคัญที่จัดไว้อย่างเป็น
ระเบียบตามหลักปรัชญา หลักการพ้ืนฐาน ที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพและใช้เป็นแบบแผน
ในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ 
 เยาวดี วิบูลย์ศรี (2542) กล่าวว่า รูปแบบเป็นวิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ถ่ายทอด
ความคิด ความเข้าใจ และจินตนาการที่มีต่อปรากฏการณ์หรือเรื่องราวใดๆ ให้ปรากฏโดยใช้หลักการ
สื่อสาร เช่น ภาพวาด แผนภูมิ หรือแผนภาพ ให้สามารถเข้าใจได้ โดยสามารถน าเสนอเรื่องราวหรือ
ประเด็นต่างๆ อย่างกระชับภายใต้หลักการอย่างมีระบบ 
 สรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอน คือ โครงสร้างที่อธิบายถึงล าดับขั้นตอนของวิธีการ
ในการจัดสภาพการเรียนการสอนที่มีปรัชญาทฤษฎี  หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อต่างๆ เป็น
พ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความคิด ทักษะ คุณค่า แนวการคิด แนวทางการแสดงออกของ
ผู้เรียนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้สอนก าหนดไว้ 
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2.2 ประเภทของรูปแบบการเรียนการสอน  
 รูปแบบแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท (สุโขทัยธรรมาธิราช, 2555) ตามลักษณะ คือ 
 1.  รูปแบบไอโอนิค (Ionic Model) เป็นการจ าลองระบบด้วยภาพเหมือน ภาพถ่าย 
หรือลักษณะโครงสร้างทางกายภาพ เช่น หุ่นจ าลองต่างๆ ซึ่งต้องเทียบเหมือนกับองค์ประกอบ
โครงสร้างและกระสวนการเปลี่ยนแปลงของระบบจริง 
 2.  รูปแบบอนาล็อค (Analogue Model) คือ ระบบเทียบเหมือนเป็นการที่ใช้สิ่งแทนที่
ก าหนดขึ้นแทนส่วนประกอบ องค์ประกอบ และกระสวนการเปลี่ยนแปลงของระบบจริง สามารถลด
ความสลับซับซ้อนของระบบจริง และแสดงเฉพาะส่วนส าคัญของระบบ 
 3.  รูปแบบสัญลักษณ์ (Symbol Model) เป็นรูปแบบระบบที่เป็นนามธรรมมากท่ีสุดใน
รูปแบบทั้ง 3 รูปแบบ คือ รูปแบบสัญลักษณ์ที่เป็นเพียงสมการ หรือสูตรทางคณิตศาสตร์ 
 การแบ่งกลุ่มรูปแบบการเรียนการสอน Joyce and Weil (1986 : 5-14) ได้จัดกลุ่ม
รูปแบบการเรียนการสอน เป็น 4 กลุ่ม คือ 
 1. กลุ่มที่เน้นการประมวลผลข้อมูล (The Information Processing Family) รูปแบบ
การเรียนการสอนในกลุ่มนี้ เน้นการค้นหาและประมวลผลข้อมูล ให้รู้ปัญหาและหาค าตอบของปัญหา
มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดและสร้างมโนทัศน์ รูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มนี้อาจเน้นให้ผู้เรียน
สร้างมโนทัศน์และทดสอบสมมุติฐาน  มุ่งเน้นที่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  หรือมุ่งส่งเสริม
ความสามารถทางสติปัญญาโดยทั่วไป  เช่น  รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์  (Concept 
Attainment Model) รูปแบบการเรียนการสอนแบบแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry 
Model) รูปแบบการเรียนการสอนกลยุทธ์การจ า (Memory Model) 
 2. กลุ่มที่เน้นตัวบุคคล (The Personal Family) รูปแบบการเรียนการสอนในกลุ่มนี้มุ่ง
พัฒนาตัวบุคคล ทัศนคติ และค่านิยมที่ดีงาม เพ่ือให้บุคคลมีความเข้าใจในตนเองดีขึ้น มีความ
รับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง สามารถสร้างสรรค์เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น  เช่น 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบไม่สั่งการ (Non Directive Instructional Model) รูปแบบการเรียน 
การสอนฝึกความตระหนักรู้ (Awareness Instructional Model) 
 3. กลุ่มที่เน้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (The Social Family) รูปแบบการเรียนการสอนนี้มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสัมพันธ์อันดีกับบุคลอ่ืน  ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลเน้นการใช้
กระบวนการประนีประนอมในการแก้ปัญหา เน้นการมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนโดยหลักการประชาธิปไตย 
เช่น รูปแบบการเรียนการสอนแบบแก้ปัญหาทางสังคมศาสตร์ (Social Science Inquiry Model) 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบค้นคว้าเป็นกลุ่ม (Group Investigation Model) 
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 4. กลุ่มที่เน้นการปรับพฤติกรรม (The Behavioral Systems Family) รูปแบบการ
เรียนการสอนนี้ มุ่งเน้นพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียน และทักษะในการปฏิบัติ ทฤษฎีพ้ืนฐานที่รองรับ
รูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) หรือการ
ปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) การรักษาเยียวยาพฤติกรรม (Behavior Therapy) มีการ
ก าหนดงานและแจ้งผลความก้าวหน้าให้ผู้เรียนทราบอย่างชัดเจน  เช่น รูปแบบการเรียนการสอนฝึก
ความกล้าแสดงออก (Assertive Training Model) รูปแบบการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไข (Contingency 
Management Model) 
 
2.3 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
 รูปแบบการเรียนการสอนโดยทั่วไปมีองค์ประกอบร่วมที่ส าคัญผู้พัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนควรค านึงถึงดังนี ้(Joyce, R. Bruce, Weil, Marsha and Calhoun, Emily. 2015) 
 1. หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน คือ การกล่าวถึงความเชื่อและแนวคิดของ
ทฤษฎีที่รองรับรูปแบบการเรียนการสอน  หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นตัวชี้น า
ก าหนดจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการในรูปแบบการเรียนการสอน 
 2. จุดประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน เป็นส่วนที่ระบุถึงความคาดหวังที่ต้องการ
ให้เกิดข้ึน จากการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
 3. เนื้อหา เป็นส่วนที่ระบุถึงเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ ที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน 
 4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ เป็นการระบุถึงวิธีการปฏิบัติเมื่อน ารูปแบบไปใช้ 
 5. การวัดและประเมินผล เป็นการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน 
 รูปแบบการเรียนการสอนจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบส าคัญดังนี้ (ทิศนา แขมมณ,ี 2551) 
 1. ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เป็นพ้ืนฐานหรือหลักของรูปแบบ
การเรียนการสอนนั้น 
 2. การบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับหลักการที่ยึดถือ 
 3. การจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบหรือความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบ 
ให้สามารถน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนั้นๆ 
 4. การอธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ  อันจะช่วยให้
กระบวนการเรียนการสอนนั้นๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2.4 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
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 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอนคือแนวทางที่แสดง
กระบวนการ  ขั้นตอน  องค์ประกอบ  ที่ มีความเป็นระบบ  (System Approach) และแสดง
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การออกแบบการเรียนการสอนมีเป้าหมายคือ ต้องการให้มีการเรียนการ
สอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและมีเรียนรู้อย่างเหมาะสม ดังนั้นการออกแบบขั้นตอนกระบวนการ หรือ
องค์ประกอบของการเรียนการสอน จึงต้องศึกษาและวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดกรอบของการเรียนการ
สอนที่ยืดหยุ่นตามความความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคนก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
(Mcgriff, 2000) รูปแบบการพัฒนาและออกแบบการเรียนการสอน เช่น ADDIE Model, Kemp 
Model, Dick and Carrey Model, Seels and Glasgow ID Model มีองค์ประกอบพ้ืนฐานส าคัญ 
5 ประการ เพ่ือใช้ในการสร้างการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดย
หลักการออกแบบการเรียนการสอนมีรายละเอียดดังนี้  (Morrison, R. Gary, Ross, M. Steven, 
Kalman, K. Hovard and Kemp, E. Jerrold, 2004) 
 1. การวิเคราะห์ (Analysis) การก าหนดรายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆ ในการสร้าง
กระบวนการเรียนการสอน 

2. การออกแบบ (Design) การก าหนดว่าจะเรียนอย่างไร 
 3. การพัฒนา (Development) การสร้างวัสดุ วิธีการ ประกอบการเรียน 
 4. การน าไปประยุกต์ใช้ (Implementation) คือ การน าสิ่งที่สร้างข้ึนนั้นไปใช้เรียนจริง 
 5. การประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินว่าการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้หรือไม่ 
 
2.5 การน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอน 
 Joyce, R. Bruce, Weil, Marsha and Calhoun, Emily (2015) กล่าวว่า การน าเสนอ
รูปแบบการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ เพราะการน าเสนอรูปแบบที่ ชัดเจน เข้าใจง่าย และ
ช่วยให้ผู้สอนเกิดความเข้าใจและสามารถน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ได้ หรือสามารถศึกษาและ
ฝึกฝนตนเอง เพ่ือให้ใช้รูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งท าให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบ 
แบ่งการน าเสนอออกเป็น 4 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ที่มาของรูปแบบการเรียนการสอน (Orientation to the Model) เป็นการ
อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ เป็นที่มาของรูปแบบการเรียนการสอนประกอบด้วยเป้าหมายของ
รูปแบบ ทฤษฎี ข้อสมมุติฐาน หลักการ และแนวคิดส าคัญท่ีเป็นพื้นฐานของรูปแบบการเรียนการสอน 
 ตอนที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอน (The Model of Teaching) การระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับล าดับขั้นตอนของการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการเน้นให้เห็น
ปัจจัยที่น าไปสู่การปฏิบัติแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นคือ 
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 1. ขั้นตอนการสอนตามรูปแบบ (Syntax or Phases) เป็นการให้รายละเอียด
เกี่ยวกับล าดับขั้นตอนหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนว่ามีขั้นตอนใดบ้าง  โดยเรียงล าดับ 
กิจกรรมที่สอนเป็นขั้นๆ  
 2. ระบบของปฏิสัมพันธ์  (Social System) เป็นการอธิบายถึ งบทบาทและ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละรูปแบบ  
 3. หลักการของการตอบสนอง (Principles of Reaction) เป็นการบอกถึงวิธีการ
แสดงออกของผู้สอนที่มีต่อผู้เรียน การตอบสนองการกระท าของผู้เรียน เช่น การให้รางวัลแก่ผู้เรียน 
การให้อิสระในการแสดงความคิดเห็น การไม่ประเมินว่าถูกหรือผิด 
 4. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน  (Support System) เน้นการอธิบายถึง
เงื่อนไข หรือสิ่งจ าเป็นที่จะท าให้การใช้รูปแบบนั้นสัมฤทธิ์ผล  เช่น รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ทดลองในห้องปฏิบัติการ ต้องใช้ผู้น าการทดลองที่ฝึกฝนมาเป็นอย่างดี รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ฝึกทักษะ ผู้เรียนต้องได้ฝึกฝนในสถานการณ์และอุปกรณ์ท่ีใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานจริง 
 ตอนที่ 3 การน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ (Application) 
 เป็นการให้ค าแนะน าและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการเรียนการสอน เช่น 
ควรใช้กับเนื้อหาประเภทใด ควรใช้กับผู้เรียนระดับใด เป็นต้น หรือค าแนะน าอ่ืนใดเพ่ือให้น ารูปแบบ
การเรียนการสอนไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 ตอนที่ 4 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม (Instructional and Nutrient  
effects) เป็นการระบุถึงผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนทั้งผล
ทางตรงซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของรูปแบบการเรียนการสอนอาจเกิดจากการสอนของผู้สอนหรือ
กิจกรรมที่จัดขึ้นตามขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอน  ส่วนผลทางอ้อมซึ่งเป็นผลจาก
สภาพแวดล้อม ซึ่งถือเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่คาดคะเน
ว่าจะเกิดแฝงมากับรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งจะเป็นแนวทางส าหรับผู้สอนในการพิจารณาและ
เลือกรูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ 
 
2.6 การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) 

2.6.1 ความหมายของการออกแบบการเรียนการสอน 
Seels, B. and Glasgow, Z. (1998) ให้นิยามของการออกแบบการเรียนการสอนไว้ว่า

เป็นกระบวนการแก้ปัญหาในการเรียนการสอน โดยการวิเคราะห์เงื่อนไขในการเรียน (Condition of 
Learning) รู้อย่างเป็นระบบ 

Johnson (1989) เสนอนิยามการออกแบบการเรียนการสอนไว้ 2 ความหมาย คือ 
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    1. เป็นกระบวนการเชิงระบบในการสร้างโปรแกรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิ-
ภาพและประสิทธิผล ที่มีพ้ืนฐานมาจากการวิเคราะห์ผู้เรียน เนื้อหาสาระ และบริบทของการเรียนรู้ 
    2. เป็นองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกันระหว่างทฤษฎีการเรียนรู้ การประเมินผล และการ 
น าไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ โดยมีหลักการและทฤษฎีการเรียนรู้เป็นพ้ืนฐานที่อยู่ภายใต้บริบท
การเรียนการสอนที่เฉพาะเจาะจง 

Richey, R.C., Klein, J.D., and Tracey, M.W. (2011) อธิบายเกี่ยวกับการออกแบบ
การเรียนการสอนว่าถือเป็นศาสตร์แห่งการสร้างสรรค์ของกระบวนการพัฒนา การประเมิน และการ
บ ารุงรักษาที่ละเอียดและมีการระบุที่เฉพาะเจาะจงเพ่ือเอ้ือให้การเรียนการสอนทุกประเภทไม่ว่าจะ
เป็นวิชาหน่วยเล็กหรือหน่วยใหญ่ 
     สรุปความหมายของ การออกแบบการเรียนการสอน คือ กระบวนการที่ใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนที่อยู่บนพ้ืนฐาน แนวคิด ทฤษฎี การวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ เช่น ผู้เรียน 
เนื้อหาและน ามาก าหนดวัตถุประสงค์ เงื่อนไข รายละเอียด และองค์ประกอบที่จ าเป็นของกิจกรรม
การเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ สอคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้เบื้องต้น 

2.6.2 องค์ประกอบของกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน 
การออกแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันให้ความสนใจกับผู้ เรียนเป็นส าคัญ  โดย

การศึกษาตัวแปรที่ส่งผลกับการเรียน (Learning Outcome) ประกอบด้วย 
 1. การที่ท าให้ผู้เรียนที่มีระดับสามารถต่างกันบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนร่วมกัน 
 2. กลยุทธ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และลักษณะผู้เรียนแต่ละคน 
 3. สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอ้ือประโยชน์สูงสุด 
 4. ปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 5. กระบวนการที่จะท าให้ประสบความส าเร็จตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ 
 6. การทบทวนและทดลองใช้สิ่งที่พัฒนาขึ้นว่าเป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ 

Kemp (1985) ระบุค าถามที่ต้องพิจารณาก่อนการออกแบบการเรียนการสอนไว้ดังนี้ 
 1. การเรียนการสอนนี้ออกแบบเพื่อใคร 
 2. สิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือจุดประสงค์ในการเรียนการสอนคืออะไร 
 3. วิธีการในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระ หรือกิจกรรมการเรียนการสอนคืออะไร 
 4. วิธีและกระบวนการประเมินผลผู้เรียนว่าเกิดการเรียนรู้ตามที่ตั้งจุดประสงค์ไว้ 

Dick and Carry (1985) น าเสนอการออกแบบการเรียนการสอนไว้ 9 ขั้นดังนี ้
 1. ก าหนดเป้าหมายของการเรียนการสอน 
 2. การวิเคราะห์การเรียนการสอน ทักษะที่สนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือเป้าหมาย 
 3. การพิจารณานิสัยและบุคลิกลักษณะของผู้เรียน 
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 4. การก าหนดพฤติกรรมที่สามารถวัดได้ 
 5. การก าหนดข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ 
 6. การพิจารณากลวิธีการเรียนการสอน 
 7. การพิจารณาเลือกอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 8. การประเมินระหว่างเรียน 
 9. การประเมินสรุป 

Johnson (1989) เสนอหลักการออกแบบการเรียนการสอน 10 ขั้นตอน คือ 
 1. การส ารวจความต้องการ 
 2. ระบุเป้าหมายอย่างกว้างและรายละเอียดของจุดประสงค์/ผลของการเรียนรู้ 
 3. พัฒนาแบบวัดเพ่ือวัดการบรรลุเป้าหมายและจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 4. วิเคราะห์เป้าหมายและจุดประสงค์เพ่ือก าหนดลักษณะของทักษะที่ต้องการพัฒนา 
 5. วิเคราะห์ลักษณะผู้เรียน 
 6. ระบุกลวิธีการเรียนการสอนที่มีพ้ืนฐานจากการวิเคราะห์งานและผู้เรียน 
 7. เลือกวิธีการ/อุปกรณ์ท่ีจะน ากลวิธีการเรียนการสอนไปใช้ 
 8. พัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีพ้ืนฐานจากกลวิธีและอุปกรณ์ท่ีเลือก 
 9. ประเมินระหว่างด าเนินการและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
 10. น าไปใช้และด าเนินโครงการต่อไป 

Seels, B. and Glasgow, Z. (1998) การจัดระบบการเรียนการสอน มีข้ันตอนดังนี ้
1. การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) เป็นการพิจารณาว่าเกิดปัญหาอะไรในการ

เรียนการสอนโดยผ่านการรวบรวมและเทคนิคการประเมินและระบุสิ่งที่เป็นปัญหา 
2. วิเคราะห์การสอนและกิจกรรม  (Task and Instructional Analysis) เป็นการ

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อก าหนดด้านเจตคติเพ่ือก าหนดสิ่งที่ได้เรียนมาก่อน 
3. การก าหนดวัตถุประสงค์และแบบทดสอบ (Objective and Tests) เป็นการก าหนด

วัตถปุระสงค์เชิงพฤติกรรมและแบบทดสอบอิงเกณฑ์ 
4. กลยุทธ์การเรียนการสอน (Instructional Strategy) เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับกล

ยุทธ์และองค์ประกอบด้านการเรียนการสอน 
5. การตัดสินใจเลือกสื่อการสอน (Media Decision) เป็นการเลือกสื่อการเรียนการสอน 

และวิธีการใช้เพื่อท าให้การเรียนการสอนบรรลุผล 
6. การพัฒนาการสอน (Materials Development) เป็นการวางแผนส าหรับผลผลิต 

การพัฒนาวัสดุ เครื่องมือหรือโปรแกรมท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
7. การประเมินผลย่อยระหว่างเรียน (Formative Evaluation) เป็นการประเมินผลเพื่อ 
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ปรับปรุงการเรียนการสอน รวบรวมข้อมูล และตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียน 
8. การน าไปใช้และบ ารุงรักษา (Implementation Maintenance) เป็นการน าไปใช้

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
9. การประเมินผลรวมภายหลังการเรียน (Summative Evaluation) เป็นการพิจารณา 

ประเมินผลว่าผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
10.  การเผยแพร่และขยายผล (Dissemination Diffusion) เป็นขั้นของการจัดการให้มี

การเผยแพร ่ขยายผล นวัตกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาได้ 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน สิ่งที่ต้องมีการค านึงถึงหลักการออกแบบการเรียน

การสอน (Instructional Design) โดยมี 4 องค์ประกอบพ้ืนฐานหลักที่ต้องค านึงถึงในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนคือผู้เรียน (Learner) วัตถุประสงค์ (Objective) วิธีการ (Method) และ
การประเมินผล (Evaluation) เพ่ือให้รูปแบบที่ได้สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
การวางแผนในการออกแบบการเรียนการสอน  Morrison, R.G., Ross, M.S., and Kemp, E.J. 
(2004) ประกอบด้วย 

1. การระบุปัญหาในการเรียนการสอนเพ่ือใช้ก าหนดเป็นเป้าหมายในการออกแบบ 
2. การเรียนการสอน 
3. การวิเคราะห์ลักษณะของผู้เรียน (Learner Characteristics) 
4. การก าหนดเนื้อหา (Subject Content) และวิเคราะห์หาแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้อง 
5. กับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
6. ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนการสอน 
7. การเรียงล าดับเนื้อหาที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ 
8. ออกแบบกลยุทธ์หรือวิธีการในการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถเป็น 
9. เป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง 
10. การวางแผนเพ่ือผลิตสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนการสอน 
11. การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
12. การเลือกแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนและกิจกรรม 
รูปแบบการเรียนการสอน ASSURE Model 

  ASSURE Model เป็นแบบจ าลองที่ได้รับความนิยมในการน าไปใช้ เพ่ือวางแผนการใช้
สื่อกสารสอนอย่างมีประสิทธิภาพ (Heinich, และคณะ) แบบจ าลอง The ASSURE Model มี
รายละเอียดดังนี้ 
  Analyze learners การวิเคราะห์ลักษณะผู้เรียน  

  State objectives การก าหนดวัตถุประสงค์  
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  Select instructional methods, media, and materials การเลือก ดัดแปลงหรือ 
ออกแบบสื่อใหม่  
  Utilize media and materials การใช้สื่อ  
  Require learner participation การก าหนดการตอบสนองของผู้เรียน  
  Evaluate and revise การประเมินการใช้สื่อ 
 จากรูปแบบจ าลอง ASSURE model จะเน้นถึงการวางแผนการใช้สื่ออย่างเป็นระบบ 
เพ่ือให้ผู้สอนสามารถน ารูปแบบจ าลองนี้ มาใช้วางแผนการสอนได้อย่างมีประสิทธิผล ถ้าผู้สอน
สามารถด าเนินการได้ตามกระบวนการถูกต้องทุกข้ันตอนจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  
 

ตอนที ่3 การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
 
3.1 ความหมายการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
 ความหมายของ การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง (Electronic Learning: e-Learning) มี
ผู้ให้นิยามดังต่อไปนี้ 
 Prensky Marc (2001) อีเลิร์นนิง คือ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี 
อินเตอร์เน็ตเพ่ือถ่ายทอดเนื้อหาหรือความรู้ การจัดการเรียนการสอนด้วยอีเลิร์นนิงมีองค์ประกอบ
ส าคัญ ได้แก่ การใช้ความสามารถของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน  ใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของอินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ และสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอน
หลากหลายรูปแบบ 
 Mayer R.E. (2005) อีเลิร์นนิง คือ การเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ โดยใช้ซีดี-รอม 
อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เป็นช่องทางในการถ่ายทอดมีคุณลักษณะส าคัญคือบทเรียนมีเนื้อหาที่
สัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียน ใช้เทคนิควิธีการสอนเพ่ือช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้ ได้แก่ การใช้
ตัวอย่าง แบบฝึกหัด ใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียเพื่อน าเสนอเนื้อหา และเป็นการสร้างความรู้ ทักษะใหม่
ให้แก่ผู้เรียนหรือเพ่ิมความสามารถ สอดคล้องกับเป้าหมายของผู้เรียนหรือองค์กรที่ต้องการ 
 ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง (2545) อีเลิร์นนิง หมายถึง การเรียนเนื้อหาหรือ
สารสนเทศส าหรับการสอนหรือการอบรม ซึ่งใช้การน าเสนอด้วยตัวอักษรภาพนิ่ง ผสมผสานกับการใช้
ภาพเคลื่อนไหววีดิทัศน์และเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology) ในการถ่ายทอด
เนื้อหา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีระบบการจัดการคอร์ส (Course Management System) ในการ
บริหารจัดการงานสอนด้านต่างๆ เช่น การจัดให้มีเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ เช่น e-mail, Web Board 
ส าหรับตั้งค าถาม หรือแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างผู้ เรียนด้วยกันหรือกับวิทยากร  การจัดให้มี
แบบทดสอบหลังจากเรียนจบ เพ่ือวัดผลการเรียน โดยผู้เรียนที่เรียนจาก e-Learning นี้ ส่วนใหญ่
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แล้วจะศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ ซึ่งหมายถึงจากเครื่องที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
 กิดานันท์ มลิทอง (2548) กล่าวถึงความหมายของการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ว่า หมายถึง 
การเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้การสื่อสารทางไกลด้วยการส่ง
สัญญาณผ่านดาวเทียมและสารโทรศัพท์ มีการใช้เทคโนโลยีเว็บในการน าเสนอบทเรียนออนไลน์และมี
การสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนหรือระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง  ทั้งแบบประสานเวลาและไม่
ประสานเวลาผ่านางการสนทนา อีเมล เว็บบอร์ดและการประชุมทางไกล 
 สุรสิทธิ์ วรรณไกรโรจน์ (2551) ผู้อ านวยการโครงการการเรียนรู้แบบออนไลน์แห่ง 
สวทช. หรือส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวถึงการเรียนแบบออนไลน์ 
หรือ e-Learning ว่าคือ การศึกษา เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต (Internet) หรือ
อินทราเน็ต (Intranet) เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถ และความสนใจ
ของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียงวิดีโอและ มัลติมีเดียอ่ืนๆ จะ
ถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้เรียน ผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ทุกคนสามารถ ติดต่อ
ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียน ในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่อง 
มือการติดต่อ สื่อสารที่ทันสมัย(e-mail, web-board, chat) จึงเป็นการเรียนส าหรับทุกคน, เรียนได้ 
ทุกเวลา และทุกสถานที่ (Learn for all : anyone, anywhere and anytime) องค์ประกอบของ
การเรียนรู้แบบออนไลน์ มีส่วนส าคัญ 4 ส่วน โดยแต่ละส่วนต้องได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม 
เมื่อน ามาประกอบเข้าด้วยกันแล้วท าให้ระบบทั้งหมดสามารถท างานประสานกันได้เป็นอย่างดี 
 สรุปได้ว่า อีเลิร์นนิง คือ รูปแบบการเรียนการสอนที่มีการออกแบบการเรียนการสอนไว้
อย่างเป็นระบบ มีการก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนไว้อย่างชัดเจน 
จัดการเรียนการสอนตามหลักทฤษฎีทางการศึกษา หลักการเรียนการรู้และจิตวิทยาการศึกษา การ
ถ่ายทอดความรู้ การน าเสนอเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและถ่ายทอดกลยุทธ์การสอน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ  ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน การ
ปฐมนิเทศ กิจกรรมการเรียน  จนถึงข้ันตอนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
 
3.2 ลักษณะการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
 จากความหมายและองค์ประกอบของการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิงที่กล่าวมา
ข้างต้น สามารถสรุปลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนการสอนในระบบ อีเลิร์นนิง (มนต์ชัย      
เทียนทอง, 2545; กิดานันท ์มลิทอง, 2548) ได้ดังนี้ 
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 1. อีเลิร์นนิงเป็นการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนในสภาพแวดล้อมที่ใช้คอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทาง
และเป็นเครื่องมือในการน าเสนอและถ่ายทอดเนื้อหา รวมทั้งกลยุทธ์การสอนไปยังผู้เรียน 
 2. เนื้อหาและวิธีการสอนของอีเลิร์นนิงจะใช้สื่อผสมอิเล็กทรอนิกส์  (Electronics 
Multimedia) ได้แก่ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ เสียง ข้อความ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ระบบ
บริหารจัดการการเรียนรู้ได้จัดเตรียมไว้ให้มาประยุกต์ใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสม 
 3. กิจกรรมการเรียนการสอนของอีเลิร์นนิงได้ก าหนดวัตถุประสงค์และออกแบบไว้อย่าง
อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยทฤษฎีการเรียนการสอนและการเรียนรู้เป็นแนวคิดส าคัญ 
 4. ระบบการเรียนการสอนมีการจัดเตรียมเครื่องมือสนับสนุนในการสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับระบบ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และเรียนรู้ร่วมกัน  (Collaborative) ทั้ งการมีปฏิสัมพันธ์แบบประสานเวลา  (Synchronous 
interaction) และการโต้ตอบแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous interaction) 
 5. กระบวนการจัดการบริหารการเรียนการสอน เน้นการน าซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าระบบ
บริหารการจัดการเนื้อหาและจัดการการเรียนการสอน  (Learning Content Management 
System: LCMS) หรือ ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS)  
มาบริหารจัดการอย่างอัตโนมัติเป็นส าคัญ ตั้งแต่เริ่มต้นลงทะเบียนเรียนจนถึงข้ันตอนการประเมินผล 
 6. ลักษณะการจัดการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนแบบทางไกล 
(Distance Learning) สามารถเรียนได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ทุกเรื่อง เนื่องจากเนื้อหาบทเรียน และ 
กิจกรรมน าเสนอไว้ตลอดเวลา (On-Line) ท าให้ไม่มีข้อจ ากัดด้านสถานที่และเวลาในการเรียนเกิด
กระบวนการที่เรียกว่าการเรียนรู้แบบร่วมกันเป็นกลุ่ม (group collaboration) 
 7. เป็นวิธีของการศึกษาแนวใหม่ (new education approaches) ซึ่งเป็นการจัดการ
เรียนการสอนที่มีผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ เป็นผู้สอนทั่วโลกร่วมมือกัน แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
รวมทั้งมีสื่อและแหล่งเรียนรู้มากมายมหาศาลนอกเหนือจากที่ได้รับจากผู้สอนก าหนดให้เหมือนในชั้น
เรียนปกต ิ
 
3.3 องค์ประกอบของระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
 Khan (2016) ก าหนดขอบข่ายงานงานส าหรับองค์กรที่ต้องการจัดการเรียนการสอน
แบบอีเลิร์นนิงให้มีประสิทธิภาพ ระบบอีเลิร์นนิงควรจะมีองค์ประกอบ 8 ด้าน มีรายละเอียดอธิบาย
โดยสังเขป ดังนี้ 
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 1. ด้านวิธีสอน (Pedagogical) หมายถึง ด้านกระบวนการสอน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ผู้เรียน กิจกรรมและสื่อการสอน การออกแบบวิธีการสอน รวมทั้งการ
ก าหนดกลยุทธ์การสอนในสภาพแวดล้อมแบบอีเลิร์นนิงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. ด้านเทคโนโลยี (Technological) หมายถึง การส ารวจ การวางแผน การพัฒนาและ
การบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สถานที่บริการ เพ่ือให้องคก์รสามารถรองรับการใช้อีเลิร์นนิงได ้
 3. ด้านการออกแบบส่วนเชื่อมต่อ (Interface Design) หมายถึง การออกแบบภาพรวม
ของระบบอีเลิร์นนิงให้เหมาะสมและรู้สึกน่าสนใจ (Look and Feel) เช่น การออกแบบจอภาพรวม
แต่ละหน้า การออกแบบทั้งเว็บไซต์ การออกแบบการน าเสนอเนื้อหา การติดต่อประสานกับผู้เรียน
ขณะสืบค้นและเรียนเนื้อหา  
 4. ด้านการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินผลผู้เรียน การประเมินการ
สอน และการประเมินสภาพจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง 
 5. ด้านการบริหารจัดการ (Management) หมายถึง การบ ารุงดูแลรักษาระบบอีเลิร์นนิง
ให้อยู่ในสามารถการเรียนการสอนและให้สารสารสารสนเทศแก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา 
 6. ด้านทรัพยากรสนับสนุน (Resource Support) หมายถึง การจัดเตรียมทรัพยากร
ต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนอย่างมีคุณภาพ เหมาะสมและเพียงพอ ท าให้การเรียนการสอนบรรลุ
เป้าหมาย 
 7. ด้านจริยธรรม (Ethical) หมายถึง การพิจารณาความเหมาะสมด้านจริยธรรมและ
คุณธรรม เนื่องจากอีเลิร์นนิงสามารถมีผู้เรียนหลากหลายและแตกต่างกันในระบบได้ ผู้เรียนอาจมา 
จากต่างภูมิภาค ต่างวัฒนธรรม ต่างศาสนา ดังนั้นจึงต้องค านึงผลกระทบด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
ด้วย 
 8. ด้านหน่วยงานรับผิดชอบ (Institutional) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในระบบ  
อีเลิร์นนิง ต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ขององค์กรอย่างชัดเจน เช่น ฝ่ายบริหารฝ่าย
วิชาการและฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา 
 
3.4 ประเภทของการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
 ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง (2545) กล่าวถึงประเภทของอีเลิร์นนิง โดยใช้
เกณฑ์การน าเสนอเนื้อหาบทเรียน E-Learning ซึ่งสามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
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 1. ระดับเน้นข้อความออนไลน์ (Text Online) หมายถึง เนื้อหาของ e-Learning ใน
ระดับนี้จะอยู่ในรูปของข้อความเป็นหลัก e-Learning ในลักษณะนี้จะเหมือนกับการสอนบนเว็บ 
(WBI) ที่เน้นเนื้อหาที่ข้อความ ตัวอักษรเป็นหลัก 
  2. ระดับรายวิชาออนไลน์เชิงโต้ตอบและประหยัด  (Low Cost Interactive Online 
Course) หมายถึง เนื้อหาของ E-Learning ในระดับนี้อยู่ในรูปของตัวอักษร ภาพ เสียง และวีดิทัศน์ 
ที่ผลิตขึ้นมาอย่างง่ายๆ ประกอบการเรียนการสอน E-Learning  
 3. ระดับรายวิชาออนไลน์คุณภาพสูง (High Quality Online Course) หมายถึงเนื้อหา
ของ E-Learning ในระดับนี้จะอยู่ในรูปของมัลติมีเดียที่มีลักษณะมืออาชีพ  
 
3.5 ประโยชน์และข้อจ ากัดของระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
 มนต์ชัย เทียนทอง (2545) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของอีเลิร์นนิงที่มีต่อการเรียนการสอน
และการฝึกอบรมอีเลิร์นนิงสามารถพัฒนาก าลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประโยชน์ ดังนี้ 
 1. ความสะดวกสบาย (Convenient) 
 2. ความสัมพันธ์กับปัจจุบัน (Relevant)  
 3. ความเร็วแบบทันทีทันใด (Immediate)  
 4. ความเป็นเลิศของระบบ (Excellent)  
 5. การมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive)  
 6. ความเป็นสหวิชาการ (Interdisciplinary)  
 การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง มีข้อจ ากัดหลายประการ  มนต์ชัย เทียนทอง (2545) 
น าเสนอไว้ ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัญหาด้านเทคนิค ประกอบด้วย  
    1.1 ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
    1.2 ความสามารถของซอฟท์แวร์ในการบีบอัดข้อมูลยังไม่สมบูรณ์  
    1.3 ความไม่พร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
    1.4 ปัญหาลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ การศึกษาบน e-Learning เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์
หลายโปรแกรม ทั้งซอฟต์แวร์ส าหรับพัฒนา e-Learning  
 2. ปัญหาด้าน e-Learning ประกอบด้วย 
    2.1 ความเป็นมาตรฐานของ e-Learning  
    2.2 การรักษาความปลอดภัยของระบบผู้เรียน  
    2.3 การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนของ e-Learning ให้เหมือนจริง 
 3. ปัญหาทั่ว ๆ ไป ประกอบด้วย 
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    3.1 จ านวนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเนื้อหาสาระของบทเรียนที่
ใช้ในระบบ e-Learning ยังมีน้อย 
    3.2 ขาดประสานงานที่ดีระหว่างบุคลากรที่ท าหน้าที่พัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
    3.3 ขาดงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
    3.4 ค่าใช้จ่ายในการต่อเชื่อมเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
    3.5 การยอมรับของสังคมในการศึกษาทางไกลยังค่อนข้างต่ า  
 
3.6 ประสิทธิภาพของระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
 ประสิทธิภาพของระบบอีเลิร์นนิงนั้น Khan (2005) ได้กล่าวถึงลักษณะของระบบ       
อีเลิร์นนิงที่มีประสิทธิภาพว่าควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 1. ง่ายต่อการใช้งาน (Ease of use) คือ มีการออกแบบสภาพแวดล้อมของระบบให้
เอ้ืออ านวยต่อผู้เรียน ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในสภาพการเรียนการสอน ไม่สร้างความยุ่งยากให้แก่
ผู้เรียน สื่อการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ตามความต้องการของแต่ละคนมีสภาพ
อ านวยความสะดวกในการเรียนตลอดเวลา ไม่เกิดความล่าช้าในการตอบสนอง 
 2. การโต้ตอบ (Interactivity) นับเป็นลักษณะส าคัญของกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ระบบอีเลิร์นนิง ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับผู้เรียนคนอ่ืน ๆ ผู้สอน และทรัพยากรในระบบได้อย่าง
สะดวก ผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitators) ระบบต้องจัดเตรียม
เครื่องมือในการโต้ตอบทั้งแบบประสานเวลา (Synchronous) เช่น ห้องสนทนา (Chat Room) การ
ประชุมออนไลน์ (Conferencing tools) และแบบไม่ประสานเวลา เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
(e-mail) กระดานเสวนา (Web Board) 
 3. ผู้เชี่ยวชาญหลากหลาย (Multiple Expertise) ในระบบอีเลิร์นนิงสามารถมีผู้สอน 
หรือผู้เชี่ยวชาญหลายๆ คน ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ท าการสอนในระบบอีเลิร์นนิงได้ 
โดยใช้ทรัพยากรการสอน ประสบการณ์ของผู้สอนน าเสนอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากที่ใดก็ได้อัน
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เรียน 
 4. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) ระบบอีเลิร์นนิงเป็นช่องทางใน
การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ผ่านการสนทนา การอภิปราย การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนความคิด 
ความรู้ ประสบการณ์ การเรียนรู้แบบร่วมมือกันส่งเสริมให้การเรียนประสบความส าเร็จไปพร้อมๆ กัน
ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ท าให้ผู้เรียนมีการพัฒนา
ทางด้านสังคม การสื่อสาร ความคิดเห็น ภาวะการณ์ เป็นผู้น า การเจรจาต่อรองรวมทั้งได้รับ
ประสบการณ์ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
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 5. ระบุตัวตนได้  (Authenticity) ควรมีลักษณะเสมือนจริง  ระบุตัวตนผู้ เรียนได้
เช่นเดียวกับระบบการเรียนในห้องเรียนปกติ โดยใช้เทคโนโลยีที่ชาญฉลาด เช่น การใช้เทคโนโลยีการ
ประชุมทางไกลร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง เพ่ือลดข้อจ ากัดหรือข้อแตกต่าง
ระหว่างสภาพการเรียนแบบเสมือนกับการเรียนในห้องเรียนปกติ 
 6. ควบคุมการเรียนด้วยตนเอง (Learner Control) สภาพการเรียนการสอนแบบ       
อีเลิร์นนิงอนุญาตให้ผู้เรียนที่มีความพร้อมและมีความสามารถที่แตกต่างกัน คือ สามารถเลือกเรียน
เนื้อหาที่แตกต่างกันในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน และให้ผลย้อนกลับที่แตกต่างกันส าหรับผู้เรียนแต่ละคน 
 สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการระบบอีเลิร์นนิง จะต้องง่ายต่อการใช้งานมี
เครื่องมือเพ่ือสร้างกิจกรรมโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับบทเรียนหรือผู้สอนอย่างเพียงพอมีผู้เชี่ยวชาญ
สนับสนุนการเรียนการสอน มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ระบุตัวตนในสังคมเสมือนได้ 
และผู้เรียนควบคุมความก้าวหน้าทางการเรียนด้วยตนเอง 
 

ตอนที่ 4 การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) 
   

การจัดกระบวนการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ และการน าความรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ รวมทั้งปลูกฝังความมีคุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ วิธีการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ และเกิดทักษะต่าง ๆ จากการเรียนมี
หลายวิธี เช่น การสอนแบบบรรยาย การสอนทักษะปฏิบัติ การสอนอภิปราย การสอนสัมมนา และ
การสอนโดยให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544: 114 – 118) การจัดการ
เรียนการสอนจะต้องมุ่งให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบร่วมกัน และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ (กรมวิชาการ, 
2536: 6) โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้ความคิดและการแก้ไขปัญหาร่วมกันจะน าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญา สร้างสังคมที่มีการร่วมมือ การให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้เกิด
จากการให้ ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนอย่างตื่นตัว (บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ์, 2555: 84) การเรียนการ
สอนที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ดี  คือ การเรียนรู้ร่วมกัน (Cooperative Learning)  ซึ่ง
สอดคล้องกับที่  สลาวิน (Slavin, 1995: 3) กล่าวไว้ว่า กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็น
กลุ่มๆ ละ 4-5 คน ผู้เรียนในกลุ่มมีระดับผลการเรียนต่างกัน การเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนความ
คิดเหน็ร่วมกัน (สิริลักษณ์ นาควิสุทธิ์, 2548: 2–3) 
 การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) เป็นวิธีหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงได้รับการฝึกฝนทักษะ
กระบวนการแสวงหาความรู้ ทักษะการบันทึกความรู้ ทักษะการคิด ทักษะการจัดการกับความรู้ 
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ทักษะการแสดงออกทักษะการสร้างความรู้ใหม่และทักษะการท างานเป็นกลุ่ม  เพ่ือให้การเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4.1 ความหมายของการเรียนรู้ร่วมกัน  

มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ร่วมกัน ไว้ดังต่อไปนี้ 
 อาร์ซท และนิวแมน (Artzt and newman, 1990: 448 – 449) กล่าวว่า การเรียนรู้
ร่วมกันเป็นวิธีที่ผู้เรียนท าการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของกลุ่ม เพ่ือบรรลุเป้าหมายสมาชิกทุกคนจึงช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้
เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาครูไม่ใช้เป็นแหล่งความรู้ที่คอยป้อนแก่นักเรียน แต่จะมีบทบาทเป็นผู้คอย
ให้ความช่วยเหลือจัดหาและชี้แนะแหล่งข้อมูลในการเรียนตัวนักเรียนเองจะเป็นแหล่งความรู้ซึ่งกัน
และกันในกระบวนการเรียนรู้ 
 จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson, 1994: 6-7) กล่าวว่า การเรียนรู้
ร่วมกันเป็นการเรียนที่จัดขึ้นโดยการคละกันระหว่างนักเรียนที่มีความสามารถต่างกันนักเรียนท างาน
ร่วมกันและช่วยเหลือกันเพ่ือให้กลุ่มของตนประสบผลส าเร็จในการเรียน 
 สลาวิน (Slavin, 1995: 2 – 7) ได้ให้ความหมายว่า การเรียนรู้ร่วมกันเป็นวิธีสอนที่น าไป
ประยุกต์ใช้ได้หลายวิชาและหลายระดับชั้น โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยโดยทั่วไปมีสมาชิก 4 
คน ที่มีความสามารถแตกต่างกันเป็นนักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน นักเรียนใน
กลุ่มที่ต้องเรียนและรับผิดชอบงานกลุ่มร่วมกัน นักเรียนจะประสบผลส าเร็จก็ต่อเมื่อเพ่ือนสมาชิกใน
กลุ่มทุกคนประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายร่วมกัน จึงท าให้นักเรียนช่วยเหลือพ่ึงพากัน  และสมาชิก
ในกลุ่มจะได้รับรางวัลร่วมกัน เมื่อกลุ่มท าคะแนนได้ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 วัฒนาพร  ระงับทุกข์ (2542: 34) กล่าวว่า การเรียนรู้ร่วมกัน หมายถึง วิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และในความส าเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นก าลังใจแก่กันและกัน คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่
อ่อนกว่าสมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น หากแต่จะต้องร่วมกัน
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 
 พิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์ (2544 : 6) กล่าวว่า การเรียนรู้ร่วมกัน หมายถึง วิธีสอนแบบหนึ่ง 
โดยก าหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถต่างกันท างานพร้อมกันเป็นกลุ่มขนาดเล็กโดยทุกคนมีความ
รับผิดชอบงานของตนเอง และงานส่วนรวมร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์กันและกันมีทักษะการท างานกลุ่ม 
เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย ส่งผลให้เกิดความพอใจอันเป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มร่วมมือ 
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 จากความหมายของการเรียนรู้ร่วมกันข้างต้น สรุปได้ว่า การเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่ผู้เรียนมีความสามารถแตกต่างกันโดยแบ่ง
ผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในการเรียนร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งนักเรียนจะบรรลุถึงเป้าหมายของการเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อสมาชิก
คนอ่ืนๆ ในกลุ่มไปถึงเป้าหมายเช่นเดียวกัน ความส าเร็จของตนเองก็คือความส าเร็จของกลุ่มด้วย 
 
4.2 ลักษณะการเรียนรู้ร่วมกัน 
 มีนักการศึกษาท้ังต่างประเทศและในประเทศกล่าวถึงลักษณะการเรียนรู้ร่วมกันไว้ดังนี้ 
 จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson, 1994: 10-15) กล่าวถึงลักษณะ
ส าคัญของการเรียนรู้ร่วมกัน ไว้ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. การสร้างความรู้สึกพ่ึงพากันทางบวกให้เกิดข้ึนในกลุ่มนักเรียน 
 2. การมีปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมกันระหว่างนักเรียน  

3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล  
 4. ทักษะระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่มย่อย 
 5. กระบวนการกลุ่ม  
 คาแกน (Kagan, 1996: 1-11) ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของการเรียนรู้ร่วมกันว่าต้องมี
โครงสร้างที่ชัดเจนโดยมีแนวคิดส าคัญ 6 ประการ สรุปได้ดังนี้ 
 1. เป็นกลุ่ม (Team) ซึ่งเป็นกลุ่มขนาดเล็ก ประมาณ 2-6 คน เปิดโอกาสให้ทุกคน
ร่วมมืออย่างเท่าเทียมกัน ภายในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่แตกต่างกัน 
 2. มีความตั้งใจ (Willing) เป็นความตั้งใจที่ร่วมมือในการเรียนและท างาน โดยช่วยเหลือ
กันและกัน มีการยอมรับซึ่งกันและกัน 
 3. มีการจัดการ (Management) การจัดการเพ่ือให้การท างานกลุ่มเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ 
 4. มีทักษะ (Skills) เป็นทักษะทางสังคมรวมทั้งทักษะการสื่อความหมาย การช่วยสอน
และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยให้สามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. มีหลักการส าคัญ 4 ประการ (Basic principles) เป็นตัวบ่งชี้ว่าเป็นการเรียนเป็นกลุ่ม
หรือการเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกันต้องมีหลักการ 4 ประการ ดังนี้ 
 1. การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันเชิงบวก (Positive interdependence) การช่วยเหลือ
พ่ึงพาซึ่งกันและกันเพื่อสู้ความส าเร็จและตระหนักว่าความส าเร็จของแต่ละคนคือความส าเร็จของกลุ่ม 
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 2. ความรับผิดชอบรายบุคคล (Individual accountability) ทุกคนในกลุ่มมีบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบในการค้นคว้าท างาน สมาชิกทุกคนต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เรียนเหมือนกันจึงถือว่า
เป็นความส าเร็จของกลุ่ม 
 3. ความเท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วม (Equal participation) ทุกคนต้องมีส่วนร่วมใน
การท างาน ซึ่งท าได้โดยก าหนดบทบาทของแต่ละคน 
 4. การมีปฏิสัมพันธ์ไปพร้อม ๆ กัน (Simultaneous interaction) สมาชิกทุกคนจะ
ท างาน คิด อ่าน ฟัง ไปพร้อม ๆ กัน 
 6. มีเทคนิคหรือรูปแบบการจัดกิจกรรม (Structures) รูปแบบการจัดกิจกรรมหรือ
เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสิ่งที่ใช้เป็นค าสั่งให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน เทคนิคต่าง ๆ จะต้องเลือกใช้
ให้ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการแต่ละเทคนิคนั้นออกแบบได้เหมาะกับเป้าหมายที่ต่างกัน 
 คลีย์ (Kley, M.V. 1991) นอกจากองค์ประกอบนี้แล้วยังมีลักษณะอ่ืนที่สามารถบ่งบอก
ให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างการเรียนรู้ร่วมกันกับการเรียนเป็นกลุ่มแบบเดิม ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเรียนเป็นกลุ่มแบบเดิมกับการเรียนรู้ร่วมกัน 
การเรียนรู้ร่วมกัน 
(Cooperative  Learning) 

การเรียนแบบดั้งเดิม 
(Traditional  Learning) 

1. มีการพึ่งพาอาศัยกับภายในกลุ่ม  
2. สมาชิกเอาใจใส่รับผิดชอบต่อตนเอง 
3. สมาชิกมีความสามารถแตกต่างกัน  
4. สมาชิกผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้น า  
5. รับผิดชอบร่วมกัน  
6. เน้นผลงานของกลุ่ม  
7. สอนทักษะทางสังคม  
8. ครูคอยสังเกตและแนะน า  
9. สมาชิกกลุ่มมีกระบวนการท างานเพ่ือ 
    ประสิทธิผลของกลุ่ม 

1. ขาดการพึ่งพากันระหว่างสมาชิก 
2. สมาชิกขาดความรับผิดชอบในตนเอง 
3. สมาชิกมีความสามารถเท่าเทียมกัน 
4. มีผู้น าที่ได้รับการแต่งตั้งเพียงคนเดียว 
5. รับผิดชอบเฉพาะตนเอง 
6. เน้นผลงานของตนเองเพียงคนเดียว 
7. ไม่เน้นทักษะทางสังคม 
8. ครูขาดความสนใจ หน้าที่ของกลุ่ม 
9. ขาดกระบวนการในการท างานกลุ่ม 

 
ที่มา :  Kley, M.V.,  Classroom Management, and how to be an Effective Teacher 
(USA. : M. Van der Kley, 1991), 54.   
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สลาวิน (Slavin.1995: 12-111) กล่าวถึงสิ่งส าคัญของการเรียนรู้ร่วมกัน 6 ประการดังนี้ 
 1. เป้าหมายของกลุ่ม (Group goals) หมายถึง กลุ่มมีเป้าหมายร่วมกันคือ การยอมรับ
ผลงานของกลุ่ม    
 2. การรับผิดชอบเป็นบุคคล (Indidual accountability) หมายถึง ความส าเร็จของกลุ่ม 
ซึ่งขึ้นกับผลการเรียนรู้รายบุคคลของสมาชิกในกลุ่ม และงานพิเศษที่ได้รับผิดชอบเป็นรายบุคคลผล
ของการประเมินรายบุคคล จะมีผลต่อคะแนนความส าเร็จของกลุ่ม 
 3. โอกาสในความส าเร็จเท่าเทียมกัน (Equal opportunities for success) หมายถึง 
การที่นักเรียนได้รับโอกาสที่จะท าคะแนนให้กับกลุ่มของตนได้เท่าเทียมกัน 
 4. การแข่งขันเป็นทีม (Team competition) การเรียนรู้ร่วมกันจะมีการแข่งขันระหว่าง
ทีม ซึ่งหมายถึงการสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนภายในทีม 
 5. งานพิเศษ (Task specialization) หมายถึง การออกแบบงานย่อยๆ ของแต่ละกลุ่ม
ให้นักเรียนแต่ละคนรับผิดชอบ ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะเกิดความภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือกลุ่มของคนให้
ประสบผลส าเร็จลักษณะงานจะเป็นการพึ่งพาซึ่งกันและกันมีการตรวจสอบความถูกต้อง 
 6. การดัดแปลงความต้องการของแต่ละบุคคลให้เหมาะสม (Adaptation to individual 
needs) หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันแต่ละประเภทจะมีบางประเภทได้ดัดแปลงการสอนให้เหมาะกับ
ความต้องการของแต่ละบุคคล 

พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ (2544: 6) กล่าวถึงลักษณะส าคัญของการเรียนรู้ร่วมกัน 6 ข้อดังนี้ 
 1. องค์ประกอบของกลุ่มประกอบด้วยผู้น า สมาชิก และกระบวนการกลุ่ม 
 2. สมาชิกมีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 
 3. กลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถทางการเรียนคละกัน เพศ เชื้อชาติคละกัน 
 4. สมาชิกทุกคน ต้องมีบทบาทหน้าที่ชัดเจนและท างานไปพร้อมๆ กัน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคละกัน 
 5. สมาชิกทุก ๆ คนต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน 
 6. คะแนนของกลุ่มคือคะแนนที่ได้จากคะแนนสมาชิกแต่ละคนร่วมกัน 
 จากการศึกษาลักษณะของการเรียนรู้ร่วมกันที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า  ลักษณะส าคัญ
ของการเรียนรู้ร่วมกันเป็นการเรียนที่แบ่งเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถ
แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเพศ ความสามารถด้านการเรียน   ที่ได้มาท างานร่วมกันโดยมีเป้าหมายที่จะ
ประสบความส าเร็จร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือกัน มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม ที่มีกระบวนการท างานกลุ่มเป็นล าดับขั้นตอนเพ่ือช่วยให้การท างาน
ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.3 ประโยชน์ของการเรียนรู้ร่วมกัน 
 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นวิธีการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ท าให้นักเรียนได้ท างาน
ร่วมกัน  มีเป้าหมายในการท างานร่วมกัน ซึ่งจะท าให้มีทักษะในการท างานกลุ่ม ซึ่งมีนักการศึกษาได้
กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนรู้ร่วมกันไว้ ดังนี้ 
 จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson, 1994: 27-30) กล่าวถึงประโยชน์
ของการเรียนรู้ร่วมกันไว้ สรุปได้ 9 ประการ ดังนี้ 
 1. นักเรียนเก่งที่เข้าใจค าสอนของครูได้ดี จะเปลี่ยนค าสอนของครูเป็นภาษาพูดของ
นักเรียน แล้วอธิบายให้เพื่อนฟังได้และท าให้เพ่ือนเข้าใจได้ดีขึ้น 
 2. นักเรียนที่ท าหน้าที่อธิบายบทเรียนให้เพ่ือนฟัง จะเข้าใจบทเรียนได้ดีข้ึน 
 3. การสอนเพ่ือนเป็นการสอนแบบตัวต่อตัวท าให้นักเรียน  ได้รับความเอาใจใส่และมี
ความสนใจมากยิ่งขึ้น 
 4. นักเรียนทุกคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะครูคิดคะแนนเฉลี่ยของทั้งกลุ่มด้วย 
 5. นักเรียนทุกคนเข้าใจดีว่าคะแนนของตน มีส่วนช่วยเพ่ิมหรือลดค่าเฉลี่ยของกลุ่ม 
ดังนั้นทุกคนต้องพยายามปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้กลุ่มประสบ
ความส าเร็จ 
 6. นักเรียนทุกคนมีโอกาสฝึกทักษะทางสังคมมีเพ่ือนร่วมกลุ่มและเป็นการเรียนรู้วิธีการ
ท างานเป็นกลุ่ม ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากเมื่อเข้าสู่ระบบการท างานอันแท้จริง 
 7. นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม เพราะในการปฏิบัติงานร่วมกันนั้นก็ต้องมี
การทบทวนกระบวนการท างานของกลุ่มเพื่อให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือคะแนนของกลุ่มดีขึ้น 
 8. นักเรียนเก่งจะมีบทบาททางสังคมในชั้นมากขึ้น  เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เรียนหรือหลบ
ไปท่องหนังสือเฉพาะตน เพราะเขาต้องมีหน้าที่ต่อสังคมด้วย 
 9. ในการตอบค าถามในห้องเรียน หากตอบผิดเพ่ือนจะหัวเราะ แต่เมื่อท างานเป็นกลุ่ม 
นักเรียนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถ้าหากตอบผิดก็ถือว่าผิดทั้งกลุ่มคนอ่ืนๆ อาจจะให้ความช่วยเหลือ 
บ้าง ท าให้นักเรียนในกลุ่มมีความผูกพันกันมากขึ้น 
 บารูดี (Baroody, J. and Coslick, T. Ronald, 1993: 2-102) ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่
ส าคัญของการเรียนรู้ร่วมกันไว้  ดังนี้ 
 1. การเรียนรู้ร่วมกันช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนเนื้อหาได้ดี 
 2. การเรียนรู้ร่วมกันช่วยส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล    
แนวทางการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และช่วยให้เกิดการช่วยเหลือกันในกลุ่มเพื่อน 3 แนวทาง คือ 
      2.1 การอภิปรายร่วมกันกับเพ่ือนในกลุ่มย่อยให้นักเรียนได้แก้ปัญหาโดยค านึงถึง
บุคคลอื่น ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้ตรวจสอบและปรับปรุงแนวคิดและค าตอบ 
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      2.2 ช่วยให้เข้าใจปัญหาของแต่ละคน เนื่องจากพ้ืนฐานความรู้ของแต่ละคนต่างกัน 
      2.3 นักเรยีนเข้าใจการแก้ปัญหาจากการท างานกลุ่ม 
 3. การเรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมความมั่นใจในตนเอง 
 4. การเรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมทักษะทางสังคมและทักษะการสื่อสาร 

อาเรนด์ส (Arends, R.I. 1998: 345–346) กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนรู้ร่วมกันสรุป
ได ้5 ประการ ดังนี้ 
 1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนรู้ร่วมกันนี้เป็นการเรียนที่จัดให้นักเรียนได้
ร่วมมือกันเรียนเป็นกลุ่มเล็กประมาณ 2-6  คน เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มได้แสดงความ
คิดเห็น และแสดงออกตลอดจนลงมือกระท าอย่างเท่าเทียมกัน  มีการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
 2. ด้านการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้ร่วมกันเปิดโอกาสให้นักเรียน
ที่มีภูมิหลังต่างกันได้มาท างานร่วมกัน พ่ึงพาซึ่งกันและกัน มีการรับฟังความคิดเห็นกัน เข้าใจและเห็น
ใจสมาชิกในกลุ่ม ท าให้เกิดการยอมรับกันมากขึ้น 
 3. ด้านทักษะในการท างานร่วมกันให้เกิดผลส าเร็จที่ดี และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
ทางสังคม การเรียนรู้ร่วมกันปลูกฝังทักษะในการท างานเป็นกลุ่ม เสริมทักษะทางสังคมที่นักเรียนจะ
เกิดการเรียนรู้ ได้แก่ ความเป็นผู้น า การสร้างความไว้วางใจกัน การตัดสินใจ การสื่อสาร การจัดการ
กับข้อขัดแย้ง ทักษะเกี่ยวกับการจัดกลุ่มสมาชิกภายในกลุ่มเป็นต้น 
 4. ด้านทักษะการร่วมมือกันแก้ปัญหา ในการท างานกลุ่มสมาชิกกลุ่มจะได้รับท าความ
เข้าใจในปัญหาร่วมกัน จากนั้นก็ระดมความคิดช่วยกันวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เมื่อทราบสาเหตุ
ของปัญหา ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาอภิปรายให้เหตุผลซึ่งกันและกัน 
 5. ด้านการท าให้รู้จักและตระหนักในคุณค่าของตนเอง ในการท างานกลุ่มสมาชิกกลุ่มทุก
คนจะได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน การที่สมาชิกในกลุ่มยอมรับในความคิดเห็นของเพ่ือนสมาชิก
ด้วยกัน ย่อมท าให้สมาชิกในกลุ่มนั้นมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองและคิดว่าตนเองมีคุณค่าท่ีสามารถ
ช่วยให้กลุ่มประสบผลส าเร็จได้ 
 ประโยชน์ที่ส าคัญของการเรียนรู้ร่วมกัน มีดังต่อไปนี้ 
 1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก เพราะทุก ๆ คนร่วมมือในการท างานกลุ่มทุก ๆ 
คน มีส่วนร่วมเท่าเทียมกันท าให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
 2. ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสคิด พูด แสดงออก แสดงความคิดเห็น ลงมือกระท า
อย่างเท่าเทียมกัน 
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น เด็กเก่งช่วยเด็กที่เรียนไม่เก่ง ท าให้
เด็กเก่งภาคภูมิใจ รู้จักสละเวลา  ส่วนเด็กอ่อนเกิดความซาบซึ้งในน้ าใจของเพ่ือนสมาชิกด้วยกัน 
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 4. ท าให้รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การร่วมคิด การระดมความคิด น าข้อมูลที่ได้มา
พิจารณาร่วมกันเพ่ือหาค าตอบที่เหมาะสมที่สุดเป็นการส่งเสริมให้ช่วยกันคิดหาข้อมูลให้มาคิด
วิเคราะห์และเกิดการตัดสินใจ 
 5. ส่งเสริมทักษะทางสังคม ท าให้ผู้เรียนรู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกันด้วยอย่างมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เข้าใจกันและกัน 
 6. ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานเป็นกลุ่มสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้สิ่ง
เหล่านี้ล้วนส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 สรุปได้ว่า ประโยชน์ของการเรียนรู้ร่วมกันต่อผู้เรียน มีทั้งในด้านการมีส่วนร่วมในการ
เรียน  การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและการท าให้ผู้เรียนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เพราะการเรียนรู้
ร่วมกันในห้องเรียนเป็นการฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จัก
คิด รู้จักแก้ปัญหาซึ่งจะท าให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
 
4.4 เทคนิคที่ใช้ในการเรียนรู้ร่วมกัน 
 เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันมีอยู่ 2 แบบคือ เทคนิคที่ใช้ตลอดกิจกรรมการเรียนการสอน
และเทคนิคที่ไม่ได้ใช้ตลอดกิจกรรมการเรียนการสอน ในที่นี้ผู้วิจัยสนใจที่จะเลือกใช้เทคนิคที่ไม่ใช้
ตลอดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละชั่วโมงอาจใช้ในขั้นน า หรือจะสอดแทรกในขั้นสอนตอนใด  
ก็ได้ หรือใช้ในขั้นสรุป ขั้นทบทวน ขั้นวัดผลของคาบเรียนใดคาบเรียนหนึ่งตามที่ครูผู้สอนก าหนด
เทคนิควิธีเรียนแบบร่วมมือที่มีลักษณะต่างๆ ดังนี้  (Kagan. 1995: 35) 
 1. เทคนิคการพูดเป็นคู่ (Rally robin)  
 2. เทคนิคการเขียนเป็นคู่ (Rally table) 
 3. เทคนิคการพูดรอบวง (Round robin)  
 4. เทคนิคการเขียนรอบวง (Round table) 
 5. เทคนิคการเขียนพร้อมกันรอบวง (Simultaneous round table) 
 6. เทคนิคคู่ตรวจสอบ (Pairs check)  
 7. เทคนิคร่วมกันคิด (Numbered  heads  together)   
 8. เทคนิคการเรียงแถว (Line-ups)  
 9. เทคนิคการแก้ปัญหาด้วยจิ๊กซอร์ (Jigsaw  problem solving)   
 10. เทคนิควงกลมซ้อน (Inside–outside circle)   
 11. เทคนิคแบบมุมสนทนา (Corners)   
 12. เทคนิคการอภิปรายเป็นคู่ (Pair discussion) 
 13. เทคนิคเพ่ือนเรียน (Partners)  
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 14. เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด (Think - pair -  share) 
 15. เทคนิคการท าเป็นกลุ่ม ท าเป็นคู่ และท าคนเดียว (Team - pair - solo) 
 16. เทคนิคการอภิปรายเป็นทีม (Team discussion)  
 17. เทคนิคโครงงานเป็นทีม (Team  project)  
 18. เทคนิคสัมภาษณ์เป็นทีม (Team – interview)  
 19. เทคนิคบัตรค าช่วยจ า (Color-coded  co-op cards) 
 20. เทคนิคการสร้างแบบ (Formations)   
 21. เทคนิคเกมส่งปัญหา (Send- a-problem)  
 22. เทคนิคแลกเปลี่ยนปัญหา (Trade-a-problem)   
 23. เทคนิคแบบเล่นเลียนแบบ (Match mine)  
 24. เทคนิคเครือข่ายความคิด (Team word – webbing)  
 

ตอนที่ 5 การเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์ 
 

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดสร้างสรรค์นิยมที่มีการผสมผสานระหว่าง
เทคโนโลยีสื่อสารและคอมพิวเตอร์ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนแบบเครือข่าย เครือข่ายการเรียนรู้
เกิดขึ้นยังช่วยในด้านการเรียนการสอนทางไกลการผสมผสานของเทคโนโลยีการสื่อสารในการศึกษา 
ท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกับการมาเรียนที่สถานศึกษารูปแบบการผสมผสานแบบนี้
เป็นมิติใหม่ทางการจัดการเรียนที่ได้จากเครือข่ายการเรียนรู้ (Steeples and Jones, 2002) 
 กู๊ดเยียร์ (Goodyear, P. 2002) ได้กล่าวถึงเครือข่ายการเรียนรู้ว่าหมายถึงที่เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารถูกน ามาใช้เพ่ือส่งเสริมการติดต่อระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ระหว่างผู้สอน
กับผู้เรียน และระหว่างชุมชนการเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้  
 ฟอกซ์ (Fox, S. 2002) ให้แนวคิดว่าเครือข่ายการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์จากกระบวนการ 
เรียนว่าเป็นกระบวนการเรียนที่เกิดข้ึนทั้งในและนอกสถานศึกษา ส่วนเครือข่ายให้หมายถึงการใช้ 
เทคโนโลยีเป็นสื่อในการเรียน การติดต่อของมนุษย์เพื่อสร้างสังคม สภาพแวดล้อมตลอดจนปัจจัยทุก 
ด้านที่เก่ียวข้องกับเครือข่าย 
 กาเนสัน, เอ็ดมอนด์, และสเปกเตอร์ (Ganesan, Edmond, & Spector, 2002) กล่าว
ว่าเครือข่ายการเรียนรู้หมายถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่น าไปใช้
ในสถานการณ์การเรียนรู้ที่มีแตกต่างกันนับตั้งแต่บ้าน โรงเรียนและที่ท างาน โดยเครือข่ายการเรียน
นั้นต้องตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 สรุปได้ว่า เครือข่ายการเรียนรู้เป็นแนวคิดการเรียนรู้ที่เน้นมิติด้านสังคมของการเรียนรู้
และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในเครือข่ายการเรียน ซึ่งการปฏิสัมพันธ์นั้นอาจประการไปด้วย
ผู้เรียน ผู้สอนและแหล่งการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารที่น าคนในชุมชนมาพบกันได้โดยไม่มีข้อจ ากัดของเวลาและสถานที่ 
 แนวคิดเก่ียวกับการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ 
 ปัจจัยทางสังคมถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ ส าคัญของกระบวนการเรียนรู้การสร้าง
เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Paloff & 
Pratt, 2001, Shea, P., Swan, K., Li, C. and Pickett, A. 2005, Brown, 2001) การสร้างชุมชน
การเรียนรู้ออนไลน์นั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับการติดต่อสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย
ชุมชนการเรียนรู้นั้นเป็นการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบโซเชียลคอนสตรักติวิสต์ ที่มีปัจจัยทาง
สังคมและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นแนวคิดหลัก เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้นั้นได้มีการน า
เทคโนโลยีการสื่อสารประเภทต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตมาช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมทางการ
เรียนรู้นั้นสามารถสนทนาหรือติดต่อกันได้อย่างสะดวกสบาย ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ แนวคิดนี้มอง
ว่าการสร้างความรู้ร่วมกันแบบร่วมมือนั้นเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของการเรียนรู้และ
องค์ความรู้มากที่สุด  
 
5.1 การมีปฏิสัมพันธ์ของการเรียนออนไลน์ 
 เวลเลอร์ (Weller, 2007) กล่าวถึงการปฏิสัมพันธ์ของการเรียนออนไลน์แบบชุมชนนัก
ปฏิบัติว่า เป็นการเรียนรู้ที่เน้นมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม ผู้เรียนจะถูกชักน าเข้าสู่วัฒนธรรมของ
สาขาวิชาที่ตนได้ศึกษา ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้ต่างมีวิธีการปฏิบัติ ความรู้ ความเชื่อและคุณค่าของ
ตนเอง ดังนั้นการสังคมกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอควรให้มีการสังเกตและ
ปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกท่ีมาจากชุมชนนั้นด้วย  
 สวอน (Swan, 2004) ได้ ให้แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการเรียนกับการ
ปฏิสัมพันธ์ในการเรียนแบบออนไลน์ไว้ 4 ด้านด้วยกัน คือ 1) การปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา 2) การ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน 3) การปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 4) การปฏิสัมพันธ์กับระบบการเรียน 
(Course Interface) ซึ่งรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์เหล่านี้  ส่งผลต่อการออกแบบกิจกรรมการเรียน
ออนไลน์ที่มุ่งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2 การเรียนกับการปฏิสัมพันธ์ในการเรียนแบบออนไลน์ สวอน (Swan, 2004) 
การปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา 
งานวิจัย แนวทางปฏิบัต ิ
การสนทนาทางความคิดหรือการเรียนแบบออนไลน์
นั้นส่งเสริมการสนทนาที่มีลักษณะการทดลอง การ
คิด divergent การค้นหามุมมองที่หลากหลาย การ
เข้าใจที่ซับซ้อน และการสะท้อนความคิด มากกว่า
สนทนาแบบเผชิญหน้า  

- ส่งเสริมให้ เกิดการทดลอง การคิด divergent การ
ค้นหามุมมองที่หลากหลาย การเข้าใจที่ซับซ้อนและการ
สะท้อนความคิดในการสนทนาและการเรียนออนไลน์โดย
ใช้ค าถามปลายเปิดและมีลักษณะช้ีชวนประกอบกับการ
ยกตัวอย่างการสนับสนุน และแรงกระตุ้นเพื่อให้เกิด
ประเด็นความคิดที่แตกต่างกัน 

การปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน 
งานวิจัย แนวทางปฏิบัต ิ
การมีตัวตนของการสอน (teaching presence) ที่
เกี่ยวกับการ 1) ออกแบบและการจัดการ 2) การ
สนับสนุนทางวาทกรรม และ 3) การสอนโดยตรง 
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  

- ให้องค์ประกอบของการมีตัวตนทางการสอนนี้มีบทบาท
ส าคัญในการพัฒนา และปรับปรุงการท างานของผู้สอน 
และให้ความช่วยเหลือผู้สอนในแต่ละองค์ประกอบอย่าง
ต่อเนื่อง 

ปริมาณและคุณภาพของการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้สอนนั้นส่งผลต่อการเรียนรู้  

- จัดโอกาสให้ผู้เรียนกับผู้สอนได้ปฏิสัมพันธ์กันอย่าง
สม่ าเสมอท้ังในแบบส่วนตัวและแบบสาธารณะ           
- แสดงการคาดหวังทางปฏิสัมพันธ์ที่แน่ชัด                 
- ให้ผลตอบกลับที่รวดเร็วและสร้างก าลังใจ 

การประเมินอย่างต่อ เนื่องควบคู่กับการสอน
ก่อให้เกิดผลตอบกลับที่ทันท่วงที และการสอน
แ บ บ บุ ค ค ล  ( individualized instruction) 
ส่งเสริมการเรียน (Riccomini, 2002; Kashy, et, 
al, 2003) 
 

- การทดสอบและให้ผลป้อนกลับโดยระบบอัติโนมัติเมื่อ
เ ห ม า ะ ส ม                                                                                    
- จัดให้มีการทดสอบและให้ผลตอบกลับอย่างสม่ าเสมอ                                                                      
- จัดให้มีบทเรียนพื้นฐานควบคู่กับการเรียนแบบแอกทีฟ 
การประเมินและให้ผลป้อนกลับที่ผู้เรียนสามารถแบ่งปัน
ร่วมกันได้ เพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงการเรียนของตนเอง 

การปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
งานวิจัย แนวทางปฏิบัต ิ
การเรียนรู้เกิดขึ้นจากการสมาคมภายในชุมชน
ปฏิบัติความรู้สึกเป็นชุมชนในการเรียนออนไลน์นั้น
มีหลายระดับด้วยกัน                                                                 
 

- อ อ ก แ บ บ กิ จ ก ร ร ม ก า ร ส ร้ า ง ชุ ม ช น                                           
- เป็นแบบอย่างในการใช้พฤติกรรมที่ลดระยะห่างทาง
จิตใจและสร้างสามัคคีในทุกการปฏิสัมพันธ์   (cohesive 
immediacy)                                                                              
- ให้กิจกรรมแรกของการปฏิสัมพันธ์มีส่วนกระตุ้นให้เกิด
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
- ให้การสร้างชุมชนเป็นส่วนส าคัญของการพัฒนาการ
เรียนการสอน  
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ตารางท่ี 2 การเรียนกับการปฏิสัมพันธ์ในการเรียนแบบออนไลน์ สวอน (Swan, 2004) (ต่อ) 
การปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
งานวิจัย แนวทางปฏิบัต ิ
การแสดงออกด้วยค าพูดจะช่วยลดระยะห่างทาง
จิตใจของผู้สนทนา และการรับรู้สภาพตัวตนทาง
สังคม (sense of social presence) ส่งผลต่อการ
เรียนรู้  

- จัดให้มีกิจกรรมที่สร้างความไว้วางใจระหว่างกัน 
- กระตุ้นให้เกิดการใช้ค าพูดเพื่อลดความห่างทางจิตใจ 
โดยผู้สอนเป็นต้นแบบ 
- กระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเช่ือ
ในการสนทนาออนไลน์ 
- ให้ social presence และ verbal immediacy เป็น
ส่วนหน่ึงของการพัฒนาการเรียนการสอน 

การเรียนรู้ของผู้เรียนเกี่ยวข้องกับปริมาณและ
คุณ ภาพของข้อความที่ โพสต์ ในการสนทนา
ออนไลน์ และคุณค่าที่ผู้สอนมีให้ข้อความเหล่านั้น  
 
 

- ให้การมีส่วนร่วมในการสนทนาเป็นส่วนส าคัญของการ
ให้คะแนน 
- พัฒนาเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับการร่วมสนทนา 
- ก าหนดให้ผู้เรียนตอบกลับข้อความที่เพื่อนไดโ้พสไว้หรอื
ตอบกลับทุกข้อความที่ส่งมายังตนเอง 
- เน้นให้เห็นความส าคัญด้านศักยภาพของการสนทนา
ออนไลน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

การปฏิสัมพันธ์แบบตรงไปตรงมาในการสนทนา
ออนไลน์อาจเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญ 
 
 

- กระตุ้นและส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์แบบตรงไปตรงมา 
- ก าหน ด ให้ มี ก ารสรุป ประ เด็ นสนทนาที่ ให้ เห็ น
กระบวนการสร้างความรู้ 
- ใช้เครื่องมือติดตาม (tracking mechanisms) เพื่อดู
และให้รางวัลส าหรับการอ่านและตอบกลับข้อความ 

การปฏิสัมพันธ์กับระบบการเรียน 
งานวิจัย แนวทางปฏิบัต ิ
การปฏิสัมพันธ์กับอุปกรณ์รับส่งเป็นปัจจัยส าคัญ
ของการเรียนรู้ การปฏิสัมพันธ์ที่ยุ่งยากและให้
ความรู้สึกทางลบอันเกิดจากอุปกรณ์ส่งผลให้การ
เรียนนั้นไม่พึงปรารถนา  
 

- ใช้ฐาน  (platforms) ที่ เ ช่ื อถื อ ได้ ในการปรับปรุ ง 
interface ส าหรับการเรียน 
- สร้าง interfaceที่เสถียรภาพในทุกคอร์ส 
- จัดปฐมนิเทศเพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการใช้ 
interface 
- ให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
- มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือ 

รูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ในการสนทนาออนไลน์
นั้นเป็นการกระท าท่ีเปิดเผย  
 

- ให้ผู้เรียนรับผิดชอบการเก็บรักษาหัวข้อการสนทนาไว้ 
- ให้ผู้เรียนสรุปย่อหัวข้อการสนทนา 
- ก าหนดให้ผู้เรียนน าสิ่งที่ได้จากการสนทนามาแสดงไว้
ในงานท่ีมอบหมาย 
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ตารางท่ี 2 การเรียนกับการปฏิสัมพันธ์ในการเรียนแบบออนไลน์ สวอน (Swan, 2004) (ต่อ) 
การปฏิสัมพันธ์กับระบบการเรียน 
งานวิจัย แนวทางปฏิบัต ิ
การถ่ายโอนการเรียนที่ได้จากการบรรยายพร้อม
กับแอนนิเมช้ันจะดีกว่าการบรรยายพร้อมตัว
อักษรบนหน้าจอ  

- ใช้ค าในลักษณะแบบการพูด (spoken form)  
- ใช้ค าพูดกับรูปภาพพร้อมกัน 
- ละเว้นการวิดีโอและเสียงท่ีไม่เกี่ยวข้อง 
- ไม่ใส่ตัวหนังสือท่ีซ้ ากับการบรรยายบนหน้าจอ 

การถ่ายโอนการเรียนจะดีขึ้น เมื่อผู้ เรียนได้ รู้
องค์ประกอบและแนวคิดหลักของการเรียนก่อน
และผู้ เรียนเป็นผู้ควบคุมจังหวะการน าเสนอ
บทเรียน  

- เริ่มต้นการน าเสนอด้วยรายละเอียดและส่วนประกอบ
ของการเรียนการสอน 
- เน้นถึงองค์ประกอบและแนวคิดหลักอยู่เสมอ 
- ให้ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมการน าเสนอ 

 
ที่มา: Swan, Karen, Relationships Between Interactions and Learning in Online 
Environments  (Ohio: Kent State University, 2004), 72-73.   

 
ฮีลท์ และ ฮาราซิม (Hiltz & Harasim, 2005) ได้ท างานวิจัยของเกี่ยวกับรูปแบบการ

ปฏิสัมพันธ์เพ่ือการเรียนแบบออนไลน์โดยน าเสนอในรูปของกระบวนการเชิงระบบคือ ส่วนป้อนเข้า 
ส่วนกระบวนการ และส่วนผลผลิต หรือ Input –Process –Output ซึ่งในส่วนป้อนเข้าประกอบด้วย 
1) เทคโนโลยี 2) วิชาเรียน 3) ลักษณะของผู้สอน และ 4) ลักษณะของผู้เรียน ส่วนประกอบการเรียน 
ประกอบด้วย 1) การปฏิสัมพันธ์และกิจกรรม 2) ความร่วมมือระหว่างผู้เรียน และ 3) การรับรู้และพึง
พอใจในสื่อ ส่วนของผลผลิตประกอบด้วย 1) ความพอใจของคณาจารย์      2) การเรียนรู้ของผู้เรียน 
3) ความพึงพอใจของผู้เรียน 4) การเข้าถึง และ 5) ประสิทธิภาพของงบประมาณ  
 
5.2 กลยุทธ์ปฏิสัมพันธ์ออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน  

ซีแมน และเฟลเลน (Seaman, D.F. and Fellenz, R.A., 1989) ได้จ าแนกเทคนิคการ
น า CMC มาใช้เพ่ือการศึกษาออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ 1) การน าเสนอ 2) การกระท า และ 3) 
การปฏิสัมพันธ์ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การน าเสนอ (Presentation) ประกอบด้วย  
     1.1 การบรรยาย (Lecture) 
     1.2 การสัมมนา (Symposium)  
     1.3 การประชุมกลุ่ม (Panel) 
     1.4 การสนทนา (Dialogue) 
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     1.5 การโต้วาที (Debate) 
     1.6 การสาธิต (Demonstration) 
     1.7 การสัมภาษณ์ (Interview)  

 2. การกระท า (Action) ประกอบด้วย  
     2.1 แบบฝึกหัด (In-basket Exercises)  
     2.2 เกมจ าลองเสมือนจริง (Simulation Games) 
     2.3 บทบาทสมมต ิ(Role Plays)  
     2.4 กรณีศึกษา (Case Studies) 
  3. การมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ประกอบด้วย  
    3.1 อ่างปลา (fish bowl) การสังเกตการกระท าของสมาชิกเพ่ือให้ผลป้อนกลับ  
    3.2 การขยายกลุ่ม (Expanding group) 
    3.3 กลุ่ม (Buzz group)  
    3.4 ระดมความคดิ ได้แก่ เทคนิคเดลฟายและนอมินัลกรุ๊ปเทคนิค  
    3.5 กลุ่มรับฟังความคิดเห็น  
     3.6 คณะกรรมการ 
 
5.3 เครื่องมือการเรียนบนเครือข่าย (Networked learning tools) 
 การเนเซน, เอ็ดมอนด์ และ สเปคเตอร์ (Ganesan, Edmomds and Spector, 2002) 
การออกแบบการเรียนบนเครือข่าย เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการร่วมมือของสมาชิกในเครือข่าย
รวมถึงบทบาทของข้อมูลและระบบบริหารจัดการความรู้ที่น ามาใช้เพ่ืออกแบบการเรียนซึ่งตัวข้อมูล
และแนวทางในการบริหารการจัดรูปแบบข้อมูลเป็นส่วนส าคัญของเครือข่ายการเรียนที่มีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะการออกแบบสถานการณ์ที่ซับซ้อนและโยงกับสังคม (Socially Situated) ยิ่งต้องอาศัย
ความร่วมมือและการประสานงานในการท ากิจกรรมที่หลากหลายเครื่องมือสื่อสารที่น ามาใช้ในการ
เรียนแบบเครือข่ายควรมีความหลากหลายและรองรับความต้องการด้านสื่อสารของสมาชิกได้อย่าง
ครบถ้วน ที่ส าคัญต้องเอ้ือต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือ เครื่องมือสื่อสารและการท างานร่วมกันของการ
เรียนแบบเครือข่ายออนไลน์นั้นสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่คือ แบบประสานเวลา 
(Synchronous) และแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous) ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ในภาพที่ 2 
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 ภาพที่ 2 เครื่องมือสื่อสารและท างานร่วมกันส าหรับการเรียนออนไลน์  
ที่มา:  Ganesan, R., Edmond, G., and Spector M.J.  “The Changing nature of  
instructional design for networked learning.” in Networked Learning: Perspectives 
and Issues. 6, 3 (December 2002), 93-109.  
 
5.4 หน้าที่ของผู้สอนในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 

รอสแมน (Rossman, 1999) ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยของความส าเร็จที่ส่งผลต่อการเรียน
การสอนผ่านระบบเครือข่ายด้วยวิธีการสนทนา (Asynchronous Discussion Forum) พบว่า
บทบาทและหน้าที่ของผู้สอนมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของการเรี ยนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ สิ่งที่ผู้เรียนคาดหวังจากผู้สอน แบ่งออกเป็น 3 ด้านดังนี้ 
 1.  ความรับผิดชอบของผู้สอน (Faculty Responsibility)  
     1.1 ผู้เรียนคาดหวังจะได้รับผลป้อนกลับที่รวดเร็วและตามเวลาที่ต้องการ 
      1.2 ผู้ เรียนต้องการผลป้อนกลับที่ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานมากกว่าการ
ประเมินผลงานโดยรวม เช่น ดี ดีมาก  
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     1.3 ผู้เรียนจะไม่ต่อต้านการเรียนที่ต้องใช้ความคิดที่ท้าทายในการแก้ปัญหาหาก
ค าตอบของผู้เรียนที่ส่งออกไปไม่ถูกล้อเลียน 
     1.4 ผู้เรียนคาดหวังว่าผลป้อนกลับเชิงลบจะไม่ถูกเปิดเผยในที่สาธารณะ 
 2. การอ านวยความสะดวกในการสนทนา (Facilitating Discussions)  
      2.1 ผู้สอนควรอ านวยความสะดวกและกระตุ้นให้เกิดการสนทนา เนื่องจากผู้เรียนชื่น
ชอบที่จะเรียนรู้จากค าตอบของผู้เรียนท่านอื่นในเครือข่าย 
    2.2 ผู้เรียนบางคนจะรู้สึกไม่ดีเมื่อเห็นเพ่ือนสมาชิกมีค าตอบแบบเดียวกับที่ตนเอง
ต้องการตอบ หน้าที่ของผู้สอนคือการแก้ไขสถานการณ์ในกรณีที่มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้น และสนับสนุน
ให้ผู้เรียนสร้างค าตอบที่หลากหลาย 
    2.3 ผู้เรียนรู้สึกไม่ดีเมื่อเพ่ือนสมาชิกไม่ยอมส่งค าตอบตามตารางที่ได้นัดหมาย ผู้สอน
ควรกระตุ้นให้ผู้เรียนส่งค าตอบหรือแสดงความคิดเห็นตามตารางที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้การท างานของ
กลุ่มด าเนินไปอย่างราบรื่น และมีส่วนร่วมจากสมาชิกในกลุ่ม 
    2.4 ผู้เรียนชอบการสนทนาที่เปิดกว้างและจริงใจ การสนทนาที่ไม่ได้ผูกขาดอยู่กับคน
ใดคนหนึ่ง 

3. ข้อตกลงของโปรแกรมการเรียน (Course Requirements) ผู้สอนควรแจ้งข้อตกลง
การเรียนและสิ่งที่ผู้สอนคาดหวังจากการเรียนให้ผู้เรียนทราบ ซึ่งประเด็นที่ผู้สอนควรค านึงถึงในการ
เขียนข้อตกลงการเรียนมีดังต่อไปนี้ 
     3.1 ผู้สอนต้องให้ค าชี้แนะแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับข้อตกลงการเรียนก่อนการเรียน 
     3.2 ผู้เรียนควรท าอย่างไรหากเว็บไซต์การเรียนขัดข้องใช้การไม่ได้และตัวผู้สอนควร
ปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เว็บไซต์กลับมาใช้การได้ 
     3.3 ผู้เรียนต้องการน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานหรือชีวิตจริง ดังนั้น
ผู้สอนจึงควรออกแบบกิจการการเรียนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ผู้เรียนจะน าความรู้ ไปใช้ได้จริงใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
     3.4 ผู้เรียนรู้สึกไม่ดีหากต้องใช้จ่ายเงินเพ่ือสื่อหนังสือหรือสื่อการเรียนต่างๆที่ไม่ได้ใช้
อย่างคุ้มค่าในการเรียน ดังนั้นผู้สอนจึงควรชี้แจงให้ผู้เรียนทราบถึงสื่อการเรียนหลักของการเรียนสื่อ
เสริมและเอกสารประกอบการเรียนต่างๆที่ผู้เรียนควรจัดซื้อไว้ หรือสื่อใดผู้สอนได้จัดไว้ให้เรียบร้อย
แล้วบนระบบการเรียน 
 สรุปได้ว่า หน้าที่ของผู้สอนในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของการเรียนออนไลน์นั้น 
ประกอบด้วยหน้าที่ด้านสังคมในการสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพที่กระตุ้นให้เกิดการปฏิสัมพันธ์และ
การสนทนาประเด็นต่างๆ ร่วมกัน การให้ผลตอบกลับที่รวดเร็ว มีความเหมาะสมทั้งในด้านปริมาณ
และคุณภาพจะช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น ด้านการบริหารที่ผู้สอนต้อง
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เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการสนทนา ก าหนดแนวทาง เป้าหมายร่วมและข้อปฏิบัติในการสนทนา
ออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและไม่ยุติการสนทนาแบบกะทันหัน การสรุปประเด็น
การสนทนานั้นสามารถกระท าโดยผู้สอนเพ่ือเป็นต้นแบบในการเก็บประเด็นของผู้เรียน ให้ผู้เรียน
น าไปต่อยอดในงานที่ได้รับมอบหมายต่อไป  
 
5.5 ชุมชนการเรียนรู้ 

แมคมิลแลน และ ชาวีส (McMillan, W.D. and Chavis, M.D. 1986) ให้นิยามของ
ชุมชนว่า ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และสมาชิกแต่ละคนมีความส าคัญต่อกันและกันและต่อ
กลุ่มมีกลุ่มศรัทธาร่วมกันว่าความต้องการของสมาชิกจะสัมฤทธิ์ผลเมื่อมีการร่วมมือกันของกลุ่ม 

แอนเดอสัน (Anderson, 2004) กล่าวว่าชุมชนการเรียนรู้ หมายถึง พัฒนาการที่เกิด
จากการปฏิสัมพันธ์ของการรับรู้ 3 แบบ คือ การรับรู้ด้านปัญญา (Cognitive Presence), การรับรู้
ด้านตัวตน (Social Presence) และการรับรู้ด้านการสอน (Teaching Presence) 

สรุปได้ว่าชุมชนการเรียนรู้หมายถึง กลุ่มคนในสังคมที่รวมตัวกันขึ้นอย่างมีวัตถุประสงค์ 
มีความสนใจเหมือนกัน มีการพ่ึงพาอาศัยกัน มีการร่วมแบ่งปันข้อมูลข่าวสารเพ่ือการเรียนรู้ มีการ
ติดต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและร่วมมือร่วมใจกันท ากิจกรรมแสดงถึงความเป็นชุมชนเดียวกัน 
 
5.6 องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
      ซี สวอน ลิ และพิกเก็ตต์ (Shea, Swan, Li, Pickett, 2005) กล่าวว่าองค์ประกอบของ
รูปแบบเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้แบบออนไลน์ ประกอบด้วย 
      1. บทบาทของผู้เรียน (Focus on Learner Roles) 
  2. การสร้างความรู้ (Knowledge Building) 
  3. การประเมิน (Assessment) 
  4. ชุมชน (Community) 
  5. การมีตัวตนรูปแบบต่าง ๆ (Various Forms of Presence) ได้แก่การรับรู้สภาพ
ตัวตนทางสังคม (Social Presence) และ การมีตัวตนทางการสอน (Teaching Presence) 

โรวาอิ (Rovai, 2002) ได้กล่าวถึงชุมชน การเรียนรู้ว่าประกอบด้วย 4 มิติด้วยกัน คือ
จิตใจ (Spirit) ความเชื่อถือ (Trust) การปฏิสัมพันธ์ (Interaction) และความเหมือนกันของเป้าหมาย
หรือสิ่งที่คาดหวัง (Commonality of Expectation and Goals) งานวิจัยของโรวาอิ (2002) ได้
ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน (Sense of Community) ในการสร้าง
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างความรู้และความร่วมมือระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 
 ปัจจัยหลัก 7 ประการ การสร้างความรู้สึกของชุมชน  ดังต่อไปนี้ 
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 1. ระยะห่าง (Transactional Distance) หมายถึง ระยะห่างทางความรู้สึกและการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอนซึ่งแตกต่างกันไปตามบุคคล การสนทนาจะช่วยลดระยะห่าง
ทางจิตใจและเพ่ิมความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนให้แก่สมาชิก 
 2. การรับรู้สภาพตัวตนทางสังคม (Social Presence) ในโลกไซเบอร์ หมายถึง การรับรู้
ของบุคคลหนึ่งถึงการมีอยู่ของอีกบุคคลหนึ่ง เพ่ือสร้างความรู้สึกว่าคู่สนทนามีตัวตนจริง ผู้สอนมี
หน้าที่วางแผนการเพ่ิมตัวตนของผู้เรียนในการเรียนออนไลน์ 
 3. ความเท่าเทียมกัน (Social Equality) ความเท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วมและการ
แสดงความคิดเห็น 
 4. กิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activities) การใช้วิธีการเรียนแบบเชิงสถานการณ์
และชุมชนนักปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มอย่างมีความหมาย 
 5. การอ านวยความสะดวก (Group Facilitation) การอ านวยความสะดวกในด้านที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนและภาระงาน รวมถึงการสร้างและคงไว้ซึ่งชุมชนการเรียนรู้ 
 6. วิธีการสอนและการเรียน (Teaching Style and Learning Stage) ที่เกี่ยวกับระดับ
การน าตนเองของผู้เรียนที่เริ่มตั้งแต่ขั้นพ่ึงพา (Dependent Learner) ไปจนถึงขั้นน าตนเองอย่าง
สมบูรณ์ (Fully Self-directed) ระดับเหล่านี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิธีการสอน การสอนที่ดีหมายถึง 
การสอนที่ตรงกับระดับความสามารถในการน าตนเองของผู้เรียน และช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการ
พัฒนาระดับการเรียนแบบน าตนเองในระดับท่ีสูงขึ้นไป 
 7. ขนาดของชุมชน (Community Size) กลุ่มเล็กดีกว่ากลุ่มใหญ่ ขนาดชุมชนในสภาพ
การเรียนรู้แบบใช้คอมพิวเตอร์ พบว่า จ านวนสมาชิกที่น้อยเกินไปก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์น้อยและ
ขาดความหลากหลาย และจ านวนสมาชิกมากเกินไปท าให้การสนทนาและการแสดงความคิดเห็น
หลากหลายมากเกินไป จนสมาชิกรู้สึกว่าการปฏิสัมพันธ์นั้นเป็นภาระแก่ตนเอง 
 ริชาร์ดสันและสวอน (Richardson & Swan, 2003) ได้ท าการวิจัยเพ่ือค้นหาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเรียนรู้และความพึงพอใจของผู้เรียนออนไลน์ พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้สภาพตัวตนทาง
สังคม (Social Presence) ที่หมายถึงระดับความสัมพันธ์ของคู่สนทนาในการสนทนาแบบไม่พบหน้า
กันและผลลัพธ์ของการสัมพันธ์ และการรับรู้สภาพการสอน (Teaching Presence) นั้นส่งผลเชิงบวก
ต่อการเรียนรู้และความพึงพอใจของผู้เรียนออนไลน์ ปัจจัยด้านการรับรู้สภาพตัวตนทางสังคมนั้น
เกี่ยวข้องโดยตรงกับระยะห่างทางจิตใจ เช่น การให้ผลตอบกลับที่รวดเร็วของผู้สอนอย่างสม่ าเสมอ 
หรือ Teacher immediacy  จะช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกถึงความส าคัญของตนเองและมีเป็นส่วนหนึ่งของ
การเรียน รับรู้ว่าตัวเองมีตัวตนจากการตอบกลับของผู้สอน ซึ่งความรู้สึกนี้จะช่วยลดระยะห่างทาง
จิตใจของผู้เรียนออนไลน์ 
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พอลลอฟ และแพรท (Palloff & Pratt, 2007) กล่าวถึงองค์ประกอบทางความส าเร็จ
ของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ว่ามีดังนี้ 
 1. การปฏิสัมพันธ์อย่างกระตือรือร้นทั้งในด้านเนื้อหาการเรียนรู้และด้านความสัมพันธ์
ส่วนบุคคล 
 2. การเรียนรู้ร่วมกันที่ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ถูกส่งจากผู้เรียนไปยังผู้เรียนโดยตรงมากกว่า
ส่งไปยังผู้สอน 
 3. การสร้างความหมายทางสังคมที่ข้อตกลงหรือข้อสงสัยนั้นเป็นไปเพ่ือความส าเร็จของ
การสร้างความหมาย 
 4. การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน 
 5.  มีการสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียน ตลอดจนความเต็ม
ใจที่จะวิพากษ์หรือแสดงข้อคิดเห็นในงานของคนอ่ืน 
 พอลลอฟและแพรท (Palloff & Pratt, 2007) เน้นถึงการรับรู้สภาพตัวตน หรือ บุคลิก
อิเล็กทรอนิกส์ (Cyber Personality) ว่าหมายถึงตัวตนที่เราแสดงออกเมื่ออยู่ในโลกไซเบอร์ ซึ่ง
บางครั้งตรงข้ามกับตัวตนที่เราเป็นอยู่ในโลกปกติ ซึ่งการรับรู้สภาพตัวตนนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ปฏิสัมพันธ์ในการเรียนแบบออนไลน์ ความพอใจและความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน องค์ประกอบของ
การรับรู้สภาพตัวตนมีดังนี้ 

1. ความสามารถในการสร้างบทสนทนาเพ่ือโต้ตอบ สมาชิกในเครือข่ายสามารถโต้ตอบ 
พูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับสมาชิกท่านอื่นในเครือข่ายได้ 

2. สร้างความเป็นส่วนตัวทั้งในขณะสื่อสารผ่านเครือข่ายและความรู้สึกข้างในของตนเอง 
3. ความสามารถในการรับมืออารมณ์ที่แสดงในรูปแบบของตัวหนังสือหมายถึงสมาชิกใน

เครือข่ายสามารถแสดงออกและเข้าใจอารมณ์ที่ผ่านทางตัวหนังสือได้ เช่น การเน้นค าด้วยตัวอักษร
พิมพ์ใหญ่เพ่ือแสดงอารมณ์โกรธ หรือการใช้สัญลักษณ์ท่ีแสดงความรู้สึกต่าง ๆ เป็นต้น 

4. ความสามารถในการสร้างมโนภาพของผู้ร่วมสนทนาในกระบวนการสื่อสาร หมายถึง
สมาชิกมีการจินตนาการภาพของคู่สนทนาระหว่างการสื่อสารได้ 
      5. ความสามารถในการสร้างการรับรู้ (Sense of Presence) แบบออนไลน์ผ่านการ
สนทนา หมายถึงสมาชิกรับรู้ว่าคู่สนทนามีตัวตนอยู่จริง ไม่ใช่การสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
      แมคมิลเลน และชาวิส (McMillan & Chavis, 1986) ได้กล่าวถึงความตระหนักในชุมชน 
ว่าเป็นส่วนประกอบส าคัญการสร้างชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน ความตระหนักในชุมชน หมายถึง 
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน สมาชิกแต่ละคนมีความส าคัญต่อกันและต่อกลุ่ม มีศรัทธาความ
เชื่อมัน่ความส าเร็จที่เกิดจากความทุ่มเทร่วมกัน 
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วิลสัน (Wilson, B.G., 2001) ได้กล่าวถึงความตระหนักในชุมชนของผู้เรียนว่ามีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
      1. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน (belonging) สมาชิกแสดงให้เห็นว่าเป้าหมายและ
คุณค่าของกลุ่มเป็นส่วนหนึ่งของตนเอง 
      2. ความไว้วางใจ (trust) สมาชิกรู้สึกปลอดภัยและมีความเชื่อว่าสมาชิกจะอุทิศตนเพ่ือ
ส่วนรวม 
      3. การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning) สมาชิกคาดหวังว่ากลุ่มจะให้คุณค่าและ
เคารพเป้าหมายการเรียนรู้ของสมาชิก 
      4. การปลงใจ (Obligation) สมาชิกมีจิตส านึกต่อกลุ่มและปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมกลุ่มและอุทิศประโยชน์เพื่อความส าเร็จของกลุ่ม 
      สรุปได้ว่า ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และความพึงพอใจของผู้เรียนออนไลน์คือ 
ความตระหนักในชุมชนจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกลุ่ม ไม่ รู้สึกแปลกแยก   
มีความปรารถนาที่จะปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมเครือข่ายเพ่ือให้เป้าหมายการเรียนรู้ที่วางไว้
บรรลุผล 
 
5.7 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
 บราวน์ (Brown, 2001) ได้แบ่งระดับของชุมชนออนไลน์เป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย 

ระดับที่ 1 คือระดับท าความรู้จัก (Acquaintance or Friends) เมื่อผู้เรียนรู้สึกว่าตนเอง
กับเพ่ือนในเครือข่ายมีความคล้ายคลึงกันและเริ่มท าการติดต่อซึ่งกันและกัน 
 ระดับที่ 2 คือระดับหารือทางความคิด (Conferment) ความรู้สึกเป็นสมาชิกของกลุ่ม 
จากการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เช่น ผ่านกระดานสนทนา 
 ระดับที่ 3 คือความเป็นมิตรและอันหนึ่งอันเดียวกัน (Camaraderie) เกิดขึ้นหลังจาก
การคบหาพูดคุยกันเป็นระยะเวลานาน และมีการติดต่อแบบส่วนตัวด้วย 
 สามระดับนี้เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในชั้นเรียนแบบเครือข่ายออนไลน์ 
บุคคลที่รู้สึกว่าตนเองเป็นสมาชิกของเครือข่ายจะให้ความส าคัญกับการเรียนและทุ่มเทเวลาให้ 
 กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ของบราวน์ (Brown, 2001) นั้นมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. การใช้เครื่องมือ (tools) การใช้ในการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ เช่น ซอฟต์แวร์ ต ารา 
2. การสร้างความคุ้นเคย (Comfort Level) ผู้เรียนมีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีวิธีการ

เรียนและการสอน ตลอดจนเนื้อหาการเรียน 
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3. การประเมินตนเอง (Self-assessment and Judgment) ผู้ เรียนศึกษาและอ่าน
ผลงานของผู้อ่ืนเพ่ือสร้างความมั่นใจ และตัดสินงานที่ผู้อ่ืนได้เขียนไว้จากคุณภาพของงานและการส่ง
งาน ทั้งนี้ผู้เรียนจะตัดสินใจว่าจะมีส่วนร่วมในการเรียนกับใครอย่างไร 
      4. ความเหมือนกัน (Similarities) ผู้เรียนเริ่มมองมาเพ่ือนที่มีภูมิหลัง ความคิดความ
สนใจคล้ายกัน 
      5. การตอบสนองความต้องการ (Needs met) เมื่อผู้เรียนมาพร้อมกับการปฏิสัมพันธ์
แบบไม่เผชิญหน้า (Faceless)ผู้เรียนเริ่มค านึงถึงว่าการปฏิสัมพันธ์นั้นตอบสนองความต้องการส่วน
บุคคลหรือทางวิชาการหรือไม่ 
 6. การจัดสรรเวลา (Time Allotted) การยึดมั่นในส่วนการมีส่วนร่วมนั้นเกี่ยวข้องกับ
เวลาที่ผู้เรียนสละให้การเรียนรู้ ผู้เรียนที่ทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนหมายถึงระดับการตกลงใจที่จะมี
ส่วนร่วมในการเรียนในระดับที่สูง (Commitment Level) 

7. การสนับสนุนการปฏิสัมพันธ์ (Supportive Interaction) ผู้เรียนมีจิตใจของชุมชน 
(Community-minded) เป็นพลังหลักในการสร้างชุมชน 
 8. ความน่าเชื่อถือ (Substantive validation) การยอมรับความคิดจากสมาชิกในชุมชน 
 9. ความเป็นมิตร (Acquaintance or friends) ผู้เรียนพบบุคคลที่ตนติดต่อเป็นประจ า 
มีความสบายใจในการมีปฏิสัมพันธ์ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 10. การได้รับความไว้วางใจ (Earning trust, Respect) การได้รับความไว้วางใจและ
ความเคารพในชุมชนการเรียนรู้ โดยผู้เรียนนั้นได้แสดงถึงความสามารถและความน่าเชื่อถือในการ
น าเสนอผลงาน ความรู้ ทุ่มเทเวลา และให้สิ่งที่เก้ือกูลต่อผู้อื่น (Supportive Input) 
      11. การมีส่วนร่วม (engagement) 
      12. การตั้งค าถาม (Community Conferment) เมื่อผู้เรียนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
ผู้เรียนจะตั้งกระทู้สนทนาและร่วมสนทนากับผู้เรียนท่านอ่ืนในเครือข่าย 
      13. การขยายวง (Widen Circle) เมื่อผู้เรียนเป็นที่ยอมรับจากเพ่ือนในกลุ่มและได้ขยาย
ความสัมพันธ์ไปสู่บุคคลภายนอก 
      14. ความสัมพันธ์ระยะยาว (Long Term or Personal Communication) การสร้าง
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่นอกจากด้านวิชาการ ความสัมพันธ์ที่ผูกให้บุคคลกระชับสัมพันธ์มากขึ้น 
      15. การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน (Camaraderie) ผู้เรียนมีความเป็นมิตรและรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนเดียวกัน 

บราวน์ (2001) กล่าวถึงเง่ือนไขการสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 6 ประการดังนี้ 
 1. ผู้สอนต้องเป็นต้นแบบให้กับผู้ เรียนในด้านพฤติกรรมที่คาดหวัง (model of 
expected behaviors) 
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 2. การให้เวลาผู้เรียนอย่างพอเพียงในการสนทนาและปฏิสัมพันธ์แบบออนไลน์ 
 3. การแสดงให้เห็นถึงความเหมือนกันของสมาชิก (Similarities are identified) บน
เครือข่ายออนไลน์ 
 4. ความต้องการส่วนบุคคลหรือทางวิชาการสอดคล้องกับชุมชน 
 5. ผู้เรียนให้ความส าคัญกับการเรียนออนไลน์และการปฏิสัมพันธ์ 
 6. สมาชิกมีส่วนร่วมในการเรียนและการสนทนาออนไลน์ 
 กระบวนการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ แบบออนไลน์ตามแนวคิดของบราวน์ 
(Brown, 2001) ได้แสดงไว้ในภาพที่ 3 
 

 
 
 
ภาพที่ 3 กระบวนการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Brown, 2001) 
ที่มา :  Brown, H.D,  Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language 
Pedagogy. 2nd ed. (New York: Pearson Education, 2001), 87.   
   

พอลลอฟ และแพรท (Palloff & Pratt, 2007) กล่าวถึงกระบวนการของการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ออนไลน์ว่ามีดังนี้ 
 1. มีการระบุวัตถุประสงค์ของกลุ่มที่ชัดเจน 
 2. สร้างสถานที่ในการนัดพบส าหรับกลุ่ม 
 3. ส่งเสริมความเป็นผู้น าจากภายใน 

Long term and / or personal interaction 

Conferment 

Self assessment 
& judgment 

 

Earn trust and respect Full engagement 

Make online friends / acquaintance 

Needs met, time 
allotted 

Supportive 
interaction 

Substantive 
validation 

Similarities found 
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 4. ระบุบรรทัดฐานและวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน เช่นก าหนดแนวทางและรูปแบบการ
ปฏิสัมพันธ์ จ านวนการปฏิสัมพันธ์ เป็นต้น 
 5. ให้สมาชิกมีบทบาทท่ีหลากหลาย 
 6. ให้การส่งเสริมช่วยเหลือกลุ่มย่อย 
 7. ให้สมาชิกเป็นผู้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเอง 
         โรวาอิ (Rovai, 2002) กล่าวถึงกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์นั้นประกอบ
ไปด้วยหลายปัจจัยที่ส าคัญและขาดไม่ได้คือการรับรู้สภาพตัวตนทางสังคม (Social Presence) และ
การสะท้อนความคิด (Reflective ideas) ปัจจัยเหล่านี้มีความส าคัญอย่างยิ่งในขั้นตอนการออกแบบ
การเรียนการสอน หลักการออกแบบที่เหมาะสมคือการออกแบบที่เอ้ือให้เกิดการสนทนาและลด
ระยะห่างทางจิตใจที่มักเกิดขึ้นกับการเรียนการสอนออนไลน์ 
       ซี สวอน และ พิกเก็ต (Shea, P., Swan, K., Li, C. and Pickett, A. 2005) ได้ให้ทัศนะ
ที่เกี่ยวกับการออกแบบการสร้างชุมชนการเรียนว่า ควรให้ความส าคัญ Immediacy หรือการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ช่วยลดระยะห่างด้านจิตใจ (Psychological Distance) ของผู้เรียนออนไลน์ ซึ่งมีทั้ง
แบบวัจนภาษา (verbal) และอวัจนภาษา (nonverbal) เช่นการให้ผลป้อนกลับที่รวดเร็วจากผู้สอน 
การโต้ตอบทางความคิดเห็นของผู้เรียน เป็นต้น เพราะการลดระยะห่างทางจิตใจมีความส าคัญต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการเรียนออนไลน์จึงจ าเป็นต้องศึกษาวิธีต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ช่วยลดระยะห่างทางจิตใจให้เกิดขึ้นกับสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ กรรับรู้สภาพตัวตน
ทางสังคม (Social Presence) ได้ถูกมองว่าเป็นปัจจัยส าคัญของการลดระยะห่างทางจิตใจและสร้าง
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนการเรียนออนไลน์ เช่น การใช้เทคนิคการสนทนาด้วยตัวอักษรที่
สามารถแสดงออกทางความรู้สึกได้การใช้สัญลักษณ์แสดงความรู้สึกต่าง ๆ  
       คอลล็อก (Kollock, 1998) ได้กล่าวถึงหลักของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ว่า
เกี่ยวข้องกับความร่วมมือและความเห็นสมควรของบุคคลในการสร้างปัญหาให้แก่กลุ่ม (Social 
dilemma) ความส าเร็จของชุมชนนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 3 ประการ ประการที่ 1 คือการปฏิสัมพันธ์ที่
ไม่มีวันสิ้นสุด ประการที่ 2 คือ สมาชิกแต่ละบุคคลต้องสามารถระบุตัวตนซึ่งกันและกันผ่านระบบ
ออนไลน์ได้ และประการที่ 3 คือ สมาชิกต้องมีข้อมูลภูมิหลังของกันและกันนั่นคือผู้เรียนต้องมีตัวตน 
(Known Identity) และมีการบันทึกความสัมพันธ์ของผู้เรียนที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ในการออกแบบการ
เรียนรู้นั้นจึงควรมีการเก็บบันทึกการสนทนาและระบบที่อนุญาตให้ผู้เรียนสามารถโพสข้อความได้   
ไม่จ ากัดเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสอ่าน ไตร่ตรองและร่วมแสดงความคิดเห็นกับสมาชิกในเครือข่าย  

คอลล็อก (1998) ได้ศึกษาหลักการออกแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์แล้ว สรุปหลักการ
ออกแบบไว้ 3 แนวทางคือ 1) แนวทางการออกแบบส าหรับก าหนดความร่วมมือของ อเซลร็อด 
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(Axelrod) 2) แนวทางการออกแบบเพ่ือสร้างเครือข่ายที่ประสบความส าเร็จของออสรอม (Ostrom) 
และ 3) แนวทางการออกแบบชุมชนเสมือน ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 หลักการออกแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์  
แนวคิดการออกแบบ วิธีการออกแบบ 
ก าหนดความร่วมมือของ 
อเซลร็อด (1984) 
Axelrod’s requirements 
for the possibilities of 
cooperation 

- จัดให้บุคคล/สมาชิกได้พบปะกันและกัน หลักจากรู้จักกันครั้ง
แรก 
- สมาชิกต้องสามารถจ าสมาชิกคนอื่นได้ 
- สมาชิกทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติของสมาชิกคนอ่ืนตั้ งแต่
เริ่มจนถึงปัจจุบัน 

ห ลั ก ก า ร อ อ ก แ บ บ เ พ่ื อ
ความส าเร็จของออสรอม 
(1990)  (Ostrom’s design 
principles of successful 
communities) 

- การอธิบายขอบเขตของกลุ่มที่ชัดเจน 
- กฎเกณฑ์ที่ ใช้ร่วมกันต้องสอดคล้องกับความต้องการ  และ
เงื่อนไขของเครือข่าย 
- สมาชิกสามารถมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ที่ส่งผล
กระทบต่อตนเองได้ 
- บุคคลภายนอกต้องเคารพสิทธิในการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ของ
สมาชิก 
- ระบบที่คอยสอดส่องดูแลสมาชิก 
- สมาชิกสามารถเข้าถึงกลไกการแก้ปัญหาที่เสีย ค่าใช้จ่ายต่ าได้ 

หลั กการออกแบบชุมชน
เสมือนของก็อดวิน (1994) 
(Godwin’s principles for 
making virtual 
communities work) 

- ใช้ซอฟต์แวร์ที่ส่งเสริมการสนทนาและการปฏิสัมพันธ์ 
- ไม่ก าหนดความยาวของข้อความที่จะโพส 
- ให้เลือกน าบุคคลที่พูดคุยเก่ง มีความคิดเห็นที่หลากหลายมาเป็น
ตัวอย่างในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ให้สมาชิกเป็นผู้จัดการข้อขัดแย้งปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองก่อน 
- ให้ข้อมูลด้านสถาบัน 
- ส่งเสริมความต่อเนื่อง 
- คอยจัดให้มีกลุ่มที่น่าสนใจเป็นพิเศษ 

 
ที่มา: Kollock, P.,  Design Principles for Online Communities.  Accessed January 16, 
2014.  Available from http://www.sscnet.ucla.edu/soc/faculty/kollock/papers/design. 
htm., (1998).   
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 สรุปได้ว่ากระบวนการสร้างชุมชนการเรียนนั้นสามารถแบ่งออกตามระดับความสนิท
สนมและความไว้วางใจของสมาชิก เริ่มตั้งแต่สมาชิกท าความรู้จักกันไปจนถึงขั้นที่สมาชิกมีความสนิท
สนมและไว้วางใจที่สูงดีนี้จะส่งผลต่อความส าเร็จของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ เพราะจะก่อให้เกิด
การปฏิสัมพันธ์เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลการร่วมแสดงความคิดเห็น และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
การเรียนรู้ อันน าไปสู่การมีส่วนร่วมในชุมชนและการทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนรู้ของตนเองและของ
สมาชิกในเครือข่าย การออกแบบกิจกรรมการเรียนที่สนับสนุนการสร้างชุมชนการเรียนรู้นั้นควรมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ 1) การระบุวัตถุประสงค์ของกลุ่มที่ชัดเจน 2) การปฏิสัมพันธ์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3) การแสดงความคิดเห็นจากมุมมองที่หลากหลาย 4) การรับรู้สภาพตัวตนของผู้เรียนเพ่ือลด
ระยะห่างด้านจิตใจ และ 5) ระบบที่เอ้ือต่อการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก 
 

ตอนที่ 6 ทักษะการรู้สารสนเทศ 
 
6.1 ทักษะการรู้สารเทศ (Information Literacy skill) 
 ปัจจุบันเป็นสังคมสารสนเทศ ทุกคนจ าเป็นต้องมีทักษะทางสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
ตนเองในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือเท่าทันข้อมูลข่าวสาร สังคมแห่งการ
เรียนรู้ การศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศจึงมีความจ าเป็นเพ่ือสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
สังคมได้อย่างยั่งยืน นักวิชาการใช้ค าที่มีความหมายเดียวกัน เช่นค าว่า ทักษะสารสนเทศ การรู้
สารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  คือ การมีพฤติกรรมเข้าถึงสารสนเทศที่เหมาะสมอย่างมี
ความคิดและจริยธรรม โดยผ่านช่องทางหรือสื่อใดๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศตามความต้องการ 
(SUNY Council of Library Directors Information Literacy Initiative, 2003) สรุปได้ว่า ทักษะ
การใช้สารสนเทศ หมายถึงการรู้ถึงความจ าเป็นของสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ การ
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์และประเมินสารสนเทศ การจัดระบบประมวล
สารสนเทศ การประยุกต์ใช้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจที่มีประสิทธิผลและสร้างสรรค์ การสรุปอ้างอิง
และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ความเข้าใจและยอมรับในจริยธรรมของข้อมูลข่าวสาร การพัฒนา
เจตคติน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 American Association of School Librarians & Association for Educational 
Communications and Technology (2004) จ าแนกทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 ได้เป็น 4 
ลักษณะคือ  
 1. ทักษะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการรู้สารสนเทศและการรู้สื่อ ทักษะ
การสื่อสาร  
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 2. ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ และการคิดเป็นระบบ การ
ระบุปัญหา การด าเนินการและแนวทางการแก้ปัญหา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความใฝ่รู้เชิง
ปัญญา   

3. ทักษะปฏิสัมพันธ์และการชี้น าตนเอง ได้แก่ ทักษะการปฏิสัมพันธ์และการประสาน
ร่วมมือ การชี้น าตนเอง การเป็นที่น่าเชื่อถือ และการปรับตัว  
 4. การรับผิดชอบต่อสังคม จากทักษะการเรียนรู้ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ทักษะการรู้
สารสนเทศ เป็นทักษะหนึ่งที่จ าเป็นยิ่งส าหรับการเรียนรู้ในทศวรรษนี้ 
 การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ค านี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
และประเทศอังกฤษ ซึ่งในประเทศอังกฤษนั้นได้ใช้ค าว่า ทักษะสารสนเทศ (Information Skills) การ
รู้สารสนเทศหรือทักษะสารสนเทศเกิดขึ้นในราวต้นคริสต์ศักราช1974  และได้ใช้ค าทั้งสองร่วมกัน 
และบางครั้งได้ใช้ในความหมายเดียวกัน โดยที่การรู้สารสนเทศครอบคลุม ความสามารถในการเข้าถึง 
การก าหนด การประเมินและการใช้สารสนเทศจากแหล่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 นอกจากนี้ยังมีการน าเสนอสารสนเทศในลักษณะต่างๆได้แก่ การรู้สื่อ (Media 
Literacy) เป็นความสามารถในการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์ ประเมิน และสื่อสาร ในรูปแบบที่มีความ
หลากหลายของสื่อได้ การรู้คอมพิวเตอร์ (Computer Literacy) เป็นความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์  และซอฟแวร์ เพ่ื อเข้ าถึ งสารสนเทศ การรู้ เชิ งทัศนะ (Visual Literacy) เป็ น
ความสามารถในการเข้าใจความหมายและองค์ประกอบต่างๆของภาพที่เห็น การรู้ดิจิตอล (Digital 
Literacy) เป็นความสามารถเข้าใจและใช้สารสนเทศรูปแบบต่างๆ จากแหล่งที่กว้างขวางเมื่อมีการ
น าเสนอผ่านทางคอมพิวเตอร์ และดิจิตอล การรู้เครือข่าย (Network Literacy) เป็นความสามารถ
จัดการกับสารสนเทศในเครือข่ายรอบโลก เพ่ือวิเคราะห์ และแก้ปัญหา เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โดยรวม 
 ทักษะสารสนเทศจึงเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ส าคัญของบุคคล ทักษะการรู้สารสนเทศ
ต้องอาศัยความสามารถในการเข้าถึง ประเมิน และการใช้สารสนเทศ ทักษะการรู้สารสนเทศจึงเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการสร้างคุณลักษณะให้บุคคลเป็นผู้มีความรู้  มีความคิดวิเคราะห์  มี
ความสามารถด้านสารสนเทศ และช่วยให้บุคคลเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 6.1.1 ความเป็นมาของการรู้สารสนเทศ 

ในช่วงศตวรรษ 1970 ในปี 1974 Zurkovski นายกสมาคมอุตสาหกรรมสารสนเทศ
(Information Industry Association : IIA) ถือว่าเป็นคนแรกที่พูดถึงมโนทัศน์การรับรู้สารสนเทศ 
โดยกล่าวถึงลักษณะ “ผู้รู้สารสนเทศ”  
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Horton ได้บอกความแตกต่างของการรู้สารสนเทศและการรู้ทักษะทางคอมพิวเตอร์ 
(computer literacy) ว่า การรู้สารสนเทศต่างจากการรู้ทักษะทางคอมพิวเตอร์ เนื่องจากการรู้
สารสนเทศเป็นการเพ่ิมพูนระดับความรู้ของแต่ละบุคคลรวมถึงบริษัทห้างร้านเพ่ือการด ารงอยู่ในยุค
ทะลักทะลายของความรู้และเป็นการใช้งานระบบเครื่องจักรกลเพ่ือการจ าแนกแยกแยะข้อมูล  เข้าถึง
และได้มาซึ่งข้อมูลรวมถึงเอกสารและวรรณกรรมที่ต้องการเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  

รายงานของสมาคมห้องสมุดแห่งสหรัฐอเมริกา(ALA) ชื่อ Presidential Committee 
on Information Literacy เขียนขึ้นในปี1989 ซึ่งกล่าวถึงความส าคัญของ การบรรลุผลส าเร็จของ
การรู้สารสนเทศและเน้นว่าการบรรลุผลส าเร็จนั้นจะต้องมีโครงสร้าง การศึกษารูปแบบใหม่ นั่นคือ
เน้นทรัพยากรเป็นศูนย์กลาง(Resource-based Learning) รายงาน ฉบับนี้ได้รับการเผยแพร่อย่าง
แพร่หลายและได้รับความสนใจทั่วโลก และที่ส าคัญที่สุด ALA ได้ให้ค าจ ากัดความของการเป็นผู้รู้
สารสนเทศ(Information Literate person) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและใช้กันทั่วโลกว่า
หมายถึงผู้ที่สามารถตระหนักได้ว่าเมื่อไรที่สารสนเทศมีความจ าเป็นสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลประเมิน
และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วงปลายทศวรรษที่  1980 แนวคิดของการรู้สารสนเทศมี
ความชัดเจนมากข้ึน มีค าจ าความที่ชัดเจน มีการก าหนดขอบเขตความครอบคลุมทักษะและความรู้ที่
ต้องเรียนรู้ในการจัดการสารสนเทศในยุคสังคมแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
 ในทศวรรษที่ 1990 ถึง ปัจจุบัน การรู้สารสนเทศเข้ามามีบทบาทในแวดดวงการศึกษา
และบรรณารักษ์เพ่ิมมากขึ้นอย่างมากขึ้นเป็นล าดับ เนื่องจากห้องสมุดและสถาบันการศึกษา รวมถึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษาของประเทศได้เห็นความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุค
สังคมแห่งการเรียนรู้ การรู้สารสนเทศท า ให้ประชาชนในประเทศสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
ในปี 1990 The National Forum on Information Literacy (NFIL) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานด้านการศึกษาองค์กรธุรกิจ และหน่วยงานรัฐบาล 
ภายในประเทศกว่า 75 แห่ง ซึ่งมีบทบาทในการสนับสนุนและกระตุ้นให้ตระหนักถึงความส าคัญของ
การรู้สารสนเทศให้เกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอก 
 ประเทศในยุคนี้ยังมีการจัดท ามาตรฐานการรู้สารสนเทศขึ้นเพ่ือเป็นคู่มือและเครื่องชี้วัด
ประสิทธิภาพความส าเร็จของการรู้สารสนเทศของประชนในประเทศด้วยในปี 1998 American 
Association of School Libraries (AASL)และ Association of Educational Communication 
and Technology (AECT) ได้ตีพิมพ์ Information Power: Information Literacy Standards for 
Student learning ซึ่งเป็นมาตรฐานการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับโรงเรียนประถมและ
มัธยมศึกษาและในปี  2000 Association of College and Research Libraries (ACRL) ตีพิมพ์
Information Literacy Competency Standards for Higher Education เพ่ือเป็นมาตรฐานสากล
ส าหรับการรู้สารสนเทศของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาเพ่ือใช้ภายในประเทศและเผยแพร่ในต่างประเทศ 
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ซึ่งมาตรฐานนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ ได้แก่ภาษาสเปน และ ภาษากรีก ในปี 2004 ACRL 
(2004) ได้เผยแพร่ Objectives for Information Literacy Instruction : A Model Statement 
for Academic Librarians เพ่ือใช้เป็นคู่มือของบรรณารักษ์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสอนการรู้
สารสนเทศในระดับอุดมศึกษาในการที่จะใช้เป็นคู่มือจัดการเรียนการสอนและจัดบริการสอนการรู้
สารสนเทศแก่นักเรียน นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคู่มือ
ดังกล่าวจะต้องใช้ประกอบกับมาตรฐาน  Information Literacy Competency Standards for 
Higher Education ชิ้ น แ ร ก  (Association of College and Research Libraries. (2002) 
มาตรฐานการรู้สารสนเทศทั้งสองเรื่องของประเทศสหรัฐอเมริกานี้ ได้กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวของ
ห้องสมุดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาในทั่วโลก 
 6.1.2 ความหมายของการรู้สารสนเทศ 
 ปัจจุบันมีนักวิชาการหลายท่านได้นิยามการรู้สารสนเทศ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้  
 Doyle (1992) ได้ให้ค าจ ากัดความของการรู้สารสนเทศว่า คือ ความสามารถในการ
เข้าถึงสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ และใช้สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศที่มีความ
หลากหลายได ้ 
 American Association of school Librarian and Association of Educational 
Communication and Technology (1998) ได้ให้ค านิยามของ การรู้สารเทศว่า คือ “to learn 
how to learn” การเรียนรู้ว่าจะสามารถเรียนรู้ ได้อย่างไร และ South Association of College 
and Schools (1993) นิยามว่า การรู้สารเทศ  คือ ความสามารถที่ จะก าหนดความต้องการ
สารสนเทศ การประเมินและ การใช้สารสนเทศเพ่ือน า ไปสู่การศึกษาตลอดชีวิตได้ 
 สรุปได้ว่า การรู้สารสนเทศ หมายถึง กระบวนการทางปัญญาเพ่ือสร้างความเข้าใจของ
ผู้เรียนโดยผู้เรียนจะต้องมีความสามารถและทักษะในทางสารสนเทศเกี่ยวกับการรู้ถึงความต้องการ
สารสนเทศของตน สามารถก าหนดความต้องการสารสนเทศได้ การวิเคราะห์และรู้แหล่งสารสนเทศ 
การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ การใช้สารสนเทศจาก
แหล่งสารสนเทศต่างๆเพ่ือการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.1.3 ทักษะการรู้สารสนเทศ 
ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy Skill) หมายถึง ความสามารถในการรู้

ว่า เมื่อไรต้องการสารสนเทศ สามารถที่จะจ าแนกสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการได้และสามารถที่
จะก าหนด ประเมิน และใช้สารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าสู่ยุค
แห่งสารสนเทศ(Information Age) ซึ่งทักษะการรู้สารสนเทศนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และมีความจ าเป็น
ในการที่จะประสบความส าเร็จในชีวิตและมีชีวิตที่มีคุณภาพ  (Association of College and 
Research Librarian, 1998) 
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Eisenberg (2008) ได้เสนอทักษะการรู้สารสนเทศเพ่ือการแก้ปัญหา (Big Six Skill) 
ประกอบด้วยทักษะของการรู้สารสนเทศที่ผู้เรียนควรรู้ ซึ่งแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ได้ 6 ทักษะดังนี้คอื 

ทักษะที่ 1 การก าหนดความต้องการสารสนเทศ (Task definition) 
ทักษะที่ 2 การใช้กลยุทธ์ในการสืบค้นสารสนเทศ (Information seeking strategies) 
ทักษะที่ 3 การก าหนดแหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงสารสนเทศ  (Location and 

access) 
ทักษะที่ 4 การใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ (Use of information) 
ทักษะที่ 5 การสังเคราะห์สารสนเทศ (Synthesizing) 
ทักษะที่ 6 การประเมินสารสนเทศ (Evaluation) 
องค์ประกอบส าคัญประกอบด้วย ความเข้าใจ และความสามารถส่วนบุคคลที่ตระหนัก

ถึงความจ าเป็นของสารสนเทศ โดยต้องมีความสามารถดังต่อไปนี้ 
1. ความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศ ประกอบด้วยความสามารถทางกายภาพ และ

สติปัญญาในการเข้าถึงสารสนเทศ ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี สามารถระบุแหล่งและ
สืบค้น ด้วยการใช้ความรู้และกลยุทธ์เพ่ือคัดสรร แก้ไข วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์และสื่อสาร 
กับฐานข้อมูลทั่วไป และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่นซีดีรอม อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

2. ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ ประกอบด้วยความสามารถในการสังเคราะห์ 
หรือตีความ สามารถตัดสินใจได้ว่าแหล่งสารสนเทศใดมีความน่าเชื่อถือ โดยอาศัยข้อเท็จจริงและ
ความเที่ยงตรง ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการประเมินสารสนเทศ 

3. ความสามารถในการใช้สารสนเทศ ประกอบด้วยความเข้าใจประเด็นทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ รวมถึงมารยาทการใช้สารสนเทศ และ
ประสิทธิภาพในการจัดการสารสนเทศท่ีสืบค้นได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 6.1.4 ลักษณะของผู้รู้สารสนเทศ 
 SUNY Council of Library Directors Information Literacy Initiative (2003) ได้ 
เสนอคุณลักษณะและความสามารถในทักษะการรู้สารสนเทศของบุคคลดังนี้ 
 1. ตระหนักถึงความจ าเป็นของสารสนเทศ 
 2. สามารถก าหนดขอบเขตของสารสนเทศท่ีจ าเป็น 
 3. เข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ประเมินสารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศได้ 
 5. น าสารสนเทศท่ีคัดสรรแล้วสู่พื้นความรู้เดิมได ้
 6. มีประสิทธิภาพในการใช้สารสนเทศได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 7. เข้าใจประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกฎหมายในหารใช้สารสนเทศ 
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 8. เข้าถึงและใช้สารสนเทศได้อย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย 
 9. แบ่งประเภท จัดเก็บ และสร้างความเหมาะสมให้กับสารสนเทศท่ีรวบรวมไว้ 
 10. ตระหนักว่าการรู้สารสนเทศช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 Doyle (1992) ได้กล่าวไว้ใน สรุปรายงานการประชุมแห่งชาติว่าด้วยเรื่องการรู้
สารสนเทศว่า ลักษณะของผู้รู้สารสนเทศ คือผู้ที่ 
 1. ตระหนักรู้ว่าสารสนเทศที่ถูกต้องและสมบูรณ์เป็นพ้ืนฐานส าหรับการตัดสินใจ
ตระหนักว่าเมื่อใดที่จะต้องใช้สารสนเทศ 
 2. ก าหนดปัญหาและค า ถามจากความต้องการสารสนเทศของตนเองได้ 
 3. มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศเก่ียวกับศักยภาพของแหล่งในการตอบปัญหา 
 4. สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้ เช่น แหล่งสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี 
 5. ประเมินคุณค่าสารสนเทศได้ 
 6. บูรณาการสารสนเทศท่ีได้จากการค้นคว้าเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ได้ 
 7. ใช้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจและการแก้ปัญหาได้ 
 สมาคมบรรณารักษ์ห้องสมุดวิทยาลัยและการวิจัย (Association of College and 
Research Librarian: ACRL) ได้ ก าห น ด ลั ก ษ ณ ะขอ งผู้ รู้ ส า รส น เท ศ (Information literate 
individual) ไว้ในมาตรฐานองค์ประกอบการรู้สารสนเทศส าหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา        
ปี 2000 ไว้ดังนี้ 
 1. สามารถก าหนดขอบเขตสารสนเทศท่ีตนเองต้องการได้ 
 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. ประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ 
 4. ใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. เข้าใจในเรื่อง กฎหมาย และสังคมแวดล้อมในการใช้สารสนเทศรวมถึงการเข้าถึง
และใช้สารสนเทศอย่างถูกหลักจริยธรรมและตามหลักกฎหมาย  

กล่าวโดยสรุป ลักษณะของผู้รู้สารสนเทศ (Information-literate individuals) ต้อง
เป็นผู้ที่สามารถค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศที่ตนเองต้องการในลักษณะที่เหมาะสมและมีปริมาณที่
พอเหมาะ สามารถทบทวนทางเลือกในการเข้าถึงได้อย่างพินิจพิเคราะห์และสามารถเลือกใช้
สารสนเทศเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.1.5 การสอนการรู้สารสนเทศ (Information Literacy Instruction) 
 การสอนการรู้สารสนเทศ คือการสอนที่เน้นสอนทักษะการคิดวิเคราะห์  (Critical 
Thinking) และเน้นสอนผู้ใช้ให้ใช้สารสนเทศให้เป็นต่างจากการสอนการใช้ห้องสมุดแบบเดิม 
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ที่เน้นสอนเกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศเป็นหลักการสอนการรู้สารสนเทศในสถาบันการศึกษามีรูปแบบ
การสอนที่หลากหลาย เช่น การสอนการรู้สารสนเทศโดยสัมพันธ์กับรายวิชา (course related 
library instruction session) การสอนการรู้สารสนเทศโดยบูรณาการเข้ากับรายวิชา (course-
integrated project) การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยระบบออนไลน์ (online tutorials) และการสอนเป็น 
รายวิชา (Eisenberg, 2008) 
 วิธีการสอนการรู้สารสนเทศที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ได้แก่ 
 1. การสอนการรู้สารสนเทศออนไลน์ (Online Information Literacy Instruction) 
 2. การบรรจุการสอนการรู้สารสนเทศในหลักสูตรการเรียน  (The Information 
Literacy Course) สถาบันการศึกษาบางแห่งมีรายวิชาที่สอนการรู้สารสนเทศ  
 
6.2 มาตรฐานการรู้สารสนเทศ (Information Literacy Standards) 
 6.2.1 มาตรฐานของผู้รู้สารสนเทศ 
 American Association of School Librarians & Association for Educational 
Communications and Technology (2004) ได้เสนอมาตรฐานของผู้รู้สารสนเทศไว้ 3 ระดับ คือ 
มาตรฐานทั่วไป เป็นมาตรฐานที่ 1-3 มาตรฐานการเรียนรู้อย่างอิสระ มาตรฐานที่ 4-6 และมาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นมาตรฐานที ่7-8 ดังต่อไปนี้ 
 มาตรฐานทั่วไป 
 มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนเข้าถึงสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนประเมินสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและอย่างมีความสามารถ 
 มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนให้สารสนเทศอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 
 มาตรฐานการเรียนรู้อย่างอิสระ 
 มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ ต้องรู้สารสนเทศ และแสวงหาสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับความสนใจส่วนตัวได้ 
 มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ ต้องรู้สารสนเทศ และชื่นชมวรรณคดีและ
สารสนเทศอ่ืนๆ ที่มีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 มาตรฐานที่  6 ผู้ เรียนที่มี อิสระในการเรียนรู้  ต้องรู้สารสนเทศ ต้องมุ่งแสวงหา
สารสนเทศ และสร้างองค์ความรู้อย่างยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 
 มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนสร้างประโยชน์ต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้และสังคม เป็นผู้รู้
สารสนเทศและตระหนักถึงความส าคัญของสารสนเทศที่มีต่อสังคมประชาธิปไตย 
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 มาตรฐานที่ 8 ผู้เรียนสร้างประโยชน์ต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้และสังคม เป็นผู้รู้
สารสนเทศ และฝึกฝนให้มีพฤติกรรมที่มีจริยธรรม อันเกี่ยวข้องกับสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
             การรู้สารสนเทศจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ โดยต้อง
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในบริบทของทุกอย่างในชีวิตของบุคคล เพ่ือความส าเร็จโดยบูรณาการทั้งใน
หลักสูตรของการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 6.2.2 มาตรฐานการรู้สารสนเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 สหรัฐอเมริกานับว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทส าคัญอย่างมากในการริเริ่มจัดท า
มาตรฐานการรู้สารสนเทศขึ้นเป็นประเทศแรกซึ่งเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1989 โดย ALA ได้เผยแพร่
เอกสาร Presidential Committee on Information Literacy ที่ได้ก าหนดลักษณะองค์ประกอบที่
ส าคัญ 4 ประการของการรู้สารสนเทศ แบ่งมาตรฐานการรู้สารสนเทศออกเป็น 2 ระดบั คือ 
 ระดับแรก ระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาคือ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ 
9 ประการส าหรับนักเรียน (1998) (The Nine Information Literacy Standard for Student 
Learning)และ ระดับที่สอง มาตรฐาน การรู้สารสนเทศส าหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา (2000) 
(Information Literacy Competency Standards for Higher Education) แต่ละมาตรฐานแต่ละ
ระดับประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้ 

6.2.3 มาตรฐานการรู้สารสนเทศส าหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 มาตรฐานการรู้สารสนเทศส าหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นส าหรับผู้เรียนใน
ระดับอุดมศึกษาเป็นหลัก ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 5 มาตรฐานและมีตัวชี้วัดความส าเร็จ 22 ตัว 
ใช้ส าหรับประเมินความก้าวหน้าในการรู้สารสนเทศของผู้เรียนตามล าดับขั้นของผลลัพธ์จากล าดับขั้น
พ้ืนฐานจนถึงขั้นสูงตามล าดับ ผลลัพธ์แต่ละตัวสามารถใช้เป็นเครื่องก าหนดแนวทางในการพัฒนา
วิธีการในการวัดผลการรู้สารสนเทศของผู้เรียน รวมถึงเป็นเครื่องมือชี้วัดการรู้สารสนเทศของผู้เรียน
ด้วย (Association of College and Research Librarian: ACRL, 2000 : 8-14) ผู้ เรียนที่ เป็นผู้รู้
สารสนเทศในระดับอุดมศึกษาจะต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
มาตรฐานที่ 1 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถก าหนดชนิดและขอบเขตของสารเทศที่ตนเอง

ต้องการได้ 
เครื่องมือชี้วัดความส าเร็จ (Performance Indicators): 
 1.1 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถก าหนดและอธิบายสารสนเทศที่ต้องการได้
ชัดเจน 
 ผลลัพธ์ที่ได้(Outcomes Include) : 
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   1.1.1 สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวเรื่องการท าวิจัยหรือสารสนเทศที่ตนเอง
ต้องการค้นหากับครูผู้สอน กับกลุ่มกิจกรรม และแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

   1.1.2 สามารถพัฒนาความต้องการเนื้อหาของงานวิจัยของตนเองเป็นค าพูดได้และตั้ง
ค าถามการวิจัยได ้

   1.1.3 สามารถค้นหาแหล่งสารสนเทศที่จะน ามาสนับสนับสนุนหัวข้องานวิจัยของ
ตนเองได ้

   1.1.4 สามารถก าหนดหรือปรับปรุงสารสนเทศท่ีตนเองต้องการได้ 
   1.1.5 สามารถอธิบายและแยกแยะแนวคิดหลักและค าศัพท์ที่จะใช้ในการอธิบายถึง

สารสนเทศที่ตนเองต้องการได ้
   1.1.6 สามารถตระหนักรู้ว่าการผลิตสารสนเทศชิ้นใหม่ โดยน าสารสนเทศที่มีอยู่ใน

ปัจจุบันมาเชื่อมโยงกับความคิดดั้งเดิม การทดลอง หรือการวิเคราะห์ ท า ให้เกิดสารสนเทศชิ้นใหม่ได ้
 1.2 ผู้ เรียนที่ เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถจ าแนกประเภทและรูปแบบของแหล่ง
สารสนเทศ และสารสนเทศที่น่าเชื่อถือต่างๆได้ 
 ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcomes Include) : 
    1.2.1 รู้ว่าสารสนเทศที่เป็นทางการ (formally) และไม่เป็นทางการ (informally) ถูก
ผลิตขึ้นอย่างไร มีการจัดการอย่างไร และถูกเผยแพร่อย่างไรบ้าง 
    1.2.2 ตระหนักว่าความรู้สามารถถูกจัดแบ่งได้ตามสาขาวิชาซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึง
สารสนเทศได้ง่ายยิ่งขึ้น 
    1.2.3 สามารถจ าแนกคุณค่าและความแตกต่างของแหล่งสารสนเทศที่มีศักยภาพ 
(Potential resources) ที่อยู่ในรูปแบบที่หลากหลายได้ เช่น สื่อผสม (multimedia) ฐานข้อมูล 
เว็บไซต์ ชุดข้อมูล โสตทัศนะวัสดุ และ สิ่งตีพิมพ์อ่ืนๆ 
    1.2.4 สามารถจ าแนกวัตถุประสงค์และผู้ใช้แหล่งสารสนเทศที่มีศักยภาพเหล่านั้นได้ 
เช่น ความแตกต่างระหว่างแหล่งสารสนเทศที่ได้รับความนิยมและแหล่งสารสนเทศทางวิชาการได้  
แยกความแตกต่างระหว่างแหล่งสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันและแหล่งข้อมูลที่เป็นประวัติศาสตร์ได้ 
    1.2.5 สามารถแยกความแตกต่างของแหล่งสารสนเทศปฐมภูมิและแหล่สารสนเทศ
ทุติยภูมิได้ พร้อมทั้งสามารถตระหนักหนักรู้ได้ว่าแหล่งแต่ละชนิดนั้นจะใช้งานอย่างไรและมีส าคัญ
ต่างกันอย่างไร 
    1.2.6 สามารถเข้าใจว่าสารสนเทศควรได้มาจากข้อมูลดิบจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 

1.3 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถพิจารณาค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ในการ
ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ตนเองต้องการได้ 
 ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcomes Include) : 
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    1.3.1 สามารถพิจารณาความเป็นไปได้ในการได้มาซึ่งสารสนเทศที่ต้องการและ
สามารถขยายขอบเขตกระบวนการค้นหาสารสนเทศจากแหล่งอ่ืนได้ (ยกตัวอย่างเช่น การยืมระหว่าง
ห้องสมุด) 
    1.3.2 สามารถที่จะพิจารณาความเป็นไปได้ในการได้มาซึ่งสารสนเทศภาษาอ่ืน เพ่ือ 
รวบรวมสารสนเทศท่ีต้องการเพิ่มเติมและสามารถเข้าใจปริบทของสารสนเทศได้ 
    1.3.3 สามารถวางแผนและก าหนดระยะเวลาในการแสวงหาสารสนเทศท่ีต้องการ 
 1.4 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถทบทวนการประเมินธรรมชาติของสารสนเทศ
และการขยายความต้องการสารสนเทศได้ 
 ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcomes Include) : 
    1.4.1 สามารถทบทวนว่าสารสนเทศที่มีอยู่ในเบื้องต้นสามารถตอบค าถามการวิจัยได้
อย่างชัดเจน หรือต้องการการปรับปรุงใหม่ 
    1.4.2 สามารถอธิบายเกณฑ์มาตรฐานในการตัดสินใจใช้สารสนเทศหรือเลือก
สารสนเทศได้ 
มาตรฐานที่ 2 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการอย่างมีประสิทธิผล

และประสิทธิภาพ 
เครื่องมือชี้วัดความส าเร็จ(Performance Indicators): 
 2.1 ผู้ เรียนที่ เป็นผู้ รู้สารสนเทศสามารถเลือกวิธีการค้นหาอย่างมีหลักการ 
(Investigative Methods) หรือเลือกระบบการค้นคืนสารสนเทศเพื่อใช้ในการเข้าถึงสารสนเทศ
ได้อย่างเหมาะสม 
 ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcomes Include) : 
    2.1.1 สามารถจ าแนกวิธีการค้นหาสารสนเทศอย่างมีหลักการได้อย่างเหมาะสม 
    2.1.2 สามารถส ารวจผลดีและความเหมาะสมในวิธีการค้นหาสารสนเทศอย่างมี
หลักการได ้
    2.1.3 สามารถส ารวจถึงขอบเขต  เนื้อหา และโครงสร้างของระบบการค้นคืน
สารสนเทศได้ 
    2.1.4 สามารถคัดเลือกแนวทางการเข้าถึงสารเทศที่ต้องการจากวิธีการค้นหา
สารสนเทศอย่างมีหลักการหรือใช้ระบบการค้นคืนสารสนเทศที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพได้ 

2.2 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถสร้างและออกแบบกลยุทธ์ในการสืบค้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcomes Include) : 



69 

    2.2.1 สามารถพัฒนาวางแผนการวิจัยให้สอดคล้องกับวิธีการในการส ารวจสารสนเทศ
ที่ต้องการอย่างเหมาะสม 
    2.2.2 สามารถก าหนดค าค้น  (keywords) ค าที่มี  ค าที่มีความหมายเหมือนกัน 
(synonyms) และค าที่ มีความหมายเกี่ ยวข้อง  (related terms) ที่ ต้องการใช้ส าหรับสืบค้น
สารสนเทศที่ต้องการได ้
    2.2.3 สามารถเลือกศัพท์ควบคุม (controlled words) ที่ใช้ในสาขาวิชาหรือใช้ใน
แหล่งสารสนเทศที่ใช้ค้นคืนได้ 
    2.2.4 สามารถสร้างกลยุทธการสืบค้นโดยใช้ค า สั่งสืบค้นที่เหมาะสมกับระบบการค้น
คืนสารสนเทศได้ เช่น การใช้ตรรกะบูลีน การตัดค า การก าหนดระยะห่างของค าในเครื่องมือสืบค้น
บนอินเทอร์เน็ต (Searh Engines) 
    2.2.5 สามารถใช้กลยุทธการสืบค้นที่เหมาะสมกับระบบการค้นคืนสารสนเทศที่มี
หลากหลาย  
    2.2.6 สามารถสืบค้นโดยเลือกใช้วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะกับสาขาวิชา 

2.3 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถค้นคืนสารสนเทศออนไลน์หรือสามารถใช้
วิธีการอื่นๆ ในการค้นคืนได้ 
 ผลลัพธ์ที่ได้(Outcomes Include) : 
    2.3.1 สามารถใช้ระบบการสืบค้นที่หลากหลายเพ่ือการค้นคืนสารสนเทศที่อยู่ใน
รูปแบบที่แตกต่างกันได ้
    2.3.2 สามารถใช้ระบบการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรหรือระบบอ่ืนๆ เช่น ดัชนีหรือระบบ
เลขหมู่ เพ่ือใช้ในการเข้าถึงสารสนเทศในห้องสมุดหรือแหล่งสารสนเทศต่างๆ 
    2.3.3 สามารถใช้บริการออนไลน์แบบพิเศษ (specialized online) หรือบริการผู้ใช้
ส่วนบุคคล (in personal services) ที่มีในสถาบันเพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศท่ีต้องการได้ ยกตัวอย่าง 
เช่น บริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการจัดส่งเอกสารสมาคมวิชาชีพ (professional association) 
หน่วยงานวิจัยของสถาบัน (institutional research offices) แหล่งข้อมูลชุมชน (community 
resources) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา เป็นต้น 
    2.3.4 สามารถใช้การส ารวจ การส่งจดหมาย การสัมภาษณ์ หรือรูปแบบอ่ืนของ
เครื่องมือเพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศเบื้องต้นที่ต้องการได้ 
 2.4 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถปรับปรุงกลยุทธการสืบค้นได้ 
 ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcomes Include) : 
    2.4.1 สามารถประเมินปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องจากการสืบค้นเพ่ือ
เลือกระบบการค้นคืนสารสนเทศท่ีเหมาะสม หรือเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมในการสืบค้น 
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    2.4.2 สามารถก าหนดปัญหาในการค้นคืนสารสนเทศและตัดสินใจปรับปรุงกล
ยุทธการสืบค้นใหม่ได้ ถ้าจ าเป็น 
    2.4.3 สามารถเริ่มต้นสืบค้นใหม่อีกครั้งโดยใช้กลยุทธการสืบค้นที่ปรับปรุงใหม่ได้ 
 2.5 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถคัดลอก บันทึก และจัดการสารสนเทศและ
แหล่งสารสนเทศได้ 
 ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcomes Include) : 
    2.5.1 สามารถเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการคัดลอกสารสนเทศที่ต้องการได้ เช่น 
ฟังก์ชั่นของโปรแกรมในการคัดลอก (copy) และวาง (paste) การถ่ายเอกสาร การใช้สแกนเนอร์ 
(scanner) การใช้อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง 
    2.5.2 สามารถสร้างระบบส าหรับในการจัดการสารสนเทศ 
    2.5.3 สามารถบอกความแตกต่างของประเภทของแหล่งสารสนเทศที่ถูกน าไปอ้างอิง 
(cited) และเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบการอ้างอิงแหล่งสารสนเทศต่างๆ ได ้
    2.5.4 สามารถจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกันไว้ใช้อ้างอิงครั้งต่อไปได้ 
    2.5.5 สามารถใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการสารสนเทศท่ีได้รับการคัดเลือก
และถูกจัดระบบไว้แล้วได้ 
มาตรฐานที่ 3 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมี

วิจารณญาณ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงสารสนเทศที่ได้รับการคัดเลือกไว้แล้วกับ
พื้นฐาน ความรู้เดิมท่ีตนเองมีอยู่ได้ 

เครื่องมือชี้วัดความส าเร็จ (Performance Indicators): 
3.1 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถสรุปใจความส าคัญที่ได้มาจากสารสนเทศที่

รวบรวมมาได้ 
 ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcomes Include) : 
    3.1.1 สามารถอ่านเอกสารและจับประเด็นส าคัญได้ 
    3.1.2 สามารถสรุปประเด็นส าคัญของเอกสารด้วยส านวนของตนเองและเลือกใช้
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
    3.1.3 สามารถเลือกเนื้อหาค าพูดที่เหมาะสมเพื่อการคัดลอกมาอ้างอิงได้ (quoted) 

3.2 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถก าหนดและประยุกต์ใช้เกณฑ์มาตรฐานในการ
ประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาได้ 
 ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcomes Include) : 
    3.2.1 สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ ได้เพ่ือประเมิน 
ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความเที่ยงตรง ช่วงเวลาของสารสนเทศได้ 
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    3.2.2 สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและเหตุผลที่ใช้สนับสนุนข้อโต้แย้งหรือวิธีการของ
สารสนเทศที่ตัวเองมีได้ 
    3.2.3 สามารถแยกแยะความแตกต่างของสารสนเทศที่มีอคติ  สารสนเทศที่ไม่
น่าเชื่อถือได้ 
    3.2.4 สามารถท า ความเข้าใจวัฒนธรรม ลักษณะทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อมของ
สารสนเทศที่ถูกสร้างขึ้นได้ รวมทั้งเข้าใจอิทธิพลสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการอธิบายความสารสนเทศได้ 
 3.3 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถสังเคราะห์ใจความส าคัญของสารสนเทศเพื่อ
สร้างแนวคิดสารสนเทศใหม่ได้ 
 ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcomes Include) : 
    3.3.1 สามารถเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของแนวคิดต่างๆในสารสนเทศและสามารถ
เชื่อมโยงแนวคิดต่างๆเหล่านั้นกับความรู้ที่มีอยู่เดิมในการสร้างสารสนเทศใหม่ ที่น่าเชื่อถือโดยมีข้อมูล
อ้างอิงสนับสนุน 
    3.3.2 สามารถขยายรายละเอียดการสังเคราะห์สารสนเทศในขั้นแรกออกไปได้ในกรณี
ที่ต้องสร้างสมมติฐานใหม่ซึ่งต้องการสารสนเทศสนับสนุนเพิ่มเติม 
    3.3.3 สามารถใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น โปรแกรมสเพรด
ชีท (spreadsheets) ฐานข้อมูล สื่อผสม อุปกรณ์โสตและทัศนวัสดุอ่ืนๆ ในการจับประเด็นแนวคิด
และข้อเท็จจริงต่างๆ 
 3.4 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถเปรียบเทียบความรู้ใหม่กับความรู้ที่มีอยู่เดิม
เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ สารสนเทศเพิ่มคุณค่า (value added) การโต้แย้งสารสนเทศหรือลักษณะ
พิเศษของสารสนเทศได้ 
 ผลลัพธ์ที่ได้(Outcomes Include) : 
    3.4.1 สามารถพิจารณาได้ว่าสารสนเทศที่ ได้ เพียงพอในการวิจัยหรือต้องการ
สารสนเทศอ่ืนเพิ่มหรือไม่ 
    3.4.2 สามารถใช้การคิดอย่างมีเหตุผลในการพิจารณาโต้แย้งหรือยืนยันสารสนเทศที่
เราใช้เปรียบเทียบกับแหล่งสารสนเทศอ่ืนได้ 
    3.4.3 สามารถเขียนสรุปใจความส าคัญจากสารสนเทศท่ีรวบรวมมาได้ 
    3.4.4 สามารถทดสอบทฤษฎีด้วยเทคนิคที่เหมาะสมของสาขาวิชานั้นๆ เช่นการสร้าง
สถานการณ์จ าลอง (simulator) การทดลอง เป็นต้น 
    3.4.5 สามารถตัดสินความถูกต้องของสารสนเทศได้ โดยการตั้งค าถามถึงแหล่งที่มา
ของข้อมูลการจ ากัดเครื่องมือหรือกลยุทธ์ที่ใช้ในการรวบรวมสารสนเทศ การพิจารณาความเป็นเหตุ
เป็นผลของบทสรุป 
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    3.4.6 สามารถเชื่อมโยงสารสนเทศใหม่กับสารสนเทศเก่าหรือความรู้เก่าได้ 
    3.4.7 สามารถเลือกสารสนเทศที่มีเนื้อหาสนับสนุนหัวเรื่องประเด็นที่ก าลังค้นคว้าได้ 
 3.5 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถตัดสินใจได้ที่จะเพิ่มหรือลดสารสนเทศได้ 
 ผลลัพธ์ที่ได้(Outcomes Include) : 
    3.5.1 สามารถจับประเด็นต่างๆที่พบจากสารสนเทศได้ 
    3.5.2 สามารถตัดสินใจที่จะเพ่ิมหรือลดประเด็นของสารสนเทศท่ีต้องการได้ 
 3.6 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถท าความเข้าใจและตีความสารสนเทศเพื่อการ
อภิปรายกับบุคคลอ่ืน ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ปฏิบัติงานได้ 
 ผลลัพธ์ที่ได้(Outcomes Include) : 
    3.6.1 สามารถมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน 
    3.6.2 สามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการ
อภิปรายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น อีเมล์ บอร์ดรายงานข่าว (bulletin board) และห้องคุย (chat 
room) ได ้
    3.6.3 สามารถสอบถามทัศนคติของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เครื่องมือต่างๆได้  เช่นการ
สัมภาษณ์ อีเมล์ และบัญชีรายชื่อสาธารณะ (listserve) 
  3.7 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถตัดสินใจได้ว่าค าถามการค้นคว้านั้นต้อง
ปรับเปลี่ยนใหม่หรือไม่ 
 ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcomes Include) : 
    3.7.1 สามารถตัดสินใจได้ว่าสารสนเทศที่ได้มานั้นเพียงพอกับความต้องการหรือไม่ 
หรือว่ายังต้องการสารสนเทศเพ่ิมเติมจากที่อ่ืนอีก 
    3.7.2 สามารถปรับปรุงกลยุทธการสืบค้นและเติมแนวคิดการสืบค้นที่จ าเป็นใหม่ได้ 
    3.7.3 สามารถพิจารณาแหล่งค้นคว้าข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบันและหาแหล่งค้นคว้าใหม่ได้ 
มาตรฐานที่  4 : ผู้ เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศในฐานะบุคคลหรือสมาชิกของกลุ่มสามารถใช้

สารสนเทศในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เครื่องมือชี้วัดความส าเร็จ(Performance Indicators): 
 4.1 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถใช้สารสนเทศที่มีอยู่เดิมและสารสนเทศที่ได้มา
ใหม่ในการวางแผนและสร้างสารสนเทศชิ้นใหม่ได้ 
 ผลลัพธ์ที่ได้(Outcomes Include) : 
    4.1.1 จัดระบบเนื้อหาของสารสนเทศในลักษณะที่สนับสนุนตามวัตถุประสงค์และ
รูปแบบของผลงานใหม่ เช่น การสรุปความ การเขียนเนื้อหาคร่าวๆ ภาพเล่าเรื่อง เป็นต้น 
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    4.1.2 เชื่อมโยงความรู้และทักษะจากประสบการณ์เดิมในการวางแผนและสร้าง
สารสนเทศชิ้นใหม่ 
    4.1.3 เชื่อมโยงสารสนเทศเดิมและสารสนเทศใหม่รวมถึงการคัดลอกข้อความหรือการ
ถ่ายข้อความในลักษณะที่สนับสนุนตามวัตถุประสงค์ของผลงานใหม่ 
    4.1.4 สามารถปรับเปลี่ยนข้อความ  รูปภาพ และข้อมูลที่อยู่ในรูปดิจิตอลจาก
แหล่งข้อมูลเดิมให้อยู่ในรูปแบบใหม่ได ้
 4.2 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถทบทวนกระบวนการพัฒนาผลงานชิ้นใหม่ได้ 
 ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcomes Include) : 
    4.2.1 สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนหรือล าดับของกิจกรรมของการผลิตสารสนเทศได้แก่ 
การค้นหาสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ และการสื่อสารสารสนเทศ 
    4.2.2 สามารถทบทวนถึงสาเหตุที่ท า ให้ผลงานประสบผลส าเร็จ สาเหตุที่ท า ให้
ล้มเหลว และกลยุทธ์ที่เคยเลือกใช้ได้ 

4.3 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถน า สารสนเทศที่ผลิตขึ้นใหม่ไปสื่อสารกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcomes Include) : 
    4.3.1 สามารถเลือกวิธีการหรือรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดในการเผยแพร่ผลงานแก่ผู้ใช้ 
    4.3.2 สามารถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการผลิตผลงาน 
    4.3.3 สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เราต้องการสื่อสารและการสื่อสารข้อมูลเข้าด้วยกันได้ 
    4.3.4 สามารถสื่อสารข้อมูลได้อย่างชัดเจนและท าให้ผู้ชมสนใจ 
มาตรฐานที่ 5 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศมีความเข้าใจในเรื่อง เศรษฐกิจกฎหมายและประเด็น

ของสังคมเกี่ยวกับการใช้และการเข้าถึงสารสนเทศ รวมถึงการใช้สารสนเทศอย่าง
ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย 

เครื่องมือชี้วัดความส าเร็จ (Performance Indicators): 
 5.1 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถมีความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมายและ
เศรษฐกิจสังคมเกี่ยวกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcomes Include) : 
    5.1.1 สามารถแยกแยะและอภิปรายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (privacy) และการ
ป้องกันสิทธิ์ (security) ในสารสนเทศที่เป็นสิ่งตีพิมพ์และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
    5.1.2 สามารถแยกแยะและอภิปรายเกี่ยวกับสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่คิด
มูลค่า (free-based) และสารสนเทศเชิงพาณิชย์ (fee-based) ได ้
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    5.1.3 สามารถแยกแยะและอภิปรายเกี่ยวกับสิทธิในการจ ากัดการพูด (censorship 
of speech) และสิทธิ์ในการพูด (freedom of speech) ได ้
    5.1.4 สามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual 
property) และกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ (copy right) และการใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตาม
ลิขสิทธิ์ (fair use of copyright materials) ได้ 
 5.2 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบายขององค์กร
จรรยาบรรณ ในการเข้าถึงและใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
 ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcomes Include) : 
    5.2.1 สามารถมีส่วนร่วมในการอภิปรายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  (electronics 
discussions) โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต (netiquette) 
    5.2.2 สามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ของการใช้รหัสลับ (passwords) และรูปแบบรหัส
ประจ า ตัวแบบอ่ืนๆ ในการเข้าถึงสารสนเทศ 
    5.2.3 สามารถยอมรับนโยบายของหน่วยงานที่เราใช้เป็นแหล่งเข้าถึงสารสนเทศ  
    5.2.4 สามารถใช้แหล่งสารสนเทศ อุปกรณ์ ระบบและเครื่องอ านวยความสะดวก 
อ่ืนๆ อย่างถูกต้อง 
    5.2.5 สามารถได้รับ จัดเก็บ และเผยแพร่ อักษร ข้อมูล รูปภาพ และเสียงอย่างถูก
กฎหมาย 
    5.2.6 สามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในการที่จะไม่คัดลอกผลงานของบุคคลอ่ืน
โดยไม่ได้อ้างอิงหรือแอบอ้างคัดลอกผลงานของผู้อื่นเป็นของตนเอง 
    5.2.7 สามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในเรื่องนโยบายการวิจัยในมนุษย์  (Human 
Research) 
 5.3 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถใช้แหล่งสารสนเทศในการสื่อสารผลงานได้ 
ผลลัพธ์ที่ได ้(Outcomes Include) : 
    5.3.1 สามารถเลือกรูปแบบของเอกสารสารสนเทศที่มีการอ้างอิงที่มาที่ชัดเจนและใน
การใช้งานสารสนเทศท่ีมีที่มาทุกครั้งจะต้องมีการอ้างอิงที่มาของสารสนเทศ 
    5.3.2 สามารถเผยแพร่สารสนเทศที่ได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่และถูกต้องตามหลัก
ลิขสิทธิ์เท่านั้น 
 6.2.4 มาตรฐานการรู้สารสนเทศของประเทศออสเตรเลีย 
 Webber และ Johnson (2002) กล่าวว่า มาตรฐานการรู้สารสนเทศของประเทศ
ออสเตรเลียจัดท าขึ้นในปี 2001 โดยคณะกรรมการบรรณารักษ์อุดมศึกษาแห่งออสเตรเลีย (Council 
of Australian University Librarian, CAUL) ซึ่งได้จัดท ามาตรฐานการรู้สารสนเทศขึ้นโดยยึด
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มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก บางส่วนที่ได้ท า การแก้ไข เพ่ิมเติม ได้แก่ในส่วนการใช้
ค า Information Literate Person แทนค าว่า Information Literate Student ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
มาตรฐานของประเทศนี้มุ่งให้ความรู้กับบุคลทั่วไปด้วยไม่เฉพาะผู้เรียนที่อยู่ในสถาบันการศึกษา
เท่านั้น องค์ประกอบการรู้สารสนเทศของประเทศออสเตรเลีย ประกอบด้วย 
 1. ความสามารถในการตระหนักรู้ความต้องการสารสนเทศ 
 2. ความสามารถในการก าหนดขอบเขตสารสนเทศที่ตนเองต้องการได้ 
 3. ความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
 4. ความสามารถในการประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาได้ 
 5. ความสามารถในการรวบรวมสารสนเทศท่ีได้รับการคัดเลือกแล้วให้เกิดความรู้ได้ 
 6. ความสามารถในการใช้สารสนเทศเพ่ือการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
 7. ความสามารถในการเข้าใจประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจ  กฎหมาย สังคมและ
วัฒนธรรมในการใช้สารสนเทศ 
 8. ความสามารถในการเข้าถึงและใช้สารสนเทศอย่างถูกหลักจริยธรรมและถูก
กฎหมาย 
 9. ความสามารถในการจัดหมวดหมู่สารสนเทศ  จัดเก็บสารสนเทศ  ปรับปรุง
สารสนเทศที่มีอยู่ รวมถึงสร้างสารสนเทศข้ึนมาใหม่ได้ 
 10  ความสามารถในการตระหนักว่าการรู้สารสนเทศคือ พ้ืนฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

6.2.5 มาตรฐานการรู้สารสนเทศของประเทศอังกฤษ 
 Webber และ Johnson (2002) กล่าวว่า มาตรฐานการรู้สารสนเทศของประเทศ
อังกฤษจัดท า ขึ้นในปี 1999 โดยหน่วยงานการประชุมแห่งชาติและห้องสมุดมหาวิทยาลัย (Standing 
Conference of National and University Libraries, SCONUL) ได้จัดท าโครงสร้างมาตรฐานการ
รู้สารสนเทศของประเทศขึ้นใช้ชื่อว่า the Seven Pillars of Information Literacy และ SCONUL 
ใช้ค าว่า ทักษะทางสารสนเทศ (Information Skill) แทนค าว่า การรู้สารสนเทศ องค์ประกอบหลัก
ของทักษะทางสารสนเทศ 7 ประการประกอบด้วย 
 1. ความสามารถในการก าหนดความต้องการสารสนเทศ (The ability to recognize 
a need for information) 
 2. ความสามารถในการก าหนดความแตกต่างของสารสนเทศแต่ละประเภทได้ (The 
ability to distinguish ways in which the information “gap” may be addressed) 
 3. ความสามารถในการก าหนดกลยุทธการสืบค้นสารสนเทศได้  (The ability to 
construct strategies for locating information) 
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 4. ความสามารถในการก าหนดและเข้าถึงสารสนเทศ (The ability to locate and 
access information) 
 5. ความสามารถในการเปรียบเทียบและประเมินสารสนเทศที่ ได้รับจากแหล่ง
สารสนเทศที่แตกต่างได้ (The ability to compare and evaluate information obtained from 
different sources) 
 6. ความสามารถในการสื่อสารสารสนเทศได้ (The ability to organize, apply and 
communicate information to others in ways appropriate to the situation) 
 7. ความสามารถในการสังเคราะห์สารสนเทศเพ่ือสร้างความรู้ใหม่ได้ (The ability to 
synthesis and build upon existing information, contributing to the creation of new 
knowledge)  
 
6.3 แนวทางการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
           แนวทางการส่งเสริมการรู้สารสนเทศมีหลายแนวทาง หากแนวทางที่มีรูปธรรมชัดเจน
จากประเทศสหรัฐอเมริกา คือ  The Big 6 Skills Model ซึ่ งพัฒนาขึ้น โดยนักการศึกษาชื่ อ 
Eisenberg (2008) ได้น าไปใช้ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย 
มีการน าไปประยุกต์เพ่ือการเรียนการสอนทักษะสารสนเทศในสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยมี 5 
ขั้นตอน ได้แก่ 
 ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดภาระงาน (Task Definition) เป็นการระบุปัญหา หรือก าหนด
ขอบเขตของสารสนเทศท่ีต้องการใช้ และก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือการค้นหาสารสนเทศในขั้นต่อไป 
 ขั้ น ตอนที่  2  การก าหนดกลยุทธ์แสวงหาสารสน เทศ ( Information Seeking 
Strategies) เป็นการก าหนดว่าแหล่งสารสนเทศใดมีสารสนเทศที่ต้องการ และประเมินความ
เหมาะสมของแหล่งสารสนเทศกับปัญหาที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น เพ่ือให้สารสนเทศได้ตรงกับความ
ต้องการอย่างแท้จริง 
 ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดแหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงสารสนเทศ (Location and 
Access) เป็นการระบุแหล่งที่อยู่ของสารสนเทศและค้นหาสารสนเทศตามแหล่งสารสนเทศที่ได้
ก าหนดไว้ 
 ขั้นตอนที่  4 การใช้สารสน เทศ  (Use of Information) เป็ นการอ่าน  พิจารณ า
สารสนเทศที่ต้องการ และคัดเลือกข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องออกมาใช้ได้ตรงกับท่ีต้องการ 
 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินผลงานที่ได้ท าขึ้น รวมทั้ง
การประเมินกระบวนการแก้ไขปัญหาสารสนเทศด้วย 



77 

 ส าหรับในประเทศงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการรู้สารสนเทศส าหรับสังคมไทย 
(อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ , 2550) ได้สังเคราะห์และพัฒนารูปแบบการรู้สารสนเทศส าหรับ
สังคมไทยขึ้นโดยมีพ้ืนฐานจาก The Big 6 Skills Model ดังกล่าวข้างต้น มี 4 ขั้นตอนได้แก่ 
 1. ก าหนดภารกิจ คือ ต้องการรู้อะไร ปัญหาหรือข้อสงสัยคืออะไร 
 2. ตรงจุดเข้าถึงแหล่ง คือ การหาค าตอบว่าอยู่ที่ไหน มีวิธีเข้าถึง และการใช้แหล่งความรู้
ได้อย่างไร 
 3. ประเมินสารสนเทศ คือ การคัดสรรสารสนเทศอย่างไรให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการรู้ และ
น่าเชื่อถือ 
 4. บูรณาการวิถีการใช้งาน คือ การมีวิธีใดใช้ในการน าสิ่งที่ค้นพบมาสรุปน าเสนอและ
สื่อสารกับผู้อื่น ประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ใช้อย่างมีจรรยาบรรณและถูกกฎหมาย 
 มาตรฐานการรู้สารสนเทศส าหรับนักเรียนไทย มีการพัฒนามาตรฐานการรู้การสนเทศ
และยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนไทยให้เป็นผู้รู้สารสนเทศ (ชุติมา สัจจานันท์. 2553) 
 มาตรฐานที่ 1 นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของสารสนเทศในการ
เรียนรู้และการด ารงชีวิต 
 มาตรฐานที่  2 นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ  รู้วิธีและใช้เครื่องมือค้น
สารสนเทศ 
 มาตรฐานที่ 3 นักเรียนสามารถวิเคราะห์ ประเมิน และเลือกสารสนเทศท่ีต้องการ 
 มาตรฐานที่ 4 นักเรียนสามารถรวบรวม จัดระบบ สังเคราะห ์และใช้สารสนเทศ 
 มาตรฐานที่ 5 นักเรียนสามารถน าสารสนเทศท่ีได้ ไปใช้สร้างความรู้ 
 มาตรฐานที 6 นักเรียนมีจริยธรรม เคารพกฎหมายและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะใช้มาตรฐานการรู้สารสนเทศระดับอุดมศึกษาของประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็นกรอบในการศึกษาวิจัย สาเหตุที่เลือกมาตรฐานการรู้สารสนเทศระดับอุดมศึกษา
ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาเนื่องจากเป็นมาตรฐานที่เป็นสากลและ
ประเทศต่างๆหลายประเทศใช้เป็นแม่แบบในการพัฒนามาตรฐานการรู้สารสนเทศในประเทศ  
 

ตอนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
7.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
 ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ และคณะ (2556) ศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาเพ่ือเสนอ
แนวทางส าหรับออกแบบกลยุทธ์การสอนและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงเสมือนเพ่ือส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวทางการออกแบบกลยุทธ์การสอนและ
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สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงเสมือนส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การศึกษาระยะแรกเป็นการวิเคราะห์
เอกสารและส ารวจวิธีการและเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  ผลการวิจัยเอกสารพบ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ประเภทหนังสือจ านวน 
10 เล่ม และบทความจ านวน 11 บทความ ซึ่งพบว่ามีเทคนิคที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ที่ดีขึ้น 10 เทคนิค ผลการส ารวจจากผู้สอนพบเทคนิคการสอนที่ใช้มากที่สุด 3 เทคนิค 
ได้แก ่การระดมสมอง การตั้งค าถาม Why และการแก้ปัญหา และพบเทคนิคท่ีผู้สอนไม่ใช้ ได้แก่ การ
สุ่มค า การคิดรอบด้าน (PMI) และการสร้างความคิดใหม่ (SCAMPER) แม้ผลการส ารวจจากผู้สอน
ระบุว่าจัดการเรียนการสอนออนไลน์ค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตามผลส ารวจความคิดเห็นของผู้เรียนช่วย
สะท้อนให้เห็นการใช้ เครื่องมือออนไลน์เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ อาทิ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ ห้องสนทนา วิกิ ประกาศเฉพาะกลุ่ม และการประชุมทางไกล ใน
การศึกษาระยะที่สองเป็นการน าเสนอแนวทางส าหรับผู้สอนในการเลือกกลยุทธ์การสอน และ
ออกแบบการจัดสภาพแวดล้อมเสมือนจริงผ่าน ระบบจัดการการเรียนรู้เช่น Moodle หรือ ระบบการ
เรียนรู้แบบเครือข่ายสังคม  (Social learning platform) อาทิ Edmodo และ Schoology ซึ่งมี
แนวทางดังนี้ 1) เทคนิคระดมสมอง ผู้สอนสามารถเลือกเครื่องมือออนไลน์ เช่น กระดานแลกเปลี่ยน
แบ่งปัน กระดานอภิปราย และการส ารวจออนไลน์ 2) เทคนิคการตั้งค าถามนั้น ด้วยผู้สอนมีเวลา
จ ากัดในชั้นเรียนที่จะกระตุ้นความคิดของผู้เรียน ดังนั้นการใช้เครื่องมือสื่อสารแบบต่างเวลากัน เช่น 
กระดานอภิปราย บล็อก และสื่อสังคมออนไลน์เป็นทางเลือกเสริมเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ   
3) เทคนิคการแก้ปัญหา เทคนิคนี้มีกิจกรรมการเรียนรู้ย่อยๆ ที่สามารถใช้เครื่องมือออนไลน์ได้อย่าง
หลากหลาย เช่น เครื่องมือสร้างผังกราฟิกออนไลน์เครื่องมือบุคมาร์ก และวิกิ  

ภัทรพร อุณหเศรษฐ์ (2554) ศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความใฝ่รู้จากการบูรณา
การ  อีเลิร์นนิงในการเรียนของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ 
(1) เพ่ือศึกษาระดับความใฝ่รู้ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความใฝ่รู้กับตัวแปรในด้านบทบาทผู้สอน คุณลักษณะผู้เรียน การสนับสนุน
นโยบายของมหาวิทยาลัย โครงสร้างพ้ืนฐาน คุณลักษณะระบบบริหารจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียน
การสอน ลักษณะของสื่ออีเลิร์นนิง และการประเมิน (3) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความใฝ่รู้จาก
การบูรณาการอีเลิร์นนิงในการเรียนของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผลการวิจัยพบว่า 1) นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีการบูรณาการอีเลิร์นนิง
ในการเรียนมีความใฝ่รู้อยู่ในระดับปานกลาง 2) ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .05 กับความใฝ่รู้ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจ านวน 29 ตัวแปร 
โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 
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การสอนการคิดวิเคราะห์ และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียน 3) การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
แบบเพ่ิมตัวแปรเป็นขั้น มีตัวแปรที่สามารถอธิบายปัจจัยจากการบูรณาการอีเลิร์นนิงที่ส่งผลต่อความ
ใฝ่รู้ในการเรียนของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จ านวน 7 ตัวแปร ดังนี้ คือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การท ากิจกรรมกลุ่มระหว่าง
ผู้เรียนแบบพบหน้า การสอนการคิดวิเคราะห์ เว็บไซต์ที่เสริมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการเรียน 
การให้ศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากหนังสือต ารา การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบอัตนัย (เติมค าและ
บรรยาย) และการศึกษาเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ โดยตัวแปรที่พบในแต่ละขั้นสามารถร่วมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของความใฝ่รู้ได้เท่ากับ 21.3% 

กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์  (2553) ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
ระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
สังเคราะห์ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงส าหรับสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย ศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงเกี่ยวกับตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และ
พัฒนาและตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโมเดลการวัดความส าเร็จของระบบการเรียนการสอนอี
เลิร์นนิงส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ผลการวิจัยพบว่า 1. ตัวแปรความส าเร็จของระบบการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิง มี 5 องค์ประกอบ คือ 1) สถาบันและการจัดการ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 
ปรัชญา ปณิธานและพันธกิจ การรับเข้าศึกษา ระบบสนับสนุนผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ระบบ
พัฒนาสนับสนุนและบริการผู้เรียน งบประมาณ โครงสร้างพ้ืนฐาน และการจัดการและออกแบบ
ระบบ 2) การออกแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ หลักสูตรมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายของสถาบัน ปฏิสัมพันธ์ในการเรียน ระบบการดูแลและให้ข้อมูลป้อนกลับ กลยุทธ์ในการ
เรียนการสอน และลักษณะการประเมินผลการเรียนการสอน 3) สื่อและเทคโนโลยี ประกอบด้วยตัว
บ่งชี้ โครงสร้างและการจัดระบบของสื่อการเรียนการสอน คุณภาพของสื่อการเรียนการสอน และการ
พัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน 4) ปัจจัยสนับสนุน ตัวบ่งชี้ คือ ห้องสมุดและทรัพยากรการ
เรียนรู้อ่ืนๆ รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวก 5) การประเมินผล ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ การประเมินผล
หลักสูตร 2.  ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดความส าเร็จของระบบการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิง ส าหรับ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย มีความตรงเชิงโครงสร้างและมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (X² = 21.90, df = 38, P = .98, GFI = 0.98, AGFI 
= 0.93, RMR = 0.0075) 3. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของระบบการเรียนการสอน อีเลิร์นนิงส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมีองค์ประกอบที่พบเรียงตามล าดับค่าน้ าหนักองค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบด้านสื่อและเทคโนโลยี องค์ประกอบด้านสถาบันและการจัดการ องค์ประกอบด้านการ
ออกแบบการเรียนการสอน องค์ประกอบด้านปัจจัยสนับสนุน และองค์ประกอบด้านการประเมินผล 
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เอกนฤน บางท่าไม้ (2553) ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบอีเลิร์นนิง
เพ่ือเสริมสร้างจริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อการเรียนส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี มีวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสร้างรูปแบบการเรียนแบบอีเลิร์นนิง 2) เพ่ือศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนแบบ 
อีเลิร์นนิง ผลการวิจัยพบว่า 1.  รูปแบบการเรียนแบบอีเลิร์นนิงที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน
หลัก ได้แก่ 1) ปฐมนิเทศการเรียนและวางแผนการเรียนรู้ 2) สรั้งแรงจูงใจในการเรียนและสนับสนุน
ให้มีการประเมินตนเอง 3) ทบทวนและเชื่อมโยงความรู้เดิมโดยการจัดระบบการเรียนรู้โดยใหเหลัก
การพิจารณาจากผลลัพธ์ 4) น าเสนอเนื้อหาและกิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ    
5) สร้างลักษณะนิสัยโดยสนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ 6) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือโดย
พิจารณาทางเลือกอย่างอิสระ 7) แนะน าให้ข้อมูลป้อนกลับโดยการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง            
8) ส่งเสริมคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบที่พึงประสงค์ 2.  ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนแบบอี
เลิร์นนิง พบว่า ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมด้านความรับผิดชอบระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองหลังเรียนด้วยรูปแบบ พบว่า คะแนนเฉลี่ยนจริยธรรมด้านความรับผิดชอบกลุ่มทดลองสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม 
สามารถแปรผลอยู่ในระดับมาก 

สรุป ได้มีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ในด้านแนวทางการ
ออกแบบกลยุทธ์การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเมื่อเรียนรู้ผ่านการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิง การพัฒนาตัวบ่งชี้ความส าเร็จของระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง และการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านจริยธรรม งานวิจัยในด้าน
ดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า การทดลองน าการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ในหลายด้าน 
 
7.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู้ร่วมกัน 

จินตวีร์ คล้ายสังข์ และประกอบ กรณีกิจ (2554) ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบ           
อีเลิร์นนิงแบบผสมผสานโดยใช้บันทึกสะท้อนการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ส่งเสริมความใฝ่รู้
และความคงทนในการจ าของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผล และน าเสนอรูปแบบอีเลิร์นนิงแบบผสมผสานโดยใช้บันทึกสะท้อนการ
เรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ส่งเสริมความใฝ่รู้และความคงทนในการจ าของนิสิตคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ผลการวิจัยพบว่า  
1. องค์ประกอบของรูปแบบอีเลิร์นนิงแบบผสมผสานโดยใช้บันทึกสะท้อนการเรียนรู้

แบบมีปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อ
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ประสมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 2) ระบบจัดการเรียนรู้ซึ่งท า
หน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนรู้ สนับสนุนให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียน
กับผู้เรียน และผู้เรียนกับแหล่งข้อมูล 3) แหล่งข้อมูลหรือแหล่งการเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทาง
วิชาการที่ผู้สอนหรือเพ่ือนชี้แนะ โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นเครื่องมือ
สืบค้นข้อมูล แสวงหาและเผยแพร่ความรู้ 4) กิจกรรมการเขียนบันทึกสะท้อนการเรียนรู้แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ เป็นการใช้บล็อกในระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกสะท้อนการเรียน
อย่างมีโครงสร้างและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 5) การติดต่อสื่อสาร เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ติดต่อ
สอบถาม ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ระหว่างผู้เรียนกับเพ่ือ
ร่วมชั้น 6) การประเมินผลการเรียน ประกอบด้วยการวัดความรู้พ้ืนฐานก่อนเรียน การทดสอบหลัง
เรียน การทดสอบซ้ าหลังเรียน 2 สัปดาห์ เพ่ือวัดความคงทนในการจ า และการวัดความใฝ่รู้ทั้งก่อน
และหลังเรียน  

2. ขั้นตอนของรูปแบบอีเลิร์นนิงแบบผสมผสานโดยใช้บันทึกสะท้อนการเรียนรู้แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) การเรียนแบบผสมผสาน 2) การเขียนบันทึก
สะท้อนการเรียนรู้ 3) การอ่านบันทึกสะท้อนการเรียนรู้ของเพ่ือนและตั้งประเด็นเพ่ิมเติม 4) การอ่าน
ประเด็นต่างๆ ที่เพ่ือนได้ตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะ 5) การตรวจสอบข้อค้นพบใหม่ๆ ที่เพ่ือนน าเสนอ  

3. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความใฝ่รู้ของผู้เรียนกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 ก่อน
เรียนแตกต่างจากหลังเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่าเฉลี่ยของคะแนนความใฝ่รู้
หลังเรียนของกลุ่มทดลองท้ัง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

4. ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มที่ 2 
ก่อนเรียนแตกต่างจากหลังเรียนและแตกต่างจากหลังเรียน 2 สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 โดยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและ 2 
สัปดาห์ไม่แตกต่างกัน และค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 2 สัปดาห์ของกลุ่ม
ทดลองทั้ง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5. ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ารูปแบบอีเลิร์นนิงแบบผสมผสานโดยใช้บันทึกสะท้อนการเรียนรู้
แบบมีปฏิสัมพันธ์ออนไลน์มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
 เนาวนิตย์ สงคราม (2554) ศึกษาวิจัย เรื่อง โครงการการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบ
โครงงานและการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือการสร้างความรู้ที่เป็นนวัตกรรมส าหรับนิสิตนักศึกษาครุศาสตร
บัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบและขั้นตอนการเรียน
การสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้เป็นทีมและกระบวนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  
2) สร้างรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้เป็นทีมและกระบวนการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างนวัตกรรมของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 3) ศึกษาผล
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การใช้รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้เป็นทีมและกระบวนการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างนวัตกรรมของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 4) น าเสนอรูปแบบ
การเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้เป็นทีมและกระบวนการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์เพ่ือสร้างนวัตกรรมของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ผลการวิจัยพบว่า 1) ความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้เป็นทีมและ
กระบวนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างนวัตกรรมของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  
มี 7 องค์ประกอบ และมี 10 ขั้นตอน 2) กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการเรียนรู้เป็นทีมหลังการทดลองสูง
กว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 3) กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 4) นวัตกรรมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดี
มาก จ านวน 1 กลุ่ม ระดับดี จ านวน 3 กลุ่ม 5) กลุ่มที่มีคะแนนนวัตกรรมมากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ยความคิด
สร้างสรรค์สูงกว่ากลุ่มผู้เรียนที่มีคะแนนนวัตกรรมน้อยที่สุด 6) กลุ่มที่มีคะแนนนวัตกรรมมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่น และความคิดคล่องแคล่วสูงกว่ากลุ่มผู้เรียนที่มีคะแนน
นวัตกรรมน้อยที่สุด 7) ผลการสัมภาษณ์ผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบฯ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพอใจต่อ
รูปแบบฯ 8) รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้เป็นทีมและกระบวนการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพ่ื อสร้างนวัตกรรมของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  
มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ความรู้ความสามารถ 2. ประสบการณ์การเรียนรู้ 3. ความคิดสร้างสรรค์ 
4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5. ทีม 6. แรงจูงใจ 7. ภาวะผู้น า ขั้นตอนประกอบด้วย      
4 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน 2. การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ 
ความคิดเห็น 3. การทดลองใช้นวัตกรรม 4. การน าเสนอผลงานนวัตกรรม 

ณรงค์พล เอ้ือไพจิตรกุล (2554) ศึกษาวิจัย เรื่อง ผลของการเรียนรู้ร่วมกันบนเว็บด้วย
กระดานอภิปรายโดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบในวิชาศิลปะเบื้องต้น ที่ส่งผลต่อความคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ที่มีระดับความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาผลของการเรียนรู้ร่วมกันบนเว็บ ด้วยกระดานอภิปรายโดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบในวิชา
ศิลปะเบื้องต้น ที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ที่มีระดับความคิด
สร้างสรรค์แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 1. นักศึกษาปริญญาบัณฑิตที่เรียนรู้ร่วมกันบนเว็บด้วย
กระดานอภิปรายโดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบในวิชาศิลปะเบื้องต้นมีความคิดสร้างสรรค์ก่อน 
หลังสัปดาห์ที่ 5 และหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2. นักศึกษา
ปริญญาบัณฑิตที่มีระดับความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน ที่เรียนรู้ร่วมกันบนเว็บ ด้วยกระดานอภิปราย
โดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบในวิชาศิลปะเบื้องต้นมีความคิดสร้างสรรค์ก่อน หลังสัปดาห์ที่ 5 
และหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5+%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
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ดนัยกิติ์  สุขสว่าง (2553) ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้กรณีศึกษา เพ่ือพัฒนาพุทธพิสัยและการยอมรับแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้
ตามปรัชญาของ ส าหรับบุคลากรส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน อิเล็กทรอนิกส์ด้วยกรณีศึกษาเพ่ือพัฒนาพุทธิพิสัยและการยอมรับแนวคิด
องค์กรแห่งการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรส านักงานทรัพย์สิน  ส่วน
พระมหากษัตริย์ เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยมีการด าเนินการวิจัย 4 ขั้น ตอนคือ 1) ศึกษาสภาพการ
ด าเนินงานและความต้องการของบุคลากรส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา กษัตริย์ 2) สร้างรูปแบบ
การเรียนรู้ร่วมกันอิเล็กทรอนิกส์  3) ทดลองและศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน
อิเล็กทรอนิกส์ และ 4) รับรองและน าเสนอรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาสภาพการด าเนินงานและความต้องการมีจ านวน 362 คน กลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วย
รูปแบบที่ พัฒนาขึ้นมีจ านวน 20 คน  โดยทั้ งสองกลุ่มเป็นบุคลากรส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดการยอมรับ แบบทดสอบพุทธิพิสัย  และ
แบบสอบถามความพึงพอใจในกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน  อิเล็กทรอนิกส์ การด าเนิน
กิจกรรมใช้เวลา 10 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และวิเคราะห์ค่า t-test ผลการวิจัย พบว่า 1.  รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
กรณีศึกษาเพ่ือพัฒนาพุทธิพิสัย และการยอมรับแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของ บุคลากรส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มี 7 องค์ประกอบ คือ       
1) วัตถุประสงค์ 2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) บุคลากร 4) ปฏิสัมพันธ์ 5) การประเมินผล       
6) สภาพแวดล้อม และ 7) การเรียนรู้ร่วมกันอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้กรณีศึกษา ส าหรับขั้นตอนการ
เรียนรู้ร่วมกันอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการพัฒนาการยอมรับแนวคิดองค์กร
แห่งการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) ขั้นการพัฒนาพุทธิพิสัยเรื่ององค์กร
แห่งการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2.  ผลการทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยการพัฒนาพุทธิพิสัยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ  ทดลอง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  3. บุคลากรของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงาน ว่า การเรียนรู้ร่วมกันอิเล็กทรอนิกส์ มีความส าคัญและจ าเป็น 
เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยในการเรียนรู้และติดต่อสื่อสารระหว่าง กันได้ดี โดยมีคะแนนการ
ยอมรับหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (2552) การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บเชิงบูรณาการระหว่าง
การเรียนรู้ร่วมกันกับการเรียนร่วมกันเพ่ือส่งเสริมการเรียนด้วยการน าตนเองของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บเชิงบูรณาการ 
ระหว่างการเรียนรู้ร่วมกันกับการเรียนร่วมกันเพ่ือส่งเสริมการเรียนด้วยการ น าตนเอง โดยมีขั้นตอน
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การวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ และนักศึกษา 
เกี่ยวกับการเรียนการสอนบนเว็บเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ร่วมกันกับการ เรียนร่วมกันเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนด้วยการน าตนเอง 2) การสร้างรูปแบบการเรียนบนเว็บเชิงบูรณาการฯ 3) การ
ทดลองใช้รูปแบบการเรียนบนเว็บเชิงบูรณาการฯ และ 4) การน าเสนอรูปแบบการเรียนบนเว็บเชิง
บูรณาการฯ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จ านวน 32 คน ระยะเวลาในการทดลอง 7 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test Dependent) 
ผลการวิจัย พบว่า 1. รูปแบบการเรียนบนเว็บเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ร่วมกันกับการเรียน
ร่วม กันเพ่ือส่งเสริมการเรียนด้วยการน าตนเอง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) เนื้อหา 2) 
กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ 3) แหล่งการเรียนรู้ และ 4) การประเมินผล และรูปแบบแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อมผู้เรียน ระยะที่ 2 การทดสอบ/การประเมินผล
ก่อนเรียน และระยะที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) การน าเสนอ
สถานการณ์ปัญหาบนเครือข่าย 2) ผู้เรียนร่วมกันก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 3) ผู้เรียนร่วมกัน
วางแผนและแสวงหาค าตอบบนเครือข่าย 4) ผู้ เรียนน าเสนอข้อค้นพบของกลุ่ม และ 5) การ
ประเมินผลและสรุปแนวคิดที่ได้จากข้อค้นพบ 2.  นักศึกษาปริญญาบัณฑิตที่เรียนตามรูปแบบการ
เรียนที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนการน าตน เองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และนักศึกษามีความคิดเห็นว่าการเรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะ สมอยู่ในระดับมาก 
3. ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 ท่าน ท าการประเมินรูปแบบการเรียนบนเว็บเชิงบูรณาการฯ มีความคิดเห็น
ว่ารูปแบบการเรียนที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก 

ณัฏฐ์สิตา ศิริรัตน์ (2551) ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน
เครือข่าย ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบชี้น าตนเองเพ่ือสร้างการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ส าหรับบุคคลากร
ทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ และความคิดเห็นของ
บุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้างรูปแบบ เพ่ือศึกษาผลการใช้ และเพ่ือ
น าเสนอรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบชี้น าตนเองเพ่ือสร้าง
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ส าหรับบุคลากรทางการศึกษา ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน 
คือ ขั้นตอนที่ 1: สร้างรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายโดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาสร้างรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย ตามแนวคิดการเรียนรู้
แบบชี้น าตนเองและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบที่สร้างขึ้น  โดยผู้เชี่ยวชาญ 12 คน ขั้นตอนที่ 2 
สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 ทดลองรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน
เครือข่าย และขั้นตอนที่ 4 น าเสนอรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคิดการเรียนรู้
แบบชี้น า ตนเองเพ่ือสร้างการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมส าหรับบุคลากรทางการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ใน
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การวิจัยประกอบด้วย แบบประเมินตนเองด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม แบบประเมินการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีมของกลุ่ม แบบสอบถามความคิดเห็น แบบประเมินผลงานกลุ่มและรายบุคคล แบบ
สัมภาษณ์และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรทางการศึกษา
ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 19 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 3 
กลุ่ม และ 4 คน 1 กลุ่ม แต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามแผนก ากับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวม 
47 วัน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบ
แบบที ผลการวิจัยพบว่า 1.  องค์ประกอบของรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย ตามแนวคิด
การเรียนรู้แบบชี้น าตนเอง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) ฐานข้อมูลความรู้บนเครือข่าย 2) ทีม
เรียนรู้บนเครือข่าย 3) เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย 4) ผู้เชี่ยวชาญบนเครือข่าย 
และ 5) เทคโนโลยีที่สนับสนุนการท างานร่วมกันบนเครือข่าย 2.  ขั้นตอนการเรียนรู้ของรูปแบบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบชี้น าตนเอง มี 7 ขั้น คือ 1) ขั้นการวางแผน
และก าหนดทิศทางการเรียนรู้ 2) ขั้นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 3) ขั้นการสนับสนุนแหล่งข้อมูล
และแหล่งวิทยากร 4) ขั้นการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและน าผลจากข้อมูลที่ค้นพบไปใช้ 5) ขั้นการฝึก
ทักษะในการสืบสวนสอบสวน และการลองผิดลองถูก 6) ขั้นการทบทวนผลการเรียนรู้และการ
ปรับปรุงแก้ไข และ 7) ขั้นการประเมินผลการเรียนรู้ 3.  กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการประเมินตนเอง
ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมหลังการ ท ากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สูงกว่าก่อนท ากิจรรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน
เครือข่าย ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบชี้น าตนเอง ส าหรับบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือสร้างการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีม มีความเหมาะสมในระดับมาก 
 เนาวนิตย์ สงคราม (2550) ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ด้วยการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติและการ เรียนรู้ร่วมกันส าหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
การสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้ จากการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกัน 2) สร้างรูปแบบการสร้างความรู้
ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วม กันส าหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 3) ทดลอง
ใช้รูปแบบการสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการเรียนรู้  ร่วมกันส าหรับบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา และ 4) น าเสนอรูปแบบการสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการ
เรียนรู้ ร่วมกันส าหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
ความรู้และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ที่ท างานอยู่ในปีการศึกษา 2550 จ านวน 47 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามความ
คิดเห็น แบบประเมินค่านิยมการสร้างความรู้ แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานร่วมกัน  แบบ
ประเมินผลงานที่เป็นนวัตกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ค่า
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ที ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้เห็นว่าองค์ประกอบของ
การ สร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกันส าหรับ  บุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา มี 7 องค์ประกอบ และมี 8 ขั้นตอน 2) ผลการทดลองใช้รูปแบบพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยค่านิยมการสร้างความรู้หลังการทดลองสูงกว่าก่อน  การทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) รูปแบบการสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการ
เรียนรู้ร่วมกัน  ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบได้แก่             
1) วัฒนธรรมองค์กร 2) เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ภาวะผู้น า 4) บรรยากาศ 5) ผู้ประสานงาน 6) กลุ่ม 
7) ปัญหา 8) โครงการ และ 9) การประเมินผล และประกอบด้วย 8 ขั้นตอนได้แก่ 1) การเตรียม
ความพร้อมส าหรับบุคลากร 2) การก าหนดประเด็นปัญหา 3) การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
และความคิดเห็น 4) การสร้างความรู้ และการพิจารณาความถูกต้องของความรู้ 5) การสร้างผลงานที่
เป็นนวัตกรรม 6) การตรวจสอบความก้าวหน้าของผลงานที่เป็นนวัตกรรม 7) การทดลองใช้ผลงานที่
เป็นนวัตกรรม และ 8) การประเมินผล และการสรุปผล 

สรุปได้มีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวคิด/ทฤษฎีการเรียนรู้
ร่วมกันทั้งในวิธีการสอนในห้องเรียนปกติ และการเรียนรู้ร่วมกันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อีกทั้ง
การบูรณาการวิธีการเรียนรู้ร่วมกันกับวิธีการเรียนรู้แบบอ่ืนๆ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ได้ดี
มากยิ่งขึ้น 
 
7.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์ 

โอภาส เกาไศยาภรณ์ (2554) ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบเครือข่ายสังคมเชิง
เสมือนส าหรับห้องเรียนพหุวัฒนธรรม เพ่ือการสร้างความรู้และความตระหนักในคุณค่าทางวัฒนธรรม
ส าหรับนิสิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบเครือข่าย
สังคมเชิงเสมือนส าหรับห้องเรียนพหุวัฒนธรรมเพ่ือการสร้างความรู้และความตระหนักในคุณค่า  ทาง
วัฒนธรรม ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและศึกษาผลการใช้รูปแบบ  กลุ่มตัวอย่างส าหรับ
การวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารและอาจารย์ที่สอน ในระดับอุดมศึกษา ทั้งสิ้น 153 คน และ
นิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 21 คน โดย
ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบของรูปแบบเครือข่ายสังคมเชิ งเสมือนส าหรับห้องเรียนพหุ
วัฒนธรรม เพ่ือการสร้างความรู้และความตระหนักในคุณค่าทางวัฒนธรรม  ส าหรับนิสิตนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 11 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนบนเครือข่ายสังคมพหุวัฒนธรรม 2) กระบวนการในการสร้างความรู้และการติดตาม
พฤติกรรมของผู้เรียน 3) ฐานการช่วยเหลือผู้เรียนในการเรียนบนเครือข่ายสังคมเชิงเสมือน 4) การ
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เสริมสร้าง/การจัดการเครือข่ายบนเครือข่ายสังคมเชิงเสมือน 5) ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความตระหนักใน
คุณค่าทางวัฒนธรรม    6) ระบบการบริหารและการจัดการบนเครือข่ายสังคมเชิงเสมือน 7) การ
เสริมแรงในด้านพฤติกรรมของผู้เรียน 8) การมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนบนเครือข่ายสังคมเชิงเสมือน   
9) การยอมรับและการอยู่ร่วมกันของผู้เรียนในสังคมพหุวัฒนธรรมบนเครือข่ายสังคม  เชิงเสมือน   
10) เครื่องมือที่ ใช้ส าหรับการสะท้อนความรู้ของผู้ เรียน  และ 11) เครื่องมือที่ ใช้ส าหรับการ
ติดต่อสื่อสารบนสังคมเชิงเสมือน  2. รูปแบบเครือข่ายสังคมเชิงเสมือนฯ ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอนด้านการเตรียมความพร้อมของห้องเรียนบนเครือข่ายสังคมเชิงเสมือน 2) 
ขั้นตอนด้านการสร้างความคุ้นเคย 3) ขั้นตอนด้านการสร้างความรู้ ปรับสมดุลความคิดและการ
ตระหนักรู้ 4) ขั้นตอนด้านการวัดและการประเมินผล โดยมีองค์ประกอบย่อย ได้แก่          1) บุคคล 
(ผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เรียน) 2) สื่อการเรียนการสอน (สื่อการเรียนการสอนส าหรับให้ผู้เรียน
เรียนรู้เนื้อหาในรายวิชาและสื่อการ สอนเกี่ยวกับวัฒนธรรม) 3) ห้องเรียน (ห้องเรียนแบบปกติและ
ห้องเรียนแบบออนไลน์) 3.  กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการสร้างความรู้และคะแนนเฉลี่ย
ความ ตระหนักในคุณค่าวัฒนธรรมหลังการทดลอง สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

ฐิติยา เนตรวงษ์ (2553) ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนร่วมเพ่ือสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนร่วมเพ่ือสร้างชุมชนการ  เรียนรู้
ออนไลน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนัก ศึกษาปริญญาบัณฑิต โดยมี
ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอนคือ 1) สร้างรูปแบบการเรียนร่วมเพ่ือสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์
และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนร่วมเพ่ือ
สร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์และผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) น าเสนอ
รูปแบบการเรียนร่วมเพ่ือสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต จ านวน 67 คน เป็นนักศึกษาปกติ 60 คน และเป็นนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ 
7 คน ระยะเวลาในการทดลอง 11 สัปดาห์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน และสถิติทดสอบความสัมพันธ์โดยค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1.  รูปแบบการเรียนร่วมเพ่ือสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์และผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
คือ 1) การจัดการเรียนร่วม 2)เทคโนโลยี 3) ชุมชน 4) การด าเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
5) เครือข่ายชุมชน ส าหรับขั้นตอนการเรียนร่วมมี 3 ขั้นตอนคือ 1) เตรียมการเรียนร่วมเพ่ือสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 2) ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ เตรียมการเรียนรู้ 
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ให้พ้ืนฐานความรู้กิจกรรมกลุ่ม ทบทวนความรู้กิจกรรมกลุ่มการเรียนร่วมเพ่ือสร้างชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์ และประยุกต์ใช้ความรู้ และ 3)ประเมินผล 2.  นักศึกษาปริญญาบัณฑิตที่เรียนตามรูปแบบ
การเรียนร่วมที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อน เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์และผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนอยู่ในระดับค่อนข้างสูง และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบ
การเรียนร่วมโดยเห็นด้วยในระดับมาก 3.  ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน ท าการประเมินรับรองรูปแบบ
การเรียนร่วมฯ มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนร่วมที่พัฒนาขึ้นโดยเห็นด้วยมากที่สุด 

รักศักดิ์ เลิศคงคาทิพย์ (2553) ศึกษาวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคนิค
ผังมโนทัศน์กับรูปแบบการคิดของผู้เรียนในการเรียนบนเว็บ โดยใช้ปัญหาเป็นหลักท่ีมีผลต่อทักษะการ
แก้ปัญหาของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะ
การแก้ปัญหาของผู้เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ในการเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก    
2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนระหว่างการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ก่อนเรียนและ
หลังเรียนในการเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 3) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียน 
ระหว่างรูปแบบการคิดแบบพ่ึงพิงกับอิสระในการเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 4) เพ่ือวิเคราะห์
ปฏิสัมพันธ์ของทักษะการแก้ปัญหาระหว่างเทคนิคผังมโนทัศน์กับรูปแบบการคิดของผู้เรียนในการ
เรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ผลการวิจัยพบว่า 1.  ทักษะการแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียน
ของผู้เรียนในการเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 2.  ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ที่ต่างกันในการเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็น
หลัก มีทักษะในการ แก้ปัญหาที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.  ผู้เรียนที่มี
รูปแบบการคิดต่างกันในการเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก มีทักษะในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4.  ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันของทักษะการแก้ปัญหาระหว่างเทคนิค
ผังมโนทัศน์กับรูปแบบการคิดของผู้เรียนในการเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 

สรญา สาระสุภาพ (2553) ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบเครือข่าย
สังคมผ่านระบบออนไลน์ด้วยทฤษฎี การเรียนรู้เชิงสถานการณ์เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักระหว่าง
วัฒนธรรมของผู้เรียนภาษาต่างประเทศ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนแบบ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงสถานการณ์เพ่ือสร้างเสริมความตระหนัก  ระหว่าง
วัฒนธรรมของผู้เรียนภาษาต่างประเทศ เป็นการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนาโดยแบ่งขั้นตอนการวิจัย
ออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสร้างต้นแบบรูปแบบและ สัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับต้นแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 2 
สร้างรูปแบบการเรียนแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนที่ 3 ศึกษา
ผลการใช้งานรูปแบบกับผู้เรียนภาษาต่างประเทศจ านวน 36 คนในรายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ
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ธุรกิจเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ และขั้นตอนที่ 4 น าเสนอรูปแบบการเรียนแบบเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ เว็บไซต์การเรียนแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์และแบบวัด
ความตระหนักระหว่างวัฒนธรรมของผู้เรียน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ความถ่ี ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบแบบไม่ เป็นอิสระต่อกัน  (t-test Dependent) 
ผลการวิจัยพบว่า 1.  รูปแบบการเรียนแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ 
1) ระบบการเรียนแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ 2) เครื่องมือสื่อสารและท างานร่วมกัน 3) บริบทการ
เรียนตามสภาพจริง 4) กิจกรรมการเรียน 5) เนื้อหา สื่อการเรียนและแหล่งการเรียนรู้ 6) บทบาท
ผู้เรียนและผู้ด าเนินการเรียน 7) การสนับสนุนผู้เรียน และ 8) การประเมินตามสภาพจริง และ        
2 เงื่อนไขของรูปแบบ คือ 1) การจูงใจ และ 2) การปฏิสัมพันธ์ 2. รูปแบบการเรียนแบบเครือข่าย
สังคมออนไลน์ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) เชื่อมโยงเชื่อมใจ 2) เปิดใจ เปิดมุมมอง 3) มีส่วนร่วม 
สืบเสาะซักถาม 4) เปรียบเทียบเจรจา แก้ไขปัญหา และ 5) สะท้อนและแบ่งปัน 3. รูปแบบการเรียน
แบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ประกอบด้วย 4 กระบวนการเรียนย่อย คือ 1) ศึกษาสถานการณ์        
2) แสวงหาข้อมูลและระดมความคิด 3) ร่วมมือสร้างสรรค์ผลงาน และ 4) ติชมแก้ไขปรับปรุง         
4. กลุ่มตัวอย่างที่เรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนความตระหนักระหว่าง วัฒนธรรมหลังเรียนสูง
กว่าการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

วรากร หงษ์โต (2553) ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดย
ใช้กระบวนการสร้างความรู้เพ่ือการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพ่ือการ
สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์โดยศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอน
วิชาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือสร้างรูปแบบเพ่ือศึกษาผลการทดลอง
ใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการ
สร้างความรู้ของครูผู้ สอนวิชาคอมพิวเตอร์  ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยมี  5 ขั้นตอนคือ  
1) การศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน  2) สร้างรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์  
3) การศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 4) การทดลองใช้
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 5) การน าเสนอรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์  

ผลการวิจัยพบว่า  
1. รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ฯ ประกอบด้วย  4 องค์ประกอบ คือ 1) ฐาน

ทรัพยากรบนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 2) กลุ่มเรียนรู้ออนไลน์ 3) เครื่องมือที่ใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้บน
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ และ 4) เทคโนโลยีที่สนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

2. ขั้นตอนการเรียนรู้ของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์มี  8 ขั้น คือ 1) ขั้นการ
วางแผนและก าหนดทิศทางการเรียนรู้ 2) ขั้นน าเข้าสู่ประเด็นการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์   
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3) ขั้นค้นปัญหาหรือก าหนดภารกิจของงาน 4) ขั้นการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและน าผลจากข้อมูลที่
ค้นพบไปใช้ 5) ขั้นวางแผนด าเนินงานการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน 6) ขั้นด าเนินงานการ
สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน 7) ขั้นน าเสนอผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอน 8) ขั้นประเมินผล 

3. กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการสร้างความรู้สูงกว่าก่อนท ากิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มตัวอย่างมีระดับคุณภาพของการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน โดยมี
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับสูง 

สรุปได้มีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์โดยศึกษาด้านการพัฒนา
รูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยน าเสนอรูปแบบและขั้นตอนการเรียนการสอนที่ผู้ เรียน 
มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมออนไลน์ต่อกัน ซึ่งส่งผลใหผู้เรียนมีการเรียนรู้ ในด้านต่างๆ ตามที่งานวิจัย 
มุ่งศึกษาได้ดีขึ้น 
 
7.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับทักษะการรู้สารสนเทศ  
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2555) ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้เรียน  ยุคใหม่เพ่ือรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้วยการบูรณาการไอซีทีในการ
จัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลการบูรณาการไอซีทีในการ
จัดการเรียนรู้ด้วยโครงการที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนยุคใหม่ ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง และเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนยุคใหม่ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ผลการวิจัยพบว่า 
วิธีการบูรณาการไอซีที ในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานสามารถพัฒนาความรู้ เนื้อหาสาระ และ
สมรรถนะส าคัญทั้ง 5 ด้าน ของผู้เรียน ดังนี้ 1. การรู้เนื้อหาสาระ การบูรณาการไอซีทีในการจั ดการ
เรียนรู้ด้วยโครงการ ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาสาระจากการเรียนกับครูในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและพลศึกษา และการงานพ้ืนฐานอาชีพและ
เทคโนโลยี การเรียนรู้เนื้อหาสาระด้วยการให้ผู้เรียนสร้างชิ้นงาน นอกจากผู้เรียนจะได้ความรู้ แล้วยัง
ช่วยให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้และมีความคงทนในการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการสื่อสารจากการออกแบบสร้างชิ้นงานท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในการ
เลือก การสร้าง และการจัดการสื่อหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และ
การบันทึกเสียง เพ่ือใช้ประกอบในการใช้สื่อความหมายให้แก่ผู้อ่ืน เมื่อผู้เรียนมีประสบการณ์ในการ
สร้างชิ้นงานมากขึ้นจากการใช้สื่อต่างๆ ในการสื่อสาร ผู้เรียนก็จะเข้าใจ รับรู้ และมองเห็นความส าคัญ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่พบเห็นทั่วไปในโลก 3. ความสามารถในการคิด ผู้เรียนได้พัฒนา
ความสามารถในการคิดจากการออกแบบสร้างชิ้นงาน ท าให้ผู้เรียนต้องใส่ใจหาเหตุผลและใช้การคิด
อย่างเป็นระบบ ผู้ เรียนต้องวางแผนเลือกใช้สื่ อทั้ งที่ เป็นข้อความ รูปภาพ เสียงประกอบ 
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ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา  ใช้การคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์และไตร่ตรองถึงจุดบกพร่อง
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดที่หลากหลาย 4. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา การออกแบบและการสร้างชิ้นงานช่วยสนับสนุนการค้นพบปัญหาและการแก้ปัญหาจาก
บริบทการออกแบบที่มีความหมายกับตัวของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทดลองและ
แก้ปัญหาตลอดเวลา 5. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต การออกแบบและการสร้างชิ้นงานท าให้
ผู้เรียนได้ใช้ความคิดในการท างานจะท าให้พบตัวตนอย่างมีความหมาย สามารถเอาชนะปัญหาที่พบ
ระหว่างการท างาน จึงท าให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การใช้ชีวิตมากขึ้น 6. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ผู้เรียนสามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือค้นหาความรู้ ติดต่อสื่อสาร ออกแบบ 
สร้างชิ้นงานดิจิทัล และน าเสนอชิ้นงานได้อย่างสะดวกและเหมาะสมกับชิ้นงาน เช่น ใช้เทคโนโลยีสื่อ
สังคมในการเผยแพร่ชิ้นงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือร่วมชั้นและบุคคลทั่วไปผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ด้วยวาจาสุภาพ และมองเห็นความส าคัญในการกลั่นกรองข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ด้วยเหตุนี้ วิธี
การบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการจึงสนับสนุนความหวังเกี่ยวกับลักษณะของคน
ไทยยุคใหม่ให้มีลักษณะเป็นคนที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สามารถสื่อสาร คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ท างานเป็นกลุ่มได้อย่างกัลยาณมิตร มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม จิตส านึกและความภูมิใจในความเป็นไทย 

ช่อบุญ จิรานุภาพ (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความส าเร็จในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารในการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการรู้สารสนเทศและ
การสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความส าเร็จ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการรู้
สารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนมัธยมศึกษาและเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการ
วัดที่พัฒนา ขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 11 คน และ 
กลุ่มผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 541 คน และ นักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 2,199 คน จาก 55 โรงเรียน กระจายใน 4 ภูมิภาคท่ัวประเทศ เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐาน และการใช้โปรแกรม LISREL 8.7 ในการวิเคราะห์องค์เชิงยืนยัน และองค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับที่สอง ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า ตัวบ่งชี้เดี่ยวทั้งหมด 
43 ตัวบ่งชี้เป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน การเรียนการสอน
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการรู้สารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนมัธยมศึกษา มีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
ตัวบ่งชี้รวมครอบคลุมองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ด้านบริบท จ านวน 10 ตัว ตัว
บ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้า จ านวน 13 ตัว ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ จ านวน 15 ตัว และตัวบ่งชี้ด้าน
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ผลลัพธ์ จ านวน 5 ตัว 2) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองเพ่ือตรวจสอบความตรง
โมเดล ตัวบ่งชี้รวมความส าเร็จการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการรู้สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษา แสดงว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (X² = 22.45, df = 21, p = .373, GFI = .992, AGFI = .976, 
RMR = .005) น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ เดี่ยวทั้ ง 11 ตัว มีค่าเป็นบวก  มีขนาดตั้ งแต่  
.605 - .897 องค์ประกอบย่อยที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ ความสามารถของนักเรียนใน
การสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ส่วนน้ าหนักองค์ประกอบของ
องค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบมีค่าเป็นบวก และมีขนาดตั้งแต่ .727 – 1.111 เรียงล าดับ
ความส าคัญจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า (1.111) ด้านกระบวนการ (1.006) ด้านบริบท 
(0.847) และด้านผลผลิต (0.727) ตามล าดับ 

อุทุมพร ชื่นวิญญา (2554) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานรูปแบบ 
INFOhio DIALOGUE และกระบวนการการเรียนรู้แบบสืบสอบ เพ่ือเสริมสร้างการรู้สารสนเทศของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานรูปแบบ 
INFOhio DIALOGUE และกระบวนการการเรียนรู้แบบสืบสอบเพ่ือเสริมสร้างการรู้สารสนเทศของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานรูปแบบ 
INFOhio DIALOGUE และกระบวนการการเรียนรู้แบบสืบสอบเพ่ือเสริมสร้างการรู้สารสนเทศของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโยธินบูรณะ 
จ านวน 78 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 35 คน และกลุ่มควบคุม จ านวน 43 คน ระยะเวลาที่ใช้
ในการด าเนินการทดลอง จ านวน 18 สัปดาห์ รวม 36 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ 1) แบบทดสอบการรู้สารสนเทศแบบปรนัย 4 ตัวเลือก และ 2) แบบทดสอบการรู้สารสนเทศ
แบบอัตนัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างการรู้สารสนเทศของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีหลักการดังนี้ 1) การกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าที่ท าให้ผู้เรียนสนใจ 2) การแสวงหา
สารสนเทศอย่างมีระบบ 3) การขยายความรู้ด้วยการสร้างสรรค์ผลงาน 4) การสะท้อนความรู้เพ่ือ
สร้างความเข้าใจ 5) การประเมินกระบวนการและผลงาน 6) ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกเพ่ือให้
ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย ขั้นตอนการเรียนการสอนมี 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) สร้างความสนใจ 2) ส ารวจ
และค้นหา 3) สร้างความรู้ 4) สร้างสรรค์ความรู้หรือผลงาน 5) ขยายความรู้ 6) สร้างความเข้าใจ     
7) การประเมินเพ่ือตรวจสอบความรู้ในแต่ละขั้นตอน นอกจากนี้ยังท าการประเมินผลหลังจากการ
เรียนรู้ทุกขั้นตอน 2.  ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น พบว่า 1) กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 2) การรู้สารสนเทศด้าน การเข้าถึง การประเมินและการใช้
สารสนเทศของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ กลุ่ม
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ทดลองยังสามารถระบุสารสนเทศที่ต้องการสามารถเข้าถึงสารสนเทศ  โดยใช้เทคนิคการใช้ค าค้น 
รวมถึงประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศท่ีสืบค้นได้ และน าสารสนเทศไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

วราภรณ์ สินถาวร (2553) การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานแบบร่วมมือโดยใช้
แหล่งข้อมูลเป็นหลักในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการรู้สารสนเทศ และทักษะการเรียนรู้เป็นทีมของ
นักศึกษาครูระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการ
เรียนแบบผสมผสานแบบร่วมมือโดย ใช้แหล่งข้อมูลเป็นหลัก ในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการรู้สารสนเทศ 
และทักษะการเรียนรู้เป็นทีมของนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ขั้นตอนการวิจัย
แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการ
เรียนแบบผสมผสานเพ่ือพัฒนาการรู้สารสนเทศและทักษะการเรียนรู้เป็นทีม 2) สร้างรูปแบบการ
เรียนแบบผสมผสานแบบร่วมมือโดยใช้แหล่งข้อมูลเป็นหลักฯ  3) ทดลองใช้รูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสานแบบร่วมมือโดยใช้แหล่งข้อมูลเป็นหลักฯ และ 4) น าเสนอรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
แบบร่วมมือโดยใช้แหล่งข้อมูลเป็นหลักฯ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองรูปแบบฯ เป็นนักศึกษาครู
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ านวน 18 คน ระยะเวลาในการ
ทดลอง 6 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
ทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test Dependent) ผลการวิจัย พบว่า 1. รูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสานแบบร่วมมือโดยใช้แหล่งข้อมูลเป็นหลักฯ ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ 1) เป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ 2) เนื้อหา 3) กิจกรรมการเรียน 4) แหล่งข้อมูล 5) บทบาทผู้เรียน 6) บทบาทผู้สอน  
7) วิธีปฏิสัมพันธ์บนเว็บ 8) ปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนบนเว็บ และ 9) การวัดและประเมินผล การ
เรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การเตรียมการก่อนการเรียนการสอน ระยะที่ 2 
การจัดกระบวนการเรียนการสอน มี 8 ขั้นตอน คือ 1) อภิปรายร่วมกัน 2) เลือกประเด็น 3) วาง
แผนการค้นคว้า 4) สืบค้นและประเมินสารสนเทศ โดยระบุแหล่งข้อมูลให้กับผู้เรียน เปิดโอกาสให้
ติดต่อสอบถามกับผู้สอนในช่วงแรกและลดปริมาณ ลงจนไม่มีการติดต่อ 5) น าเสนอผลงานภายในทีม 
6) เตรียมน าเสนอผลงานของทีม 7) น าเสนอผลงานของทีม 8) ประเมินผลงาน และ ระยะที่ 3 การวัด
และประเมินผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 2.  นักศึกษาครูระดับปริญญาตรี ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนที่
พัฒนาขึ้นมีคะแนนความรู้ความเข้าใจทางสารสนเทศ และทักษะการเรียนรู้เป็นทีมสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  ระดับ .05 และนักศึกษามีความคิดเห็นว่าการเรียนตามรูปแบบที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 3.  ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
เรียนแบบผสมผสานแบบร่วมมือโดย ใช้แหล่งข้อมูลเป็นหลักฯ ที่พัฒนาขึ้นในระดับดีมาก 

สายสุนีย์ เทพสุขเอ่ียม (2553) การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีการค้นพบโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนนักปฏิบัติและชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีการค้นพบโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนนักปฏิบัติและชุมชนแห่งการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาทักษะการ แก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการมีส่วนร่วมของชุมชน ขั้นตอน
การวิจัยและพัฒนาแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่  1 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้จาก
ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนชั้น ม. 3 นักเรียนชั้น ม. 3 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 103 โรงเรียน ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้ด้วยหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ ค้นพบ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนนักปฏิบัติและชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทักษะ
การแก้ปัญหา และการมีส่วนร่วมของชุมชน ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ กลุ่ม ตัวอย่าง
เป็นนักเรียนชั้น ม. 3 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) จ านวน 23 คน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน จ านวน 
30 คน เพ่ือศึกษาทักษะการแก้ปัญหาและการมีส่วนร่วมของชุมชน ระยะที่ 4 การน าเสนอรูปแบบ
การเรียนรู้ ที่ได้ รับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ 
การใช้แนวคิดทฤษฎีเป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ  
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t โดยใช้สถิติ t-test dependent 
ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้ 5 องค์ประกอบ คือ 1.1) วัตถุประสงค์ของ
การเรียนรู้ 1.2) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 1.3) สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร เวลาเรียน 
แหล่งเรียนรู้ 1.4) การวัดประเมินผลการเรียนรู้ 1.5) การเผยแพร่องค์ความรู้ 2) ขั้นตอนของรูปแบบ
การเรียนรู้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการจัดการ
เรียนรู้ ขั้นตอนที่ 3 ขั้นเผยแพร่องค์ ความรู้ 3) ผลการทดสอบคะแนนและผลการสังเกตการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ดังนี้  3.1) ผู้เรียนทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการ
แก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 3.2) การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนมากที่สุดคือ ก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ 

สรุปได้มีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับทักษะการรู้สารสนเทศในด้าน การพัฒนาตัวบ่งชี้ด้าน
ทักษะการรู้สารสนเทศ การเสริมสร้างการรู้สารสนเทศของผู้เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนวิ ธี
ต่างๆ ซึ่งพบว่า ทักษะการรู้สารสนเทศของผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาด้วยการเรียนรู้ของผู้เรียนเอง 

จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า 
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญคือทักษะด้านการรู้สารสนเทศ ซึ่งการเรียนการสอนแบบ  
อีเลิร์นนิง ประกอบด้วยองค์ประกอบ ขั้นตอน วิธีการจัดการเรียนการสอน และการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมออนไลน์ของผู้เรียนสามารถส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศแก่ผู้เรียนได้ ด้านแนวคิด/ทฤษฎีการ
เรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ร่วมกับการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงได้ และท าให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
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ออนไลน์ได้เป็นอย่างดี จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้น ามาใช้
เป็นกรอบแนวคิด และแนวทางในการวิจัยในครั้งนี้ 



96 
 

 
บทที ่3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) มีวัตถุประสงค์เฉพาะ 1) เพ่ือสร้างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการ
เรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี  
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 2) เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการ
เรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี  
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอนหลัก 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ
การเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ ด้วยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
สังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ด้วยการจัดสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ด้วยการทดลองจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 

ขั้นตอนที่ 4 การน าเสนอและรับรองรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ด้วยการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำข้อมูล วิเครำะห์ สังเครำะห์ ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญที่มีต่อกำรเรียน

กำรสอนอีเลิร์นนิงด้วยกำรเรียนรู้ร่วมกันผ่ำนสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนำทักษะกำรรู้
สำรสนเทศ ส ำหรับผู้เรียนระดับปริญญำตรี คณะครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์ 

 วัตถุประสงค์ ของการวิจัยขั้นนี้ คือ เพ่ือสร้างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วย
การเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญา
ตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
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  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ประชำกร 
  อาจารย์ นักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
  กลุ่มตัวอย่ำง 
  อาจารย์ นักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญในสถาบันอุดมศึกษามีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดย
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและ/หรือมีต าแหน่ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป  และเป็นผู้จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง จ านวน 
12 คน 
  เครื่องมือที่ใช ้

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างเพ่ือสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง รูปแบบการเรียน
การสอน อีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับ
ผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
  วิธีกำรสร้ำงเครื่องมือ 

1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบ รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วย 
การเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

2. รา่งแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างเพ่ือสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง รูปแบบการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 
ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีรูปแบบเป็นอย่างไร มีองค์ประกอบ
และขั้นตอนเป็นอย่างไร โดยมีข้อค าถาม 6 ข้อค าถาม คือ 

ค าถามที่ 1 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน
ผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร องค์ประกอบมีดังนี ้
 1.1 ง่ายต่อการใช้งาน (Ease of use) 
 1.2 การโต้ตอบ (Interactivity)  
 1.3 ผู้เชี่ยวชาญหลากหลาย (Multiple Expertise)  
 1.4 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning)  
 1.5 ระบุตัวตนได ้(Authenticity)  
 1.6 ควบคุมการเรียนด้วยตนเอง (Learner Control)  



98 

ค าถามที่ 2 ขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการ
เรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี  
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ขั้นตอนมีดังนี้ 
 1. ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
 2. เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
 3. ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 
 4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 5. ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ 
 6. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  

ค าถามที่ 3 กระบวนการเรียนย่อยของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร กระบวนการเรียนย่อยมีดังนี้ 
 1. การเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ  
 2. การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม 
 3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 
 4. การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
 5. การพัฒนาความรู้ 

ค าถามที่ 4 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน
ผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง หรือไม่ อย่างไร วิธีการวัดผลและ
ประเมินผลมีดังนี้ 
 1. การประเมินชิ้นงาน 
 2. การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ  

ค าถามที่ 5 ความคิดเห็นในภาพรวมต่อรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการ
เรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่มีความเหมาะสมน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริงเป็นอย่างไร 

ค าถามที่ 6 เงื่อนไขการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร เงื่อนไขการเรียนรู้มีดังนี้ 

1. การเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล 
2. การเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ 
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3. การเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพ่ือน และชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
  3.  น าแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย จ านวน 
3 คน ตรวจสอบความถูกต้องและเสนอแนะแนวทางแก้ไขแบบสัมภาษณ์  
  4.  แก้ไข ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ เชิงลึกแบบมีโครงสร้างตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 3 คน ก่อนน าไปใช้ 
  กำรด ำเนินกำรวิจัย 
  น าแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง รูปแบบการเรียน
การสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับ
ผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จ านวน 12 คน  
  การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง 
จ านวน 12 คน จากมหาวิทยาลัย 9 แห่ง ด าเนินการสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 1-20 ธันวาคม 2558 
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับองค์ประกอบ รูปแบบ และขั้นตอนกิจกรรมการเรียน การสอน ตาม
แผนภาพที ่1 และ 2 (รายชื่อดังภาคผนวก ก ผู้เชี่ยวชาญสัมภาษณ์เชิงลึก) 
  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ ใช้การพรรณนา (Descriptive analysis) ด้วยการ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาวิจัย ที่ได้จากการสัมภาษณ์ ว่ารูปแบบการเรียนการสอน
อีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียน
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีรูปแบบเป็นอย่างไร มีองค์ประกอบและขั้นตอนเป็น
อย่างไร ภายใตก้รอบแนวคิดการวิจัยที่ก าหนดไว้   
 
ขั้นตอนที่ 2 สร้ำงรูปแบบกำรเรียนกำรสอนอีเลิร์นนิงด้วยกำรเรียนรู้ร่วมกันผ่ำนสังคมออนไลน์เพื่อ

พัฒนำทักษะกำรรู้สำรสนเทศ ส ำหรับผู้เรียนระดับปริญญำตรี คณะครุศำสตร์/
ศึกษำศำสตร์ 
วัตถุประสงค์ ของการวิจัยขั้นนี้ คือ เพ่ือสร้างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วย

การเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ประชำกร 
  อาจารย์ นักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
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  กลุ่มตัวอย่ำง 
  อาจารย์ นักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญในสถาบันอุดมศึกษาทีมีการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกและ/หรือมีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และเป็น
ผู้จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงในสถาบันการศึกษา จ านวน 9 คน 
  เครื่องมือที่ใช ้
  ค าถาม ประเด็นค าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่มระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะ
การรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

วิธีกำรสร้ำงเครื่องมือ 
 การจัดท าค าถามที่ใช้ในในการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการสร้างค าถามในการสนทนากลุ่ม และศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนา
ทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวใน
การสร้างค าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม  

2. ร่างข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม เกี่ยวกับการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนว่ามี
รูปแบบเป็นอย่างไร มีองค์ประกอบและขั้นตอนเป็นอย่างไร ร่างรูปแบบที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสม
หรือไม ่อย่างไร โดยมีข้อค าถาม 6 ข้อค าถาม คือ 

ค าถามที่ 1 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน
ผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร องค์ประกอบมีดังนี้ 

1.  การเตรียมตัวผู้เรียน  
2.  กิจกรรมการเรียน  
3.  ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน  
4.  การถ่ายโยงความรู้ของผู้เรียน 

ค าถามที่ 2 ขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการ
เรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี  
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ขั้นตอนมีดังนี้ 

1.  ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
2.  เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
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3.  ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 
4.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
5.  ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ 
6.  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  

ค าถามที่ 3 กระบวนการเรียนย่อยของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร กระบวนการเรียนย่อยมีดังนี้ 
 1.  การเข้าถงึเพ่ือสร้างแรงจูงใจ  
 2.  การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม 
 3.  การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 
 4.  การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
 5.  การพัฒนาความรู้ 

ค าถามที่ 4 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน
ผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง หรือไม่ อย่างไร วิธีการวัดผลและ
ประเมินผลมีดังนี้ 

1.  การประเมินกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
2.  การประเมินชิ้นงาน 
3.  การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ  

ค าถามที่ 5 ความคิดเห็นในภาพรวมต่อรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการ
เรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่มีความเหมาะสมน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริงเป็นอย่างไร 

ค าถามที่ 6 เงื่อนไขการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี        
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร เงื่อนไขการเรียนรู้มีดังนี้ 

1.  การเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล 
2.  การเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ 
3.  การเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพ่ือน และชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

  2. น าค าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่มเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย พิจารณาแก้ไข
และเสนอแนะการแก้ไขค าถามด้านเนื้อหา และการใช้ภาษา 
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  3. น าค าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่มมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจเครื่องมือวิจัย  
  4. น าค าถามที่ ใช้ ในการประชุมสนทนากลุ่ม  ไปจัดประชุมสนทนากลุ่มโดย เชิญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง จ านวน 9 คน   
  กำรด ำเนินกำรวิจัย 

1. น าผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญใน
ขั้นตอนที่ 1 มาสร้างเป็นร่างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ 

2. น าร่างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์
เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
ด าเนินการจัดสนทนากลุ่มระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน        
อีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียน
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (พิจารณา แผนภาพที่ 1, 2) โดยจัดสนทนากลุ่มขึ้นใน
วันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 15.00 – 17.00 น. ห้องสัมมนา 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร โดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมสนทนากลุ่มจ านวน 9 คน 6 มหาวิทยาลัย (รายชื่อดังภาคผนวก ก 
ผู้เชี่ยวชาญสนทนากลุ่ม) 

3. น าข้อเสนอแนะที่ได้จากการสนทนากลุ่มของผู้เชี่ยวชาญไปแก้ไขปรับปรุงรูปแบบการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 
ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ต่อไป 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการสนทนากลุ่มของผู้ เชี่ยวชาญด้วยการวิเคราะห์  และ
สังเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง
ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ แล้วน าข้อเสนอแนะไป
แก้ไขปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงฯ ต่อไป  
 
ขั้นตอนที่ 3  ศึกษำผลกำรใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอนอีเลิร์นนิงด้วยกำรเรียนรู้ร่วมกันผ่ำนสังคม

ออนไลน์เพื่อพัฒนำทักษะกำรรู้สำรสนเทศ 
วัตถุประสงค์ ของการวิจัยขั้นนี้  คือ เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน       

อีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียน
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชำกร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์          
กลุ่มตัวอย่ำง 
ผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์ โดยเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จากผู้เรียนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 30 คน โดยสุ่มอย่างง่ายจากการจับฉลาก (Simple Random Sampling) กลุ่มผู้เรียนจ านวน 
6 สาขาวิชา 5 ชั้นปีการศึกษา รวมเป็น 30 คน 
 ระยะเวลำ 
 การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาทดลองในภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2558 เป็นเวลา 6 
สัปดาห์ 

เนื้อหำสำระ 
เนื้อหาวิชาที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ เนื้อหาเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียน

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์   
ตอนที ่1 : การก าหนดชนิดและขอบเขตของสารเทศ 

 ตอนที่ 2 : การเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการอย่างมีประสิทธิผล 
 ตอนที ่3 : การประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มา 
 ตอนที ่4 : การใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตอนที ่5 : การใช้และการเข้าถึงสารสนเทศอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม 

เครื่องมือที่ใช ้
1. บทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุ

ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ผ่านระบบจัดการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS) ที่
สร้างข้ึน  

2. แบบประเมินกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียน ในการเรียนด้วยบทเรียน     
อีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

3. แบบประเมินชิ้นงานของผู้เรียน เป็นนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่
เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ 
 4. แบบประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ สร้างขึ้นตามกรอบมาตรฐานการรู้สารสนเทศ
ส าหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Association of College and Research Librarian: ACRL, 
2000 : 8-14) จ านวน 5 มาตรฐาน 22 ตัวบ่งชี้ 
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 มาตรฐานที่ 1 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถก าหนดชนิดและขอบเขตของสารเทศ
ที่ตนเองต้องการได ้
 มาตรฐานที่ 2 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการอย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที่ 3 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มา
อย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงสารสนเทศที่ได้รับการคัดเลือกไว้แล้วกับพ้ืนฐาน ความรู้
เดิมที่ตนเองมีอยู่ได ้
 มาตรฐานที่ 4 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศในฐานะบุคคลหรือสมาชิกของกลุ่มสามารถใช้
สารสนเทศในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที่ 5 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศมีความเข้าใจในเรื่องประเด็นของสังคม
เกี่ยวกับการใช้ การเข้าถึงสารสนเทศ รวมถึงการใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมและ
กฎหมาย 

วิธีกำรสร้ำงเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ 1 บทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียน ระดับปริญญาตรี  
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่สร้างขึ้นด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
สังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 

1.1 น ารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศมาเป็นแนวทางในการสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิงการรู้
สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  

1.2 น าบทเรียนอีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะ
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย จ านวน 3 คน พิจารณาเนื้อหา และ
กิจกรรมการเรียนการสอนในบทเรียนอีเลิร์นนิง กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

1.3 แก้ไข ปรับปรุงบทเรียนอีเลิร์นนิงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญตรวจ
เครื่องมือวิจัย 3 คน 

1.4 น าบทเรียนอีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะ

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ไปทดลองใช้ (Try-Out) กับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง รายบุคคล กลุ่มย่อย 

3-5 คน และกลุ่มทดลองใช้บทเรียน จ านวน 20 คน  
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1.5 น าบทเรียนอีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะ

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่ได้จากการไปทดลองใช้มาแก้ไขปรับปรุงด้านเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน

การสอน  

เครื่องมือที่ 2 แบบประเมินกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกัน ทีเ่รียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง
การรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดท าแบบประเมินกระบวนการการ
เรียนรู้ร่วมกัน  

2.2 สร้างแบบประเมินกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกัน ที่เรียนด้วยบทเรียนอี
เลิร์นนิงการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์โดยใช้แบบ
ประเมินที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 อันดับ คือ เรียนรู้ร่วมกันมากที่สุด เรียนรู้ร่วมกัน
มาก เรียนรู้ร่วมกันปานกลาง เรียนรู้ร่วมกันน้อย และเรียนรู้ร่วมกันน้อยที่สุด  

2.3 น าแบบประเมินกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจ
เครือ่งมือวิจัย 3 คน เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

2.4 แก้ไข ปรับปรุงแบบประเมินกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 3 คน 

เครื่องมือที่  3 แบบประเมินชิ้นงานของผู้เรียนที่ เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงการรู้
สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดท าแบบประเมินชิ้นงาน ผลงานการ
ผลิตสื่อมัลติมีเดียบนเครือข่าย  

3.2 สร้างแบบประเมินชิ้นงานของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงการรู้
สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จ านวน 10 ข้อ ข้อละ 5 
คะแนน และน าคะแนนทั้ง 10 ข้อมารวมกัน โดยไม่หาค่าเฉลี่ย   

3.3 น าแบบประเมินชิ้นงานเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 3 คน เพ่ือ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

3.4 แก้ไข ปรับปรุงแบบประเมินชิ้นงานตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญตรวจ
เครื่องมือวิจัย 3 คน 

เครื่องมือที่  4 แบบประเมินทักษะการรู้สารสนเทศของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียน        
อีเลิร์นนิง เรื่อง การรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

4.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  เกี่ยวกับการจัดท าแบบประเมินทักษะการรู้
สารสนเทศ ตามมาตรฐานAmerican Association of School Librarians & Association for 
Educational Communications and Technology (2000) 
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4.2 สร้างแบบประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ ตามกรอบมาตรฐานการรู้
สารสนเทศส าหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Association of College and Research Librarian: 
ACRL, 2000 : 8-14) จ านวน 5 มาตรฐาน 22 ตัวบ่งชี้ 
 มาตรฐานที่ 1 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถก าหนดชนิดและ
ขอบเขตของสารเทศที่ตนเองต้องการได้ 
 มาตรฐานที่ 2 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่
ต้องการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที่ 3 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศ
และแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงสารสนเทศที่ได้รับการคัดเลือกไว้แล้วกับ
พ้ืนฐานความรู้เดิมที่ตนเองมีอยู่ได้ 
 มาตรฐานที่ 4 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศในฐานะบุคคลหรือสมาชิกของ
กลุ่มสามารถใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที่ 5 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศมีความเข้าใจในเรื่อง ประเด็น
ของสังคมเกี่ยวกับการใช้และการเข้าถึงสารสนเทศ รวมถึงการใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามหลัก
จริยธรรมและกฎหมาย 
 โดยใช้แบบประเมินที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 อันดับ คือ 
เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยที่สุด  
 4.3 น าแบบประเมินทักษะการรู้สารสนเทศเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ
วิจัย 3 คน เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 4.4 แก้ไข ปรับปรุงแบบประเมินทักษะการรู้สารสนเทศของผู้ เรียน ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 3 คน 
  กำรด ำเนินกำรวิจัย 

1. น าบทเรียนอีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ไปใช้กับผู้ เรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร            
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 30 คน 

2. ผู้สอนประเมินกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนทีเ่รียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง 
เรื่อง การรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยใช้แบบ
ประเมินกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกัน 

3. ผู้สอนประเมินชิ้นงานของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศส าหรับ
ผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยใช้แบบประเมินชิ้นงานของผู้เรียน 
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4. ผู้สอนประเมินทักษะการรู้สารสนเทศของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงการรู้
สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยใช้แบบประเมินทักษะ
การรู้สารสนเทศของผู้เรียน 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1. วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนประเมินกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกัน ที่เรียนด้วย

บทเรียน อีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากคะแนนการประเมินกระบวนการการเรียนรู้

ร่วมกัน โดยใช้สถิติ พ้ืนฐาน คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยน าค าตอบในแบบประเมินกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนแต่ละคนให้ค่า
น้ าหนักเป็นคะแนนดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540 : 214) 
  ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันระดับมากที่สุด  ให้ 5 คะแนน 
  ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันระดับมาก  ให้ 4 คะแนน 
  มีผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันระดับปานกลาง ให้ 3 คะแนน 
  มีผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันระดับน้อย  ให้ 2 คะแนน 
  ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันระดับน้อยที่สุด  ให้ 1 คะแนน 
 จากนั้นค านวณค่าเฉลี่ยคะแนนกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนโดยเทียบเกณฑ์
ดังนี้ 
  ระดับมากที่สุด  ช่วงคะแนน  4.50 - 5.00 
  ระดับมาก   ช่วงคะแนน  3.50 - 4.49 
  ระดับปานกลาง  ช่วงคะแนน  2.50 - 3.49 
  ระดับน้อย   ช่วงคะแนน  1.50 - 2.49 
  ระดับนอ้ยที่สุด  ช่วงคะแนน  1.00 - 1.49 
 การก าหนดค่าเฉลี่ยของคะแนนกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียน คือ ถ้าค่าเฉลี่ย
กระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนมีค่าตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ถือว่ารูปแบบการเรียนการสอน       
อีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ มีคุณภาพ
เหมาะสมสามารถท าให้ผู้เรียนได้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและสร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกันได้เป็น
อย่างดี ส าหรับข้อใดที่ ได้คะแนนต่ ากว่า 3.50 ให้พิจารณาถึงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและ
สร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกันเป็นรายข้อ และน าผลไปใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ร่วมกันเฉพาะข้อย่อยนั้นเป็นด้านย่อย ๆ ต่อไป 

2. ผู้วิจัยประเมินชิ้นงานที่ผู้เรียนสร้างขึ้นในบทเรียนอีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศส าหรับ
ผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หลังการเรียนรู้ผ่านรูปแบบการเรียนการสอน   
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อีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ โดยก าหนดให้
ผู้เรียนจัดกลุ่มตามความสนใจร่วมกัน กลุ่มละ 5 คน ได้จ านวน 6 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ชิ้นงาน โดยผู้เรียน
เลือกใช้สื่ อเทคโนโลยีในการน าเสนอชิ้นงานตามความสนใจของตน  เช่น Google App for 
Education, Social Media, CAI, e-book, e-Learning ฯลฯ  

ผลงานที่ผู้เรียนสร้างขึ้นผ่านระบบจ านวน 5 ชิ้นงาน ดังต่อไปนี้ 
1.  สื่อเก่ียวกับการก าหนดชนิดและขอบเขตของสารเทศ 
2.  สื่อเก่ียวกับการเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการอย่างมีประสิทธิผล 
3.  สื่อเก่ียวกับการประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มา 
4.  สื่อเก่ียวกับการใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.  สื่อเกี่ยวกับการใช้และการเข้าถึงสารสนเทศอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมและ

กฎหมาย 
ผู้วิจัยตรวจประเมินชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือ คือ แบบประเมินชิ้นงาน ซึ่งสร้างขึ้นจาก

แนวคิดด้านการสร้างสื่อออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย อันประกอบด้วยการน าเสนอเนื้อหา การ
สร้างสรรค์สื่อ เทคนิคการน าเสนอ การใช้เวลา ความสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ เป็นแบบ
ประเมินจ านวน 10 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน และน าคะแนนทั้ง 10 ข้อมารวมกัน คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
แล้วน าคะแนนจากทั้ง 5 ชิ้นงานมารวมกัน เฉลี่ยเต็ม 50 คะแนน โดยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
(30 คะแนน ขึ้นไป) ในแต่ละชิ้นงาน และคะแนนเฉลี่ยทุกชิ้นงานด้วย จึงจะถือว่าผ่านการน าเสนอ
ชิ้นงาน  

3. ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมินทักษะการรู้สารสนเทศของผู้เรียน นิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทีเ่รียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทีไ่ด้จากแบบประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ โดยใช้สถิติ
พ้ืนฐาน คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยในแบบ
ประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ ของผู้เรียนแต่ละคนให้ค่าน้ าหนักเป็นคะแนนดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 
2540 : 214) 
  มีทักษะการรู้สารสนเทศ ระดับมากที่สุด  ให้ 5 คะแนน 
  มีทักษะการรู้สารสนเทศ ระดับมาก  ให้ 4 คะแนน 
  มีทักษะการรู้สารสนเทศ ระดับปานกลาง ให้ 3 คะแนน 
  มีทักษะการรู้สารสนเทศ ระดับน้อย  ให้ 2 คะแนน 
  มีทักษะการรู้สารสนเทศ ระดับน้อยที่สุด  ให้ 1 คะแนน 
  



109 

 จากนั้นค านวณค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการรู้สารสนเทศของผู้เรียนโดยเทียบเกณฑ์ดังนี้ 
  ระดับมากที่สุด  ช่วงคะแนน  4.50 - 5.00 
  ระดับมาก   ช่วงคะแนน  3.50 - 4.49 
  ระดับปานกลาง  ช่วงคะแนน  2.50 - 3.49 
  ระดับน้อย   ช่วงคะแนน  1.50 - 2.49 
  ระดับนอ้ยที่สุด  ช่วงคะแนน  1.00 - 1.49 
 การก าหนดค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการรู้สารสนเทศของผู้เรียน คือ ถ้าค่าเฉลี่ยทักษะ
การรู้สารสนเทศของผู้เรียนมีค่าตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ถือว่ารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการ
เรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ มีคุณภาพเหมาะสมสามารถพัฒนา
ทักษะการรู้สารสนเทศของผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ได้ ส าหรับข้อใดที่ได้
คะแนนต่ ากว่า 3.50 ให้พิจารณาถึงทักษะการรู้สารสนเทศเป็นรายข้อ และน าผลไปใช้พัฒนาทักษะ
การรู้สารสนเทศเฉพาะข้อย่อยนั้นเป็นด้านย่อย ๆ ต่อไป 
 
ขั้นตอนที่ 4 น ำเสนอและรับรองรูปแบบกำรเรียนกำรสอนอีเลิร์นนิงด้วยกำรเรียนรู้ร่วมกันผ่ำน

สังคมออนไลน์เพื่อพัฒนำทักษะกำรรู้สำรสนเทศด้วยกำรประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 วัตถุประสงค์ ของการวิจัยขั้นนี้ คือ เพ่ือรับรองรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วย
การเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 
  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ประชำกร 
  อาจารย์ นักวิชาการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณวุฒิ  ประสบการณ์ 
และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
  กลุ่มตัวอย่ำง 
  อาจารย์ นักวิชาการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษามีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดย
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีต าแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และเป็นผู้จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง จ านวน 5 คน 
  เครื่องมือที่ใช ้

แบบรับรองรูปแบบ เป็นแบบประเมินรับรองความเหมาะสมสอดคล้อง (IOC) ของการน า
รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้
สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ไปใช้ มีลักษณะเป็นแบบ
เลือกตอบ 3 ค าตอบ คือ  
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ให้คะแนน +1 รับรองว่ารายละเอียดในรูปแบบฯ สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม   

 ให้คะแนน  0 ไม่แน่ใจว่ารายละเอียดในรูปแบบฯ สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม   
ให้คะแนน -1 ไม่รับรองว่ารายละเอียดในรูปแบบฯ สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม   
วิธีกำรสร้ำงเครื่องมือ 
1. สร้างแบบตรวจรับรองรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน

สังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 
2. น าแบบตรวจรับรองรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน

สังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 3 คน  
3. แก้ไข ปรับปรุงแบบตรวจรับรองรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้

ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญตรวจ
เครื่องมือวิจัย 3 คน 
  กำรด ำเนินกำรวิจัย 

1. น ารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือ
พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน ตรวจรับรองรูปแบบ และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไขปรับปรุงรูปแบบ 

2. น าข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิไปแก้ไขปรับปรุงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
สังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 

3. สรุปและน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจรับรองรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการ

เรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ จากการเลือกตอบ 3 ตัวเลือก คือ  
ให้คะแนน +1 รับรองว่ารายละเอียดในรูปแบบฯ สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม   

 ให้คะแนน  0 ไม่แน่ใจว่ารายละเอียดในรูปแบบฯ สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม   
ให้คะแนน -1 ไม่รับรองว่ารายละเอียดในรูปแบบฯ สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม   

  แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 5 คน หาค่าความเหมาะสม
สอดคล้อง (IOC) ของการน ารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ไปใช้ จากสูตร 
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IOC =  
 
 เมื่อ IOC = ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมสอดคล้อง (IOC) ของการน ารูปแบบ

การเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียน
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ไปใช้ 

 R = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 
 N = จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 
  

เกณฑ์การตัดสินค่า IOC ถ้ามีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป แสดงว่ารายละเอียดต่างๆ ของรูปแบบ 
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการน าไปใช้จัดการเรียนการสอน 

R 
N 



 
บทที่ 4 

ผลการด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
สังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ
การเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้
สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ด้วยการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ 

ตอนที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน

สังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์ ด้วยการจัดสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

ตอนที่ 3  ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม

ออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์ ด้วยการทดลองจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 

ตอนที่ 4 ผลการรับรองรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน

สังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์ ด้วยการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละตอนดังต่อไปนี้ 

 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการเรียน
การสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ
ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ด้วยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยด าเนินงานเป็น 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

ตอนที่ 1.1 ผลการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียน

การสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับ

ผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดและ

ทฤษฎี สรุปไดด้ังต่อไปนี้  
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดทฤษฎี 
 Khan (2005) Ally (2006) ฐาปนีย์  ธรรมเมธา 

(2557) 
สรุปโดยผู้วิจัย 

 
 
 

องค์ 
ประกอบ 
การเรียน
การสอน 
อีเลิร์นนิง 

1.  ง่ายต่อการใช้งาน 
(Ease of use) 
2.  การโต้ตอบ 
(Interactivity)  
3.  ผู้เชี่ยวชาญ
หลากหลาย (Multiple 
Expertise)  
4.  การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Collaborative 
Learning)  
5.  ระบตุัวตนได ้
(Authenticity)  
6.  ควบคุมการเรยีน
ด้วยตนเอง (Learner 
Control)  

1.  การเตรียมตัว
ผู้เรยีน 
2.  กิจกรรมการเรียน 
3.  ปฏิสมัพันธ์ของ
ผู้เรยีน 
4.  การถ่ายโยง
ความรู้ของผู้เรียน 

1.  เนื้อหาและสื่อการ
เรียน 
2.  ระบบน าส่ง
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
3.  ระบบการสื่อสาร
และปฏสิัมพันธ์
ทางการเรียน 
4.  ระบบการวัดและ
การประเมินผล 
5.  ระบบสนับสนุน
การเรยีน 
6.  ผูส้อนและผู้เรียน 

1.  ง่ายต่อการใช้
งาน  
2.  การโต้ตอบ  
3.  ผู้เชี่ยวชาญ
หลากหลาย  
4.  การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ   
5.  ระบุตัวตนได ้ 
6.  ควบคุมการเรยีน
ด้วยตนเอง  

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอน 
การเรียน
การสอน 
อีเลิร์นนิง 

Ritchie and 
Hoffman (1997)  

Anderson & 
Elloumi (2004) 

Khan  
(2005, 2016) 

สรุปโดยผู้วิจัย 

1.  สรา้งแรงจูงใจ 
2.  บอกวัตถุประสงค ์
3.  ทบทวนและ
เชื่อมโยงความรูเ้ดิม 
4.  ความกระตือรือร้นที่
จะเรยีนรู ้
5.  ให้ต าแนะน าและ
ข้อมูลป้อนกลับ 
6.  ทดสอบความรู ้
7.  น าความรู้ไปใช้และ
เสรมิความรู ้

1.  ผู้เรียนเรียนแบบ
รายบุคคล แบบ
ร่วมมือกันแบบชุมชน
ออนไลน ์
2.  ผู้สอนเป็นผูจ้ัด 
เตรียม ออกแบบปฏ-ิ
สัมพันธ์ และสื่อสาร
กับผู้เรยีน 
3. แหล่งทรัพยากร
การเรยีน  
4. การเช่ือมโยง
เนื้อหาความรู ้
5. ปฏิสัมพันธ์การ
เรียน 

1.  ปฐมนิเทศ/
แนะน าวิธีเรียน 
2.  เข้าสู่บทเรียน 
 3.  ศึกษาเนื้อหา
บทเรียน 
4.  กิจกรรมการเรียน 
5.  ปฏิสัมพันธ์การ
เรียน 
6. การวัดผลและ
ประเมินผลการ 
เรียนรู ้

1.  ปฐมนิเทศ/
แนะน าวิธีเรียนผ่าน
ระบบอีเลิร์นนิง 
2.  เข้าสู่บทเรียน
ผ่านระบบอีเลริ์นนิง 
3.  ศึกษาเนื้อหา
บทเรียน 
4.  กิจกรรมการ
เรียนการสอน 
5.  ปฏิสัมพันธ์การ
เรียนผ่านสังคม
ออนไลน ์
6.  การวัดผลและ
การประเมินผลการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดทฤษฎี (ต่อ) 
 
 
 
 

การเรียนรู้
ร่วมกัน 

Picard (1999) Kagan  
(1995, 1996) 

Slavin (1995) สรุปโดยผู้วิจัย 

1.  การเข้าถึงเพื่อสร้าง
แรงจูงใจ 
2.  การสร้างสมัพันธ์
ทางสังคม 
3.  การแลกเปลีย่น
ข้อมูลความรู ้
4.  การสร้างสรรค์
ความรู้ใหม ่
5.  การพัฒนาความรู ้

1.  เรียนเป็นกลุม่ 
2.  มีความตั้งใจ 
3  การจัดการ 
4.  มีทักษะ 
5.  มีปฏสิัมพันธ์ 
6.  มีรูปแบบกิจกรรม 

1.  กลุ่มมีเป้าหมาย
ร่วมกัน 
2.  ความรับผิดชอบ
ของแต่ละบุคคล 
3.  โอกาสในความ 
ส าเรจ็เท่าเทียมกัน 
4.  การแข่งขันเป็น
ทีม 
5.  การช่วยเหลือกลุม่ 
6.  การดัดแปลง
ความต้องการของ
ผู้เรยีนให้เหมาะสม 

1.  การเข้าถึงเพื่อ
สร้างแรงจูงใจ 
2.  การสร้างสมัพันธ์
ทางสังคม 
3.  การแลกเปลีย่น
ข้อมูลความรู ้
4.  การสร้างสรรค์
ถ่ายโยงความรู้ใหม ่
5.  การพัฒนา 
ความรู ้

 
 
 
 
 

สังคม
ออนไลน ์

Moore (1993)  Swan (2004)  Rhode (2007) สรุปโดยผู้วิจัย 
1.  ปฎิสมัพันธ์ผู้เรียน
กับเนื้อหา 
2.  ปฎิสัมพันธ์ผู้เรียน
กับผู้สอน 
3.  ปฎิสัมพันธ์ผู้เรียน
กับผู้เรยีน 
 
 

1.  การมีปฏิสมัพันธ์
กับเนื้อหา 
2.  การมีปฏิสมัพันธ์
กับผู้สอน 
3.  การมีปฏิสมัพันธ์
กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
4.  การมีปฏิสมัพันธ์
กับระบบการเรียน 

1.  ปฏิสัมพันธ์แบบ
เป็นทางการ 
1.1 ผูส้อนกับเนื้อหา 
1.2 ผู้เรียนกับผู้เรยีน 
1.3 เนื้อหากับเนื้อหา
1.4 ผูส้อนกับผู้เรียน 
1.5 ผู้เรียนกับเนื้อหา 
2.  ปฏิสัมพันธ์แบบ
ไม่เป็นทางการ 
2.1 ผู้เรียนกับผู้เรยีน 
2.2 ผูส้อนกับเนื้อหา 
2.3 เนื้อหากับเนื้อหา 
2..4 ผู้เรียนกับเนื้อหา 
2.5 ผู้เรียนกับ
เครือข่าย 
2.6 ผู้เรียนกับกลุ่ม
ปฏิสัมพันธ์ 

1.  การเรียนรูด้้วย
ตนเองรายบุคคล  
2.  การเรียนรูจ้าก
สื่อออนไลน์  
3.  การเรียนรูจ้าก
ปฏิสัมพันธ์กับครู 
เพื่อน และชุมชน
การเรยีนรู้ออนไลน์  
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดทฤษฎี (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

ทักษะการรู้
สารสนเทศ 

ACRL (2000) Webber และ 
Johnson (2002) 

ชุติมา สัจจานันท์. 
(2554) 

สรุปโดยผู้วิจัย 

1. ก าหนดชนิดและ
ขอบเขตของ
สารสนเทศได ้
2.  เข้าถึงสารสนเทศท่ี
ต้องการอย่างมี
ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 
3.  ประเมิน และ
เชื่อมโยงสารสนเทศ
อย่างมีวิจารณญาณ 
4.  ใช้สารสนเทศใน
การแก้ปัญหาได ้
5.  ใช้สารสนเทศอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย 

1.  ก าหนดความ
ต้องการสารสนเทศ 
2.  ก าหนดความ
แตกต่างของ
สารสนเทศ 
3.  ก าหนดกลยุทธ์
การสืบค้น 
4.  เข้าถึงสารสนเทศ 
5.  เปรยีบเทียบและ
ประเมินสารสนเทศ 
6.  สื่อสารสารสนเทศ 
7.  สังเคราะห์
สารสนเทศ 

1.  ตระหนักใน
ความส าคญัและ
ความจ าเป็น 
2.  เข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศ 
3.  วิเคราะห์และ
ประเมินสารสนเทศ 
4.  น าสารสนเทศไป
ใช้สร้างความรู ้
5.  มีจริยธรรม 
เคารพกฎหมาย 
 
 

1.  ก าหนดชนิดและ
ขอบเขตของ
สารสนเทศได ้
2.  เข้าถึงสารสนเทศ
ที่ต้องการอย่างมี
ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 
3. ประเมินและ
เชื่อมโยงสารสนเทศ
อย่างมีวิจารณญาณ 
4.  ใช้สารสนเทศใน
การแก้ปัญหาได ้
5.  ใช้สารสนเทศ
อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย 
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ตารางที ่5 สรุปการวิเคราะห์ แนวคิด/ทฤษฎี ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  

Khan (2005, 2008),  

Ally (2006)  

ฐาปนีย์ ธรรมเมธา (2557) 

ขั้นตอนการเรียนการสอนผ่าน 
ระบบอีเลิร์นนิง 

Khan (2005, 2016) Anderson 
& Elloumi (2004) Ritchie and 

Hoffman (1997) 

การเรียนรู้ร่วมกัน 
Picard (1999) Kagan (1994) 

Slavin (1995)   
 

การเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน ์
Moore (1993) Swan (2004)  

Rhode (2007) 

ทักษะการรู้สารสนเทศ 
ชุติมา สัจจานันท์. (2553)  

Webber และ Johnson (2002)  
ACRL (2000) 

1.  ง่ายต่อการใช้งาน  
 

1.  ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผา่น
ระบบอีเลิร์นนิง 

1.  การเข้าถึงเพื่อสร้างแรงจูงใจ 
 

การเรยีนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล  
 

1.  ก าหนดชนิดและขอบเขตของ
เทคโนโลยีสารเทศได ้

2.  การโต้ตอบ  
3.  ผู้เชี่ยวชาญหลากหลาย  

2.  เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบ 
อีเลิร์นนิง 

2.  การสร้างความสัมพันธ์ทาง
สังคม 
 

การเรยีนรู้จากปฏิสมัพันธ์กับครู 
เพื่อน และชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์  

2.  เข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการอยา่ง
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

4.  การเรียนรู้แบบร่วมมือ   
 

3.  ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 
 

3.  การแลกเปลีย่นข้อมูลความรู ้
 

การเรยีนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล 
+ การเรียนรู้จากสื่อออนไลน์  

3.  ประเมินและเช่ือมโยงสารสนเทศ
อย่างมีวิจารณญาณ 
 4.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

5.  ระบุตัวตนได ้ 
 

5.  ปฏิสมัพันธ์การเรียนผ่านสังคม
ออนไลน ์

4.  การสร้างสรรคค์วามรู้ใหม ่
 

การเรยีนรู้จากปฏิสมัพันธ์กับครู 
เพื่อน และชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์  

4.  ใช้สารสนเทศในการแก้ปญัหาได ้
 

6.  ควบคุมการเรยีนด้วย
ตนเอง 

6.  การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

5.  การพัฒนาความรู ้ การเรยีนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล 
 

5.  ใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย 
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ตอนที่ 1.2 การน าหลักการแนวคิดและทฤษฎีมาสร้างองค์ประกอบ เงื่อนไข และขั้นตอนของรูปแบบ

การเรียนการสอนฯ อธิบายความสัมพันธ์ดังภาพ ดังต่อไปนี้ 

 

 

   

ภาพที่ 4 (ร่าง) รูปแบบการเรียนการสอนฯ 
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จากภาพที่ 4 (ร่าง) รูปแบบการเรียนการสอน  น ามาแสดงล าดับขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงฯ ดังนี้ 

 

ภาพที่ 5 (ร่าง) ขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ฯ 



122 
 

122 

 

ตอนที่ 1.3 ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการเรียนการ

สอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับ

ผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการ

สอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 

ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ 

อย่างไร องค์ประกอบมีดังนี้ 

1.1 ง่ายต่อการใช้งาน (Ease of use) 

1.2 การโต้ตอบ (Interactivity)  

1.3 ผู้เชี่ยวชาญหลากหลาย (Multiple Expertise)  

1.4 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning)  

1.5 ระบุตัวตนได้ (Authenticity)  

1.6 ควบคุมการเรียนด้วยตนเอง (Learner Control)  

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์มีองค์ประกอบที่ เป็นองค์ประกอบของการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง ยังไม่ใช้
องค์ประกอบการเรียนการสอน จึงควรปรับองค์ประกอบการเรียนการสอนใหม่ให้ เหมาะสมถูกต้อง 
โดยองค์ประกอบควรมี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. การเตรียมตัวผู้เรียน  

2. กิจกรรมการเรียน  

3. ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน  

4. การถ่ายโยงความรู้ของผู้เรียน 

2. ความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญต่อขั้นตอนการเรียนการสอนของ

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้

สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ 

อย่างไร ขั้นตอนการเรียนการสอนมีดังนี้ 

2.1 ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 

2.2 เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 

2.3 ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 
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2.4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

2.5 ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ 

2.6 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  

ขัน้ตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วย

การเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี 

คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์มีความเหมาะสม 

ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเห็นด้วย โดยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติม คือ ให้น าขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้

ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ มาสร้างเป็นรูปแบบหลักของการเรียน

การสอนในงานวิจัย และมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนการสอนที่ชัดเจนมากข้ึน ให้มีรูปแบบของตัว

ผู้วิจัยเอง  

3. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อกระบวนการเรียนย่อยของรูปแบบ

การเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 

ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

กระบวนการเรียนย่อยมีดังนี้ 

3.1 การเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ  

3.2 การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม 

3.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 

3.4 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 

3.5 การพัฒนาความรู้ 

กระบวนการเรียนย่อยของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการ

เรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี 

คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์มีความเหมาะสม 

ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเห็นด้วย โดยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติม คือ น ากระบวนการเรียนย่อยของรูปแบบการเรียนการสอนไปผนวกร่วมกับขั้นตอนการเรียน

การสอนของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ขั้นตอนที่ 3, 4, 5  

4. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อวิธีการวัดและการประเมินผลการ

เรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 
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ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมน าไปใช้จัดการเรียน

การสอนได้จริง หรือไม่ อย่างไร วิธีการวัดผลและประเมินผลมีดังนี้ 

4.1 การประเมินชิ้นงาน 

4.2 การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ  

ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเห็นด้วย โดยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติม คือ ควรเพิ่มการประเมินกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการสร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกันด้วย  

5. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมต่อรูปแบบการเรียนการ

สอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับ

ผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมน าไปใช้จัดการเรียนการสอน

ได้จริง  

ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเห็นด้วยในภาพรวมของรูปแบบ โดยมีความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ปรับรูปแบบให้มีความชัดเจน มีรายละเอียดมากขึ้น และมีความพิเศษ

เฉพาะของงานวิจัยชิ้นนี้  

6. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อเงื่อนไขการเรียนรู้ของรูปแบบการ

เรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 

ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

เงื่อนไขการเรียนรู้มีดังนี้ 

6.1 การเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล 

6.2 การเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ 

6.3 การเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพ่ือน และชุมชนการเรียนรู้

ออนไลน์ 

เงื่อนไขการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการ

เรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี 

คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์มีความเหมาะสม  

ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเห็นด้วย โดยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติม คือ ให้สอดแทรกเงื่อนไขด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน  

สรุปผลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาพัฒนาเป็นร่างต้นแบบรูปแบบการเรียนการสอน  
อีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียน
ระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยจะน าร่างต้นแบบของรูปแบบการเรียนการสอน    
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อีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ไปใช้ในขั้นตอน
การสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่อไป 

 
ตอนที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 
เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  
ด้วยการจัดสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

ผลการจัดสนทนากลุ่มระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับ
ผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (พิจารณา ภาพที่ 6, 7) สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 6 รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ฯ
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ภาพที่ 7 ขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 
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1. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง

ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับ

ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร องค์ประกอบมีดังนี้ 

      1.1 การเตรียมตัวผู้เรียน  

      1.2 กิจกรรมการเรียน  

      1.3 ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน  

      1.4 การถ่ายโยงความรู้ของผู้เรียน 

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม

ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์มีความเหมาะสม  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน       

อีเลิร์นนิง มีความเหมาะสม สามารถน ามาเป็นแนวคิดในการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนและน าไป

ทดลองใช้ได้ โดยเพ่ิมเติมรายละเอียดในขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนในขั้นตอนย่อยให้เห็น

กิจกรรมต่อไปให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น 

2.  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบการ

เรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 

ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

ขั้นตอนการเรียนการสอนมีดังนี้ 

     2.1 ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 

     2.2 เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 

     2.3 ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 

     2.4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

     2.5 ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ 

     2.6 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  

ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้

ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะ 

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์มีความเหมาะสม  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการ

เรียนการสอนอีเลิร์นนิงฯ มีความสมบูรณ์สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง โดยให้เพ่ิมรายละเอียดเกี่ยวกับ
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บทบาทผู้เรียน และบทบาทผู้สอน เพ่ือการน าไปใช้ปฏิบัติจริงจะได้ปฏิบัติได้ง่ายมากขึ้น  ด้านการ

เตรียมการก่อนเข้าสู่กระบวนการเรียน โดยประกอบไปด้วยการเตรียมการของผู้สอนว่าในการน า

ระบบไปปรับใช้จะต้องเตรียมการในเรื่องใดบ้างเพ่ือปรับให้เข้ากับบริบทที่ต้องการน าไปใช้ และการ

เตรียมความพร้อมผู้เรียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจก่อนเข้าสู่กระบวนการเรียน เช่น การปฐมนิเทศผู้เรียน

เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงฯ วิธีการใช้งานอีเลิร์นนิง เป็นต้น นอกจากนี้ผู้สอนจะต้อง

ระบุเงื่อนไขการแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) ให้ชัดเจน

ด้วยว่า มีวิธีการแบ่งกลุ่มตามแนวคิดและทฤษฎีโดยใช้การเข้ากลุ่มตามความหัวข้อที่มีความสนใจ

ร่วมกันภายใต้ปัญหาหรือสถานการณ์ใหญ่ของชั้นเรียนที่ผู้สอนก าหนดหรือผู้เรียนทั้งชั้นร่วมกันเลือก 

โดยมีจ านวนสมาชิก 4 -6 คน และในส่วนที่เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนแล้วนั้น จะต้องชี้แจงให้

ผู้เรียนเข้าใจว่ากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ขั้นตอนใดที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้ฝึกการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความรู้ การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ และการพัฒนาความรู้ ผู้เรียนจะต้องเผยแพร่ผลงานแบบสาธารณะ

โดยค านึงถึงการเผยแพร่ข้อมูลด้วยสารสนเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

3. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มตี่อกระบวนการเรียนการสอนย่อยของรูปแบบการเรียน

การสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับ

ผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร กระบวนการ

เรียนย่อยมีดังนี้ 

     3.1 การเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ  

     3.2 การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม 

     3.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 

     3.4 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 

     3.5 การพัฒนาความรู้ 

กระบวนการเรียนย่อยของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน

สังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์มีความเหมาะสม  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ กระบวนการเรียนย่อยของรูปแบบการเรียน

การสอนอีเลิร์นนิงฯ มีความเหมาะสมสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง โดยเสนอให้ใช้ช่องทางสื่อสังคม

ออนไลน์ที่หลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้ได้ตามที่ผู้เรียน

ต้องการ  
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4. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อวิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน         

อีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียน

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง 

หรือไม่ อย่างไร วิธีการวัดผลและประเมินผลมีดังนี้ 

     4.1 การประเมินกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

     4.2 การประเมินชิ้นงาน 

     4.3 การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ  

ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเห็นด้วย โดยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ให้ผู้สอนเป็น

ผู้ประเมินผู้เรียนทั้ง 3 วิธี ดังกล่าว 

5. ความคิดเห็นต่อภาพรวมของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้

ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุ

ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ในกรณีที่ขั้นตอนการเรียนอีเลิร์นนิงมีขั้นตอน
ย่อยแยกออกไป เช่น ขั้นที่ 4, 5, 6 ควรจัดท าภาพที่ 3 คือ ขั้นที่ 4 กิจกรรมการเรียนการสอน (การ
เรียนรู้ร่วมกัน) ภาพที่ 4 ขั้นที่ 5 ปฏิสัมพันธ์สังคมออนไลน์ และภาพที่ 5 ขั้นที่ 6 การวัดผลและ
ประเมินผล และอธิบายภาพย่อยที่จัดท าเพ่ิมขึ้นด้วย โดยแนะน าขั้นตอนการเรียนรู้ของรูปแบบการ
เรียนฯ ในขั้นที่ 6 ว่าให้ผู้สอนชี้แจงให้ผู้เรียนเห็นว่าการเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันนั้น มี 5 
ขั้นตอน คือ การเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ การสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความรู้ การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ และการพัฒนาความรู้ ในแต่ละขั้นตอนนั้นผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะ
ก าหนด การเข้าถึง การประเมิน  การจัดการ การบูรณาการ การสร้าง และการสื่อสารตาม
ความสามารถที่พึงมีในการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ และการให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานโดย
สืบค้นสารสนเทศจากแหล่งทรัพยากรด้านการศึกษาเพ่ือสร้างผลผลิตและเผยแพร่เป็นทรัพยากรด้าน
การศึกษาแบบเปิด จะส่งเสริมการใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้วิจัยจะต้องระบุลงไปใน
ระบบให้ชัดเจนว่าทุกขั้นตอนเป็นขั้นตอนของการสื่อสารผ่านระบบอีเลิร์นนิง  

ด้านการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง ผู้เชี่ยวชาญให้ความคิดเห็นว่าควรพัฒนาอีเลิร์นนิง      
ที่เอ้ืออ านวยต่อการท ากิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์เป็นกลุ่ม เพ่ือกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ต่องานที่ท า
ร่วมกัน โดยอีเลิร์นนิงควรเป็นระบบที่สามารถเก็บร่องรอยการแสดงความคิดเห็นตลอดจนการท างาน
ในขั้นตอนต่าง ๆ ของผู้เรียนได้ และเปิดกว้างให้ผู้สอนเลือกใช้เครื่องมือที่ตนเองถนัดแต่ยังสามารถใช้
งานได้ตรงตามความต้องการด้วย 
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6.  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อเงื่อนไขการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอน       
อีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียน
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร เงื่อนไขการเรียนรู้   
มีดังนี ้

    6.1 การเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล 

    6.2 การเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ 

    6.3 การเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพ่ือน และชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าเงื่อนไขการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง

ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับ

ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ทั้ง 3 เงื่อนไขดังกล่าวมีลักษณะเป็นเงื่อนไขทางทฤษฎี ควร

ปรับแก้ไขเป็นเงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ดังนี้ 

1.  ผู้เรียนควรมีทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

2.  ผู้เรียนผู้สอนต้องมีปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

3.  ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์แบบทุกท่ี ทุกเวลา 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เงื่อนไขการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอน       

อีเลิร์นนิงทั้ง 3 ข้อ มีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนผ่านสังคม

ออนไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ตอนที่ 3 ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 

เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  

ด้วยการทดลองจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  

ตอนที่ 3.1 การพัฒนาบทเรียน การก าหนดขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง

ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับ

ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. เนื้อหา 
เนื้อหาบทเรียนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพื่อ

พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เป็นการ
สร้างเนื้อหาบทเรียนขึ้นใหม่จากข้อก าหนดเกี่ยวกับทักษะการรู้สารสนเทศ ตามมาตรฐานการรู้
สารสนเทศ การศึกษาระดับอุดมศึกษาของ Association of College and Research Librarian 
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(ACRL, 2000 : 8-14) มาเป็นแนวทางในการก าหนดเนื้อหาในบทเรียนอีเลิร์นนิง แบ่งออกเป็น 5 
บทเรียน ดังนี้ 

1. ชนิดและขอบเขตของสารเทศ 
2. การเข้าถึงสารสนเทศ 
3. การประเมินสารสนเทศและการเชื่อมโยงสารสนเทศ 
4. การใช้สารสนเทศ 
5. การใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม 

ผู้วิจัยได้น าเนื้อหาทั้ง 5 บทเรียน และจุดมุ่งหมายของเนื้อหาวิชามาออกแบบเนื้อหาย่อย
ในบทเรียนอีเลิร์นนิง และออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงต่อไป 
 2. ระยะเวลา 
     ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงฯ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 

2558 เป็นเวลา 6 สัปดาห์  

3. กลุ่มตัวอย่าง 

    เป็นผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์ โดยเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จากผู้เรียนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปีการศึกษา 2558 

จ านวน 30 คน โดยสุ่มอย่างง่ายจากการจับฉลาก (Simple Random Sampling) กลุ่มผู้เรียนจ านวน 

6 สาขาวิชา 5 ชั้นปีการศึกษา รวมเป็น 30 คน 

4. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง     

    กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงโดยน ารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 

มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 6 ขั้นตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

4.1 ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 

        4.1.1 แจ้งวัตถุประสงค์ เนื้อหา และวิธีการเรียนการสอน ผ่าน

ระบบอีเลิร์นนิง 

 4.1.2 ส ารวจความพร้อมของผู้เรียนและเตรียมความพร้อม

ของผู้เรียน ด้วยการศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ การเข้าสู่ระบบ วิธีการศึกษาข้อมูลบทเรียน  การท า

กิจกรรมการเรียน การรับ-ส่งไฟล์ การท าแบบทดสอบออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียนที่มีความรู้พ้ืนฐาน ผู้เรียน

ที่มีทักษะไม่เพียงพอให้ศึกษาเพ่ิมเติมในเว็บเพจเรียนเสริม และอนุญาตให้ผู้เรียนถ่ายโอนข้อมูลจาก

แหล่งเรียนรู้ที่เชื่อมโยงไว้ในระบบอีเลิร์นนิงไปศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเองได้ 
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 4.1.3 การเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ เมื่อผู้เรียนเข้าสู่ระบบให้

ปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลภาพประจ าตัว ข้อมูลบุคคลให้ทันสมัย การติดต่อผ่านอีเมลล์ และ 

Face Book การน าเข้าสู่การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้ สอนใช้ข้อความเร้าความสนใจ เช่น 

ภาพกราฟิก ภาพการเคลื่อนไหว ฯลฯ ผู้สอนแจ้งจุดมุ่งหมายของรายวิชาให้ผู้เรียนทราบ  

 ขั้นตอนนี้ได้บูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการเข้าถึงเพ่ือ

สร้างแรงจูงใจ และบูรณาการแนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล เพ่ือให้ผู้เรียน

เกิดทักษะการรู้สารสนเทศด้านการเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

4.2 เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 

ผู้สอนสร้างแรงจูงใจต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการออกแบบและ

ใช้เทคนิคที่ให้ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วบนระบบธีมการใช้งานเฉพาะบุคคล ง่ายต่อการ

ติดตามเนื้อหา ข้อมูล ทั้งในแง่ของเนื้อหาและองค์ประกอบกิจกรรมอ่ืนๆ อีกท้ังท้าทายต่อความอยากรู้

อยากเห็นของผู้เรียน และกระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันอย่างทั่วถึง 

การสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม การเริ่มต้นของการเรียนการสอน

อีเลิร์นนิง ผู้เรียนศึกษาวิธีการใช้บทเรียนด้วยตนเอง ผู้เรียนแนะน าตนเอง ท าความรู้จักกับผู้สอน และ

เพ่ือนร่วมชั้นเรียน ทดลองเรียนเนื้อหาจากบทเรียนอีเลิร์นนิง ผู้เรียนโต้ตอบกับผู้สอนและเพ่ือนร่วม

ชั้นเรียน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ระบบอีเลิร์นนิงเตรียมไว้ให้อย่างหลากหลายช่องทาง 

 ขั้นตอนนี้ได้บูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการสร้าง

สัมพันธ์ทางสังคม และบูรณาการแนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพ่ือน 

และชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการรู้สารสนเทศด้านการก าหนดชนิดและ

ขอบเขตของสารสนเทศได ้

  4.3 ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 

 การน าเสนอเนื้อหาบนระบบอีเลิร์นนิงเป็นการน าเสนอเนื้อหา 

โดยการน าเสนอเนื้อหาที่สัมพันธ์กันเข้าด้วยกัน ผู้สอนสร้างความยืดหยุ่นให้กับผู้เรียนในการเข้าสู่

เนื้อหาตามความสะดวกของผู้เรียน และมีอิสระในการเข้าสู่เนื้อหา เนื้อหาบทเรียนประกอบด้วย 5 

บทเรียนคือ  

 1.  ชนิดและขอบเขตของสารเทศ 

 2.  การเข้าถึงสารสนเทศ 

 3.  การประเมินสารสนเทศและการเชื่อมโยงสารสนเทศ 

 4.  การใช้สารสนเทศ 



133 
 

133 

 

 5.  การใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม 

 เนื้อหาบทเรียนที่ปรากฏบนระบบอีเลิร์นนิงมีหลากหลาย

รูปแบบ เช่น วีดิทัศน์ ภาพกราฟิก สื่อมัลติมีเดีย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เอกสารประกอบการสอน 

แบบฝึกหัด ใบงาน ฯลฯ   

 ขั้นตอนนี้บู รณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และบูรณาการแนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล 

และการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการรู้สารสนเทศด้านการประเมินและเชื่อมโยง

สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ 

    4.4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนระบบอีเลิร์นนิงเป็นการ

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมบนเครือข่าย โดยผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน การจัดกิจกรรม

เน้นให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น อภิปราย ช่วยเหลือ ร่วมกันสืบค้นหรือค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม 

รวมทั้งการท างานเป็นทีม โดยการใช้ Chat room, Web board, e-mail, Google Search, Google 

Classroom, Facebook, ผ่านการเชื่อมโยงกับระบบ NULMS  

 การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน 

อีเลิร์นนิง ผู้เรียนแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เพื่อการเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 

ผู้เรียนกับผู้เรียน กิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติม กิจกรรมตอบ

ค าถาม กิจกรรมการประเมินตนเอง กิจกรรมการถ่ายโอนข้อมูล ผ่านการใช้งานกลุ่มปิด Facebook 

Group   

 การสร้างสรรค์ความรู้ ใหม่  กิจกรรมการเรียนการสอน 

อีเลิร์นนิง ผู้เรียนสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ด้วยการท ากิจกรรม ศึกษา ท าแบบฝึกหัด บนระบบอีเลิร์นนิง 

และส่งผลงานของตนเองขึ้นบนระบบอีเลิร์นนิงให้ผู้เรียนคนอื่นได้รับทราบผลงานด้วย ผ่านการใช้งาน

กลุ่ม Google classroom 

 ขั้นตอนนี้ได้บูรณาการเครื่องมือการเรียนการสอน และแนวคิด

การเรียนรู้ร่วมกันด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และบูรณาการแนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการ

เรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล และการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการรู้สารสนเทศ

ด้านการประเมินและเชื่อมโยงสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ 
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  4.5 ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ 

     การเรียนการสอนอีเลิร์นนิงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 

ดังนี้ 

 1.  การเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล  

 2.  การเรียนรู้จากสื่อออนไลน์  

 3.  การเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพ่ือน และชุมชนการ 

เรียนรู้ออนไลน์  

           ขั้นตอนนี้ได้บูรณาการวิธีการเรียนและการใช้เครื่องมือการ

เรียนรู้  เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันด้านการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ และบูรณาการแนวคิดสังคมออนไลน์

ด้านการเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพ่ือน และชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์และการเรียนรู้จากสื่อ

ออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการรู้สารสนเทศด้านการใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาร่วมกันได ้

4.6 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน 3 วิธี คือการประเมินกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การประเมินชิ้นงานของผู้เรียน และประเมิน

ทักษะการรู้สารสนเทศของผู้เรียน หลังเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้

ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะ 

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

 กิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้สอนพัฒนาความรู้

ผู้เรียนด้วยการประเมินผลงานผู้เรียนและให้ข้อเสนอแนะ ผู้เรียนพัฒนาความรู้ร่วมกันด้วยการรับรู้ผล

การประเมินชิ้นงาน ผู้สอนน าผลการประเมินชิ้นงานขึ้นบนระบบ Google Classroom หลังผู้สอน

ประเมินผลงานผู้เรียนเสร็จ โดยผู้เรียนรับรู้ผลการประเมิน แล้วน าไปพัฒนาความรู้ของตนเองต่อไป 

 ผลงานที่ผู้เรียนสร้างข้ึนผ่านระบบจ านวน 5 ชิ้นงาน โดยแต่ละ

ชิ้นงานผู้ เรียนสามารถเลือกประเภทของสื่อที่จะน าเสนอได้ เช่น Google App, Social Media, 

Microsoft Office, CAI, e-book WBI, e-Learning เป็นต้น โดยแต่ละสื่อที่สร้างขึ้นน าเสนอเนื้อหา

ตามบทเรียนด้านการรู้สารสนเทศท้ัง 5 บทเรียน ที่ได้เรียนไป 

 การประเมินเป็นการบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้าน

การพัฒนาความรู้ และบูรณาการแนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล เพ่ือให้

ผู้เรียนเกิดทักษะการรู้สารสนเทศด้านการใช้สารสนเทศอย่างถูกต้อง 
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 4.6.1 การประเมินกระบวนการ คือ การใช้เครื่องมือแบบ

ประเมินกระบวนการ ซึ่งสร้างขึ้นจากแนวคิด/ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกัน อันประกอบด้วยการเข้าร่วม

กลุ่มเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้อ่ืน การสร้างสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้เรียนและผู้สอน การแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความรู้กับผู้เรียนและผู้สอน การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน  และการพัฒนาความรู้และชิ้นงาน

ร่วมกัน โดยใช้แบบประเมินที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 อันดับ คือ เรียนรู้ร่วมกันมาก

ที่สุด เรียนรู้ร่วมกันมาก เรียนรู้ร่วมกันปานกลาง เรียนรู้ร่วมกันน้อย และเรียนรู้ร่วมกันน้อยที่สุด 

ประเด็นที่ประเมินมี 5 ข้อ ได้แก่ 

 1.  การเข้าร่วมกลุ่มเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่น 

 2.  การสร้างสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้เรียนและผู้สอน 

 3.  การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กับผู้เรียนและผู้สอน 

 4.  การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน 

 5.  การพัฒนาความรู้และชิ้นงานร่วมกัน 

 4.6.2 การประเมินชิ้นงาน คือ การใช้เครื่องมือแบบประเมิน

ชิ้นงาน ซึ่งสร้างขึ้นจากแนวคิดด้านการสร้างสื่อออนไลน์  อันประกอบด้วยการน าเสนอเนื้อหา การ

สร้างสรรค์สื่อ เทคนิคการน าเสนอ การใช้เวลา ความสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ เป็นแบบ

ประเมินจ านวน 10 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน และน าคะแนนทั้ง 10 ข้อมารวมกัน คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

แล้วน าคะแนนจากท้ัง 5 ชิ้นงานมารวมกัน เฉลี่ยเต็ม 50 คะแนน โดยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป (30 

คะแนน ขึ้นไป) ในแต่ละชิ้นงาน และเฉลี่ยทุกชิ้นงานด้วย จึงจะถือว่าผ่านการน าเสนอชิ้นงาน ประเด็น

ที่ประเมินมี 10 ข้อ ได้แก่ 
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1.  เนื้อหาบทเรียน 
1.1 เนื้อหาบทเรียนถูกต้องตามหลักวิชาการ 
1.2 เนื้อหาบทเรียนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่น าเสนอ 
1.3 เนื้อหามีความยากง่ายเหมาสมกับผู้รับสาร 

2.  การใช้ภาษา 
2.1 การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมกับผู้รับสาร 

3.  การออกแบบสื่อ 
3.1 การออกแบบหน้าจอเหมาะสมง่ายต่อการใช้งาน สัดส่วนเหมาะสมสวยงาม 
3.2 ลักษณะของขนาด สี ตัวอักษร ชัดเจนสวยงามอ่านง่าย 
3.3 ภาพกราฟิก ชัดเจนเหมาะสม สอดคล้องกันเนื้อหา 
3.4 ภาพกราฟิกสวยงาม มีความคดิสร้างสรรค์ในการออกแบบ 
3.5 คุณภาพการใช้เสยีงบรรยาย ดนตรีประกอบเหมาะสม ชัดเจนนา่สนใจชวนติดตาม 

4.  ความคิดสรา้งสรรค ์
4.1 ความคิดสรา้งสรรค์ผลงานท่ีสร้างมีความแปลกใหม่ สวยงาม สรา้งสรรค์ เป็นประโยชน์ 

  

 4.6.3 การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ การประเมินผู้เรียน

โดยผู้สอนใช้แบบประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ ตามกรอบทักษะการรู้สารสนเทศ ดังต่อไปนี้ 

 1.  ก าหนดชนิดและขอบเขตของเทคโนโลยีสารเทศได้ 

 2.  เข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการอย่างมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ 

 3. ป ระ เมิ น แ ล ะ เชื่ อ ม โย งส า รส น เท ศ อ ย่ า ง มี

วิจารณญาณ 

 4.  ใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาได้ 

 5.  ใช้สารสนเทศอย่างถูกต้อง 

ตอนที่  3.2 ผลการประเมินกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกัน  ที่ เรียนด้วยบทเรียน 

อีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

ขั้นตอนการประเมินกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนโดย

ผู้สอนเป็นผู้ประเมินคะแนนผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นการประเมินร่องรอยการปฏิสัมพันธ์ออน์ไลน์

และการท างานร่วมกันบนระบบออน์ไลน์ หลักจากผู้เรียนเรียนจบบทเรียนแล้ว 
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ตารางที่ 6 ผลการประเมินกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนจ านวน 30 คน ผลดังต่อไปนี้ 
 

การประเมินกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
ระดับการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียน ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า

เบ่ียง 
เบน 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.1 ผู้เรียนเข้าร่วมกลุม่เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่น 15 11 4 - - 4.37 0.72 

1.2 ผู้เรียนสร้างสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้เรียนและผู้สอน 12 9 9 - - 4.10 0.84 

1.3 ผู้เรียนแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กับผู้เรียนและ
ผู้สอน 

9 8 13 - - 3.86 0.86 

1.4 ผู้เรียนสร้างสรรค์ความรู้ใหม่รว่มกัน 11 13 6 - - 4.17 0.75 

1.5 ผู้เรียนพัฒนาความรู้และชิ้นงานร่วมกัน 9 9 12 - - 3.90 0.84 

ค่าเฉลี่ย      4.08  
  

จากคะแนนดังกล่าวข้างต้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้เป็นอย่างดี ทุกเกณฑ์การ

ประเมินอยู่ในระดับดี ผู้เรียนสามารถเข้ากลุ่มเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้อ่ืนได้มากที่สุด แต่ในด้านการ

เรียนรู้ร่วมกันเพ่ือพัฒนาความรู้และพัฒนาชิ้นงานนั้น ได้คะแนนประเมินน้อยกว่าเกณฑ์อ่ืน ๆ 

เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความรู้ความสามารถด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือสร้างชิ้นงานด้านการรู้

สารสนเทศได้แตกต่างกัน จึงท าให้บางกลุ่มยังท างานในระหว่างเรียนรู้ร่วมกันยังไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งเป็น

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง  

ตอนที่ 3.3 ผลการประเมินชิ้นงานหลังการเรียนรู้ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง

ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับผู้เรียน

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

ตารางที่ 7 ผลการประเมินชิ้นงานผู้เรียนจ านวน 5 ชิ้น 6 กลุม่ ได้คะแนนดังต่อไปนี้ 
 

กลุ่มที ่
ชนิดและ
ขอบเขต 

สารสนเทศ 

การเข้าถึง 
สารสนเทศ 

การประเมิน 
เชื่อมโยง 

สารสนเทศ 

การใช้สารสนเทศ 
แก้ปัญหา 

การใช้
สารสนเทศ 
ถูกกฎหมาย 

เฉลี่ย 
(50) 

กลุ่ม 1 42 45 48 46 40 44.20 
กลุ่ม 2 36 38 45 32 39 38.00 
กลุ่ม 3 37 39 41 35 45 39.40 
กลุ่ม 4 46 44 42 37 40 41.80 
กลุ่ม 5 39 42 40 37 45 40.60 
กลุ่ม 6 42 43 39 44 44 42.40 
เฉลี่ย      41.07 
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 จากคะแนนดังกล่าวข้างต้น ทุกกลุ่มและทุกชิ้นงานผ่านเกณฑ์การประเมินชิ้นงานทั้งหมด 

แต่คะแนนประเมินอยู่ในระดับดี ไม่มีกลุ่มใดมีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินชิ้นงานอยู่ในระดับดีมาก 

(ร้อยละ 90 ขึ้นไป หรือ 45 คะแนน ขึ้นไป) เนื่องจากคะแนนในส่วนของการออกแบบ การสร้างสรรค์

สื่อให้สวยงาม และความคิดริเริ่มแปลกใหม่ยังได้คะแนนน้อย ซึ่งผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในด้านนี้

ต่อไป ส่วนด้านการน าเสนอเนื้อหา และเทคนิคการน าเสนอสื่อนั้นผู้เรียนท าได้ในระดับดีมากในหลาย

ชิ้นงาน  

ตอนที่ 3.4 ผลการประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะ

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หลังการเรียนรู้ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน

ผ่านสังคมออนไลน์  

 ผู้สอนใช้แบบประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุ

ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และน าไปประเมินผู้เรียน จ านวน 30 คน หลังจากผู้เรียนเรียนรู้ผ่านรูปแบบการ

เรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินผู้เรียนทั้ง 

30 คน ผลการประเมินมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โดยแบ่งระดับคะแนนการประเมิน 5 ระดับ คือ 5 

มากที่สุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยที่สุด 

ตารางที่ 8 ผลการประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ แสดงผลดังตารางต่อไปนี้ 
 

การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ 
ระดับการประเมิน ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 

เบ่ียง 
เบน 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาตรฐานที ่1 : ผู้เรียนเป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถ
ก าหนดชนิดและขอบเขตของสารเทศและแหล่งที่
ต้องการได้  

      
4.13 

 

เค รื่ อ งมื อ ช้ี วั ด ค ว า ม ส า เร็ จ  (Performance 
Indicators): 
1.1 ผู้เรียนสามารถก าหนดชนิดและขอบเขต
อธิบายสารเทศท่ีต้องการได้อย่างชัดเจน 

 
13 

 
13 

 
4 

 
- 

 
- 

 
4.30 

 
0.70 

1.2 ผู้เรียนสามารถจ าแนกประเภทและรูปแบบ
ของแหล่งสารสนเทศ และสารสนเทศท่ีน่าเชื่อถือ
ต่างๆได ้

10 11 9 - - 4.03 0.80 

1.3 ผู้เรียนสามารถพิจารณาประโยชน์ในการได้มา
ซึ่งสารสนเทศจากแหล่งที่ตนเองตอ้งการได ้

9 8 13 - - 3.86 0.86 

1.4 ผู้เรียนสามารถทบทวนประเมนิแหล่ง
สารสนเทศและขยายความต้องการสารสนเทศได้ 

11 13 6 - - 4.17 0.74 
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ตารางที่ 8 ผลการประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ (ต่อ) 
 

การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ 
ระดับการประเมิน ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 

เบ่ียง 
เบน 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย นอ้ย
ที่สุด 

มาตรฐานที ่2 : ผู้เรียนเป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถ
เข้าถึงสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีตามที่ต้องการ
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธภิาพ 

      
4.15 

 

เค รื่ อ ง มื อ ช้ี วั ด ค ว า ม ส า เร็ จ (Performance 
Indicators): 
2.1 ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการคน้หาอย่างมี
หลักการ(Investigative Methods) หรือเลือก
ระบบสารสนเทศ วิธีการค้นคืนสารสนเทศเพื่อการ
เข้าถึงโดยใช้สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 

15 

 
 
 

11 

 
 
 
4 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

4.37 

 
 
 

0.71 

2.2 ผู้เรียนสามารถสรา้งและออกแบบกลยุทธ์ใน
การสืบค้นได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

10 11 9 - - 4.03 0.80 

2.3 ผู้เรียนสามารถค้นคืนสารสนเทศออนไลน์หรือ
สามารถใช้วิธีการอื่น ๆ ในการค้นคืนได้ 

11 10 9 - - 4.07 0.83 

2.4 ผู้เรียนสามารถปรับปรุงกลยุทธ์การสืบค้นได้
โดยใช้สารสนเทศ 

13 12 5 - - 4.27 0.74 

2.5 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถคัดลอก 
บันทึกและจัดการสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ
ได้ โดยใช้สารสนเทศได้ 

11 9 10 - - 4.03 0.85 

มาตรฐานที่  3 : ผู้ เรียนที่ เป็น ผู้ รู้สารสนเทศ
สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่าง
มีวิจารณญาณ และสามารถเชื่อมโยงสารสนเทศ
และใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีที่ตนมีอยู่ได้ 

      
 

4.04 

 

เค รื่ อ งมื อ ช้ี วั ด ค ว าม ส า เร็ จ  (Performance 
Indicators): 
3.1 ผู้เรียนที่สามารถสรุปใจความส าคัญที่ได้มาจาก
สารสนเทศท่ีรวบรวมมาได้ 

 
 

10 

 
 

12 

 
 
8 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

4.07 

 
 

0.78 

3.2 ผู้เรียนสามารถก าหนดและประยุกต์ใช้เกณฑ์
ในการประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาได้ 
 
 

7 9 14 - - 3.76 0.82 
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ตารางที่ 8 ผลการประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ (ต่อ) 
 

การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ 
ระดับการประเมิน ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 

เบ่ียง 
เบน มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
3.3 ผู้ เรียนสามารถสังเคราะห์ ใจความส าคัญ
สารสนเทศเพื่อสร้างแนวคิดโดยใช้สารสนเทศใหม่
ได้ 

 
9 

 
11 

 
10 

 
- 

 
- 

 
3.97 

 
0.81 

3.4 ผู้ เรียนสามารถเปรียบเทียบความรู้ใหม่กับ
ความรู้ที่มีอยู่เดิมเพื่อเพิ่มคุณค่า (value added) 
ลักษณะพิเศษของสารสนเทศได้ 

 
10 

 
13 

 
7 

 
- 

 
- 

 
4.10 

 
0.76 

3.5 ผู้ เรียนสามารถตัดสินใจที่ จะเพิ่ มหรือลด
สารสนเทศได้  

13 11 6 - - 4.23 0.77 

3.6 ผู้ เรียนสามารถท า ความเข้าใจและตีความ
สารสน เทศ เพื่ อ ก ารอภิ ป รายกั บ บุ คคลอื่ น 
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ปฏิบัติงานได้ 

 
12 

 
11 

 
7 

 
- 

 
- 

 
4.17 

 
0.79 

3.7 ผู้ เรียนสามารถตัดสินใจได้ว่าค าถามการ
ค้นคว้าน้ันต้องปรับเปลี่ยนใหม่หรือไม่ 

9 12 9 - - 4.00 0.79 

มาตรฐานที่ 4 : ผู้ เรียนหรือสมาชิกของกลุ่ม
สามารถใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

      
4.26 

 

เค รื่ อ ง มื อ ช้ี วั ด ค ว า ม ส า เร็ จ (Performance 
Indicators): 
4.1 ผู้เรียนสามารถใช้สารสนเทศที่มีอยู่เดิมและที่
ได้มาใหม่ในการวางแผนและสร้างสารสนเทศช้ิน
ใหม่ได้ 

 
 

13 

 
 

12 

 
 
5 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

4.27 

 
 

0.74 

4.2 ผู้เรียนที่สามารถทบทวนกระบวนการในการ
พัฒนาผลงานช้ินใหม่ได้ โดยใช้เทคโนโลยีได้ 

14 10 6 - - 4.27 0.78 

4.3 ผู้เรียนสามารถน าสารสนเทศท่ีผลิตขึ้นใหม่โดย
ใช้สารสนเทศ ใช้ในการสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
12 

 
13 

 
5 

 
- 

 
- 

 
4.23 

 
0.73 
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ตารางที่ 8 ผลการประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ (ต่อ) 
 

การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ 
ระดับการประเมิน ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 

เบ่ียง 
เบน มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
มาตรฐานที่ 5: ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศมีความ
เข้าใจในการใช้และการเข้าถึงสารสนเทศ รวมถึง
การใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม
และกฎหมาย 

      
4.16 

 

เค รื่ อ งมื อ ช้ี วั ด ค ว าม ส า เร็ จ  (Performance 
Indicators): 
5.1 ผู้เรียนสามารถมีความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรม 
กฎหมายเกี่ยวกับสารสนเทศและสารสนเทศ 

 
 

11 

 
 
9 

 
 

10 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

4.03 

 
 

0.85 

5.2 ผู้ เรียนสามารถปฏิ บั ติ ต ามกฎ  ระ เบี ยบ 
นโยบายขององค์กรจรรยาบรรณ ในการเข้าถึงและ
ใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศได้
ถูกต้อง 

9 10 11 - - 3.93 0.83 

5.3 ผู้ เรียนสามารถใช้สารสนเทศและแหล่ ง
สารสนเทศต่าง ๆ ในการสื่อสารและเผยแพร่
ผลงานได้ 

 
13 

 
9 

 
8 

 
- 

 
- 

 
4.17 

 
0.83 

ค่าเฉลี่ยทั้ง 5 มาตรฐาน      4.15  

 

จากตารางแสดงผลการประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี 

คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หลังการเรียนรู้ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้

ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ ในภาพรวมทุกมาตรฐานอยู่ในระดับดี (4.15) เมื่อแยกเป็นรายมาตรฐาน

พบว่า ทั้ง 5 มาตรฐานผลการประเมินอยู่ในระดับดีทุกมาตรฐาน ดังนี้ 

 มาตรฐานที่ 1 : ผู้เรียนเป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถก าหนดชนิดและขอบเขตของสาร

เทศและแหล่งที่ต้องการได ้(4.13) 

 มาตรฐานที่ 2 : ผู้เรียนเป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี

ตามท่ีต้องการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (4.15) 
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 มาตรฐานที่  3 : ผู้ เรียนที่ เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและ

แหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถเชื่อมโยงสารสนเทศกับพ้ืนความรู้เดิมและใช้เครื่องมือ

เทคโนโลยีที่ตนมีอยู่ได้ (4.04) 

 มาตรฐานที่ 4 : ผู้เรียนหรือสมาชิกของกลุ่มสามารถใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ (4.26) 

 มาตรฐานที่ 5: ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศมีความเข้าใจในการใช้และการเข้าถึง

สารสนเทศ รวมถึงการใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย (4.16) 

 โดยมาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนหรือสมาชิกของกลุ่มสามารถใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคะแนนรายมาตรฐานสูงสุด (4.26) เนื่องจากผู้เรียนได้เรียนรู้บทเรียน 

อีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน และได้ลงมือผลิตสื่อการศึกษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ร่วมกัน จึง

ท าให้ผู้เรียนสามารถใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส่วนมาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มา

อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถเชื่อมโยงสารสนเทศกับพ้ืนความรู้เดิมและใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่

ตนมีอยู่ได้ มีคะแนนรายมาตรฐานต่ าสุด (4.04) เนื่องจากผู้เรียนให้ความสนใจด้านการสืบค้นข้อมูล 

การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการผลิตสื่อสารศึกษา มากกว่าด้านการประเมินสารสนเทศ ซึ่งในการน า

รูปแบบไปใช้ในครั้งต่อไป ผู้วิจัยจะปรับปรุงเนื้อหาที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานที่ 3 

ให้มากยิ่งขึ้น 

 

ตอนที่ 4 ผลการรับรองรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม

ออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์ ด้วยการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ผลการรับรองรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม

ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน แสดงผลดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 



143 
 

143 

 

ตารางที่  9 ผลการรับรองรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงฯ  
 

เนื้อหาการพิจารณารับรองรูปแบบ 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  

รวม 
 

ความ
สอดคล้อง 

 
ผล คน

ที ่1 
คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

คน
ที ่4 

คน
ที ่5 

1.  รูปแบบการเรียนการสอนอีเลร์ินนิงฯ 
(ภาพที่ 1) 

        

1.1 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียน 4 
องค์ประกอบ 

1 1 1 1 1 5 1 รับรอง 

1.2 ขั้นตอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
6 ขั้นตอน 

1 1 1 1 1 5 1 รับรอง 

2.  ขัน้ตอนการเรียนการสอนอีเลร์ินนิงฯ 
(ภาพที่ 2) 

        

2.1 ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผา่นระบบ         
อีเลิร์นนิง 

1 1 1 0 1 4 0.8 รับรอง 

2.2 เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลริน์นิง 1 0 1 1 1 4 0.8 รับรอง 
2.3. ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 1 1 1 1 1 5 1 รับรอง 
2.4. กิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 1 1 5 1 รับรอง 
2.5  ปฏิสมัพันธ์การเรียนผา่นสังคม

ออนไลน ์
1 1 1 0 0 3 0.6 รับรอง 

2.6 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

1 0 1 1 0 3 0.6 รับรอง 

3.  กิจกรรมการเรียนการสอนย่อย (การ
เรียนรูร้่วมกัน) (ภาพที่ 3) 

        

  3.1 การเข้าถึงเพื่อสรา้งแรงจูงใจ  1 1 1 1 1 5 1 รับรอง 
  3.2 การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม 1 1 1 1 1 5 1 รับรอง 
  3.3 การแลกเปลี่ยนข้อมลูความรู้ 1 1 1 1 1 5 1 รับรอง 
  3.4 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม ่ 1 1 1 1 1 5 1 รับรอง 
  3.5 การพัฒนาความรู ้ 1 1 1 1 1 5 1 รับรอง 
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ตารางที่ 9 ผลการรับรองรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงฯ (ต่อ) 
 

เนื้อหาการพิจารณารับรองรูปแบบ 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  

รวม 
 

ความ
สอดคล้อง 

 
ผล คน

ที ่1 
คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

คน
ที ่4 

คน
ที ่5 

4.  ปฏิสัมพนัธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ 
(ภาพที่ 4) 

        

4.1 การเรียนรูด้้วยตนเองรายบุคคล 1 1 0 1 1 4 0.8 รับรอง 
4.2 การเรียนรูจ้ากสื่อออนไลน ์ 1 0 1 1 1 4 0.8 รับรอง 
4.3 การเรียนรูจ้ากปฏสิัมพันธ์กับครู 

เพื่อน และชุมชนการเรียนรู้ออนไลน ์
1 1 1 0 1 4 0.8 รับรอง 

5.  การวัดและการประเมินผล   
(ภาพที่ 5) 

        

5.1 การประเมินกระบวนการ 1 1 1 1 1 5 1 รับรอง 
5.2 การประเมินผลงาน 1 1 1 1 1 5 1 รับรอง 
5.3 การประเมินทักษะการรูส้ารสนเทศ 1 1 1 1 1 5 1 รับรอง 

6. เง่ือนไขของรูปแบบการเรียน 3 เง่ือนไข 1 1 1 1 1 5 1 รับรอง 
ค่าเฉลี่ย      4.55 0.91 รับรอง 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 คน ได้พิจารณาประเมินรับรองความเหมาะสมสอดคล้อง (IOC) ของ
การน ารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะ
การรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ไปใช้ ผลการพิจารณา
รับรองพบว่า ค่าความสอดคล้อง (IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 คน คือ 0.91 ซึ่งค่าความสอดคล้อง 
(IOC ) มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป แสดงว่า รายละเอียดต่างๆ ของรูปแบบฯ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
การน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได ้โดยด้านรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน 
(ภาพที่ 1) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนย่อย (การเรียนรู้ร่วมกัน) (ภาพที่ 3) และด้านการวัดและ
การประเมินผล  (ภาพที่ 5) ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านรับรองว่ารายละเอียดของทั้ง 3 ภาพ ในรูปแบบฯ 
สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ส่วนด้านขั้นตอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน
ฯ (ภาพที่ 2) และปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ (ภาพที่ 4) ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านไม่แน่ใจว่า
รายละเอียดในรูปแบบฯ สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ทั้ง 5 ภาพ ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดไม่
รับรองว่ารายละเอียดในรูปแบบฯ สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  
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บทที่ 5 

การน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 
เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 

 
รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนา

ทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่ได้จากการ
วิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดประกอบด้วย  

ตอนที่ 1 รูปแบบซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบ ขั้นตอน กิจกรรมการเรียนการสอน 
และแผนก ากับกิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ งด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ  ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี       
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะส าหรับการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ  ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี       
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
 
บทน ารูปแบบการเรียนการสอน (Instructional Model)  

การออกแบบการเรียนการสอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงนี้  มุ่งเน้นเพ่ือประยุกต์
หลักการเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์ และทักษะการรู้สารสนเทศ  โดยออกแบบระบบ
การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง โดยใช้โปรแกรมระบบจัดการการเรียนการสอน (Learning 
Management System-LMS) ซึ่ งเป็นระบบที่ผู้ เรียนรู้จักและง่ายต่อการใช้งานในการศึกษา
เนื้อหาวิชาต่าง ๆ ของการเรียนระดับอุดมศึกษา โดยได้ออกแบบการเรียนการสอนและพัฒนากลยุทธ์
วิธีการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับตัวแปรอิสระและตัวแปรตามของงานวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือใช้กับ
รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่ผู้วิจัยออกแบบพัฒนาขึ้น ตามล าดับขั้นตอนการออกแบบการ
เรียนการสอน โดยมีหลักส าคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

1. การออกแบบเนื้อหาบทเรียน 
      การออกแบบเนื้อหาการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงเพ่ือการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียน
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ได้น าข้อก าหนดเกี่ยวกับทักษะการรู้สารสนเทศ ตาม
มาตรฐานการรู้สารสนเทศ การศึกษาระดับอุดมศึกษาของ Association of College and Research 
Librarian (ACRL, 2000 : 8-14) มาเป็นหลักในการก าหนดเนื้อหาในบทเรียนอีเลิร์นนิง ประกอบด้วย
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 มาตรฐานหลัก 5 มาตรฐาน ดังนี้  
 มาตรฐานที่ 1 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถก าหนดชนิดและขอบเขตของสารเทศ
ที่ตนเองต้องการได ้
 มาตรฐานที่ 2 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการอย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที่ 3 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มา
อย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงสารสนเทศที่ได้รับการคัดเลือกไว้แล้วกับพ้ืนฐาน ความรู้
เดิมที่ตนเองมีอยู่ได ้
 มาตรฐานที่ 4 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศในฐานะบุคคลหรือผู้เรียนของกลุ่มสามารถใช้
สารสนเทศในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที่ 5 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศมีความเข้าใจในเรื่อง เศรษฐกิจกฎหมายและ
ประเด็นของสังคมเกี่ยวกับการใช้และการเข้าถึงสารสนเทศ รวมถึงการใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตาม
หลักจริยธรรมและกฎหมาย 
 เนื้อหาบทเรียนอีเลิร์นนิงจึงประกอบด้วยบทเรียน 5 บทเรียน ดังนี้ 

     1. ชนิดและขอบเขตของสารเทศ 
     2. การเข้าถึงสารสนเทศ 
     3. การประเมินสารสนเทศและการเชื่อมโยงสารสนเทศ 
     4. การใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหา 
     5. การใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
เนื้อหาทั้ง 5 บทเรียน และจุดมุ่งหมายของเนื้อหาวิชา เป็นหลักของการออกแบบเนื้อหา

ย่อยในบทเรียนอีเลิร์นนิง และออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
 2.  การเลือกและออกแบบสื่อการเรียนการสอน 
 การเลือกและการออกแบบสื่อโดยเน้นการใช้สื่อออน์ไลน์ สื่อสังคมออน์ไลน์ และการใช้
สื่อบนระบบเรียนการสอนอีเลิร์นนิงอย่างหลากหลายชนิด เช่น เอกสารประกอบการสอน ภาพนิ่ง วีดิ
ทัศน์  ภาพกราฟิก ภาพน าเสนอ (PPT) ฯลฯ และใช้  Facebook Google App และ Google 
Classroom เพ่ือให้การสร้างปฏิสัมพันธ์บนระบบมีหลากหลายวิธี 

3. วิธีการจัดการเรียนรู้ร่วมกันและการปฏิสัมพันธ์ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นตอนที่ 4 และข้ันตอนที่ 5 ของกิจกรรมการเรียน

การสอนอีเลิร์นนิง ด้วยแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative) ซึ่งมีข้ันตอนกิจกรรมการเรียนย่อย 
5 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
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     3.1 การเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
     3.2 การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม 
     3.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 
     3.4 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
     3.5 การพัฒนาความรู้ 

 4.  เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายด้วยการ

ประเมินกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันและการสร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกัน การประเมินชิ้นงานที่ผู้เรียน
สร้างหลังการเรียนรู้เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง และผู้สอนเป็นผู้ประเมินทักษะการรู้สารสนเทศของ
ผู้เรียน โดยการพัฒนาแบบประเมินขึ้นมา 3 รูปแบบ คือ 

     4.1 การประเมินกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกัน  
     4.2 การประเมินผลชิ้นงาน 
     4.3 การประเมินผลทักษะการรู้สารสนเทศ 

 สรุป ภาพรวมของรูปแบบที่ได้สร้างขึ้นโดยการน าหลักการและแนวคิดมาพัฒนารูปแบบ 
การเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์  เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้
สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประกอบไปด้วยหลักการ
และแนวคิดส าคัญ ทั้งหมด 4 แนวคิดหลัก ได้แก่ การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง การเรียนรู้ร่วมกัน  
การเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์ และทักษะการรู้สารสนเทศตามมาตรฐานการรู้สารสนเทศ การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งในการออกแบบการเรียนการสอน มีองค์ประกอบหลัก คือ 1.  การเตรียมตัว
ผู้เรียน 2.  กิจกรรมการเรียน 3.  ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน 4.  การถ่ายโยงความรู้ของผู้เรียน มีขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 6 ขั้นตอนหลัก คือ 1.  ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่าน
ระบบอีเลิร์นนิง 2.  เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 3. ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 4. กิจกรรมการเรียน
การสอน 5. ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ 6.  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ภายใต้ขั้นตอนของการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ขั้นตอนที่ 4 และ 5 ของแนวคิดการจัดการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิง คือ กิจกรรมการเรียนการสอน และ ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ 
ได้น าแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 5 ขั้นตอนโดยมีขั้นตอนย่อยของกิจกรรมการเรียนการ
สอนคือ 4.1 การเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 4.2 การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม 4.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความรู้ 4.4 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 4.5 การพัฒนาความรู้ มาจัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน
ย่อย เมื่อผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงถึงขั้นตอนที่ 5 ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่าน
สังคมออนไลน์ จึงบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์มาเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน
ย่อยในขั้นนี้ 5.1 การเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล 5.2 การเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ และ5.3 การเรียนรู้
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จากปฏิสัมพันธ์กับครู  เพ่ือน และชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ในขั้นตอนดังกล่าว และเมื่อผู้เรียนเรียนรู้
อีเลิร์นนิง ถึงขั้นตอนที่ 6 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้น าแนวคิดทักษะการรู้
สารสนเทศตามมาตรฐานการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา มาเป็นหลักในการออกแบบ
แบบวัดและประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน ขอน าเสนอโดยล าดับดังต่อไปนี้  
 
ตอนที่ 1 รูปแบบประกอบด้วย องค์ประกอบ ขั้นตอน กิจกรรมการเรียนการสอน และแผนก ากับ
กิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ  ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์  

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงฯ มีองค์ประกอบและขั้นตอนการเรียนการสอน ดังภาพที่ 
8 ต่อไปนี้ 

1.  องค์ประกอบของรูปแบบการเรียน 4 องค์ประกอบ 
2.  ขั้นตอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 6 ขั้นตอน 
 

 

 
 

 

ภาพที่ 8 รูปแบบประกอบด้วย องค์ประกอบ และข้ันตอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  



149 
 

 
 

1. รายละเอียดขององค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการ
เรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (ดูภาพที่ 8) มี 4 องค์ประกอบ ดงันี้ 
        1.1 การเตรียมตัวผู้เรียน การเตรียมให้พร้อมกับการเรียน ได้แก่ การให้ผู้เรียนได้
ทราบความคาดหวัง หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การแสดงผังความคิดล่วงหน้า การแสดงผังความคิด 
รวบยอด การประเมินความรู้เบื้องต้นของตนเอง 
        1.2 กิจกรรมการเรียน การเรียนอีเลิร์นนิงจะจัดให้มีสื่อการเรียนทางออนไลน์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนดู อ่านและฟังสารสนเทศจากบทเรียน การเพ่ิมกิจกรรมการเรียนที่ให้โอกาสผู้เรียนท า
กิจกรรมมากขึ้น เช่น 
          - ได้ศึกษาค้นคว้าสารสนเทศผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือเชื่อมโยงไปยัง
สารสนเทศอ่ืนๆ ที่ออนไลน์อยู่ 
          - การให้แบบฝึกหัด และผลป้อนกลับที่ให้สารสนเทศด้วยนั้นจะเป็นประโยชน์
ต่อการปรับวิธีการเรียนของผู้เรียนบางกลุ่ม 
       1.3 ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน การจัดปฏิสัมพันธ์ได้ค านึงถึงการออกแบบส่วนต่อ
ประสานที่ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับตนเอง และกับเนื้อหาสาระ โดยออกแบบให้ง่ายต่อการรับรู้ของ
ประสาทสัมผัส และค านึงถึงการจัดให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับผู้เรียนอ่ืนด้วย 
โดยผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนย่อย คือ การเรียนรู้ร่วมกัน 
       1.4 การถ่ายโยงความรู้ของผู้เรียน แบ่งเป็น 2 มิติ กล่าวคือ การถ่ายโยงภายในของ
ผู้เรียน เป็นการสร้างและแปลความหมายของสารสนเทศนั้นตามการรับรู้ที่ เกิดขึ้น (Personal 
meaning) และการถ่ายโยงความรู้ไปใช้กับสถานการณ์จริงที่เกิดข้ึนในชีวิต (Real-life application)  
  2. ขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะ
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (ดูภาพที่ 8) มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

 2.1 ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
   2.1.1 แจ้งวัตถุประสงค์ เนื้อหา และวิธีการเรียนการสอน ผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
   2.1.2 ส ารวจความพร้อมของผู้ เรียนและเตรียมความพร้อมของผู้เรียนด้วยแบบ 
ทดสอบออนไลน์ และสร้างเว็บเพจเพ่ิมข้ึนเพ่ือให้ผู้เรียนที่มีความรู้พ้ืนฐานไม่เพียงพอได้ศึกษาเพ่ิมเติม
ในเว็บเพจเรียนเสริม และอนุญาตให้ผู้เรียนถ่ายโอนข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อมโยงไว้ในระบบ  
อีเลิร์นนิงไปศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเองได้ 
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   ขั้นตอนนี้มีการบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
และบูรณาการแนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการ
รู้สารสนเทศด้านการเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
  2.2 เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
   ผู้สอนสร้างแรงจูงใจต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการออกแบบและใช้เทคนิคที่ให้
ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว ง่ายต่อการติดตาม ทั้งในแง่ของเนื้อหาและองค์ประกอบ อีกท้ัง 
ท้าทายต่อความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียน และกระตุ้นให้เกดปฏิสัมพันธ์กันอย่างทั่วถึง  
   ขั้นตอนนี้มีการบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการสร้างสัมพันธ์ทางสังคม 
และบูรณาการแนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพ่ือน และชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการรู้สารสนเทศด้านการก าหนดชนิดและขอบเขตของสารเทศได ้
  2.3 ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 
   การน าเสนอเนื้อหาบนระบบอีเลิร์นนิงเป็นการน าเสนอเนื้อหาขึ้นสู่ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยการน าเสนอเนื้อหาที่สัมพันธ์กันเข้าด้วยกัน ผู้สอนสร้างความยืดหยุ่นให้กับผู้เรียนใน
การเข้าสู่เนื้อหาตามความสะดวกของผู้เรียน และมีอิสระในการเข้าสู่เนื้อหา  
   ขั้นตอนนี้มีการบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 
และบูรณาการแนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล และการเรียนรู้จากสื่อ
ออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการรู้สารสนเทศด้านการประเมินและเชื่อมโยงสารสนเทศอย่างมี
วิจารณญาณ 
  2.4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนระบบอีเลิร์นนิงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมบนเครือข่าย โดยผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน การจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้แสดง
ความคิดเห็น อภิปราย ช่วยเหลือ ร่วมกันสืบค้นหรือค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม รวมทั้งการท างานเป็นทีม 
โดยการใช้ Chat room, Web board, e-mail, Search, google classroom, Facebook, LMS  
ขั้นตอนนี้มีการบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และบูรณาการ
แนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล และการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดทักษะการรู้สารสนเทศด้านการประเมินและเชื่อมโยงสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ 
  2.5 ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ 
   การเรียนการสอนอีเลิร์นนิงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ดังนี้ 
   2.5.1 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน  
   2.5.2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน 
   2.5.3 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหาบทเรียน 
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   ขั้นตอนนี้มีการบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
และบูรณาการแนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพ่ือน และชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์และการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์  เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดทักษะการรู้สารสนเทศด้านการใช้
สารสนเทศในการแก้ปัญหาได้ 
  2.6 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
   กิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้สอนพัฒนาความรู้ผู้เรียนด้วยการประเมินผล 
งานผู้เรียนและให้ข้อเสนอแนะ ผู้เรียนพัฒนาความรู้ร่วมกันด้วยการมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน 
ของเพ่ือนร่วมชั้นเรียนและให้ข้อเสนอแนะ การรับรู้ผลการประเมินผลงาน ผู้สอนน าผลการประเมินผล
งานทั้งในส่วนของผู้สอนและเพ่ือร่วมชั้นเรียนขึ้นระบบอีเลิร์นนิง หลังผู้สอนประเมินผลงานผู้เรียน
เสร็จ โดยผู้เรียนรับรู้ผลการประเมิน แล้วน าไปพัฒนาความรู้ของตนเองต่อไป 
   ขั้นตอนนี้มีการบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการพัฒนาความรู้ และบูรณา
การแนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดทักษะการรู้
สารสนเทศด้านการใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
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ภาพที่ 9 ขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 
เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
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รายละเอียดและค าอธิบายภาพที่ 9 ขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วย
การเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

1.  ขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 6 ขั้นตอน 
2.  เงื่อนไขของรูปแบบการเรียน 3 เงื่อนไข 

 
1.  ขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  
 แนวคิดการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1.1 ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
      1.1.1 แจ้งวัตถุประสงค์ เนื้อหา และวิธีการเรียนการสอน ผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
      1.1.2 ส ารวจความพร้อมของผู้ เรียนและเตรียมความพร้อมของผู้ เรียน ด้วย
แบบทดสอบออนไลน์ และสร้างเว็บเพจเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนที่มีความรู้พ้ืนฐานไม่เพียงพอได้ศึกษา
เพ่ิมเติมในเว็บเพจเรียนเสริม และอนุญาตให้ผู้เรียนถ่ายโอนข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อมโยงไว้ใน
ระบบอีเลิร์นนิงไปศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเองได้ 
      1.1.3 การเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ การน าเข้าสู่การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้สอนใช้
ข้อความเร้าความสนใจ เช่น ภาพกราฟิก ภาพการเคลื่อนไหว ฯลฯ ผู้สอนแจ้งจุดมุ่งหมายของ
เนื้อหาวิชาให้ผู้เรียนทราบ  
  ขั้นตอนนี้มีการบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ และ
บูรณาการแนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการรู้
สารสนเทศด้านการเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 1.2 เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
 ผู้สอนสร้างแรงจูงใจต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการออกแบบและใช้เทคนิคที่ให้ผู้เรียน
เข้าถึงเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว ง่ายต่อการติดตาม ทั้งในแง่ของเนื้อหาและองค์ประกอบ อีกทั้งท้าทาย
ต่อความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียน และกระตุ้นให้เกดปฏิสัมพันธ์กันอย่างทั่วถึง 
 การสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม การเริ่มต้นของการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้เรียน
ศึกษาวิธีการใช้บทเรียนด้วยตนเอง ผู้เรียนแนะน าตนเอง ท าความรู้จักกับผู้สอน และเพ่ิอนร่วมชั้น
เรียน ทดลองเรียนเนื้อหาจากบทเรียนอีเลิร์นนิง ผู้เรียนโต้ตอบกับผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ผ่าน
ช่องทางการสื่อสารที่ระบบอีเลิร์นนิงเตรียมไว้ให้อย่างหลากหลายช่องทาง 
  ขั้นตอนนี้มีการบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการสร้างสัมพันธ์ทางสังคม และ
บูรณาการแนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพ่ือน และชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการรู้สารสนเทศด้านการก าหนดชนิดและขอบเขตของสารสนเทศได ้
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 1.3 ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 
 การน าเสนอเนื้อหาบนระบบอีเลิร์นนิงเป็นการน าเสนอเนื้อหาขึ้นสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
โดยการน าเสนอเนื้อหาที่สัมพันธ์กันเข้าด้วยกัน ผู้สอนสร้างความยืดหยุ่นให้กับผู้เรียนในการเข้าสู่
เนื้อหาตามความสะดวกของผู้เรียน และมีอิสระในการเข้าสู่เนื้อหา  
 เนื้อหาบทเรียนอีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะ 
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่ปรากฏบนระบบอีเลิร์นนิงมีหลากหลายรูปแบบ เช่น วีดิทัศน์ ภาพกราฟิก 
สื่อมัลติมีเดีย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหัด ใบงาน ฯลฯ   
 ขั้นตอนนี้มีการบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และ
บูรณาการแนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล และการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการรู้สารสนเทศด้านการประเมินและเชื่อมโยงสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ 
 1.4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนระบบอีเลิร์นนิงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมบนเครือข่าย โดยผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน การจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงความ
คิดเห็น อภิปราย ช่วยเหลือ ร่วมกันสืบค้นหรือค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม รวมทั้งการท างานเป็นทีม โดย
การใช้ Chat room, Web board, e-mail, Search, google classroom, Facebook, LMS  
 การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  ผู้เรียนแลกเปลี่ยน
ข้อมูลความรู้เพ่ือการเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน กิจกรรม
การอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติม กิจกรรมตอบค าถาม กิจกรรมการประ เมิน
ตนเอง กิจกรรมการถ่ายโอนข้อมูล  
 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ กิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้เรียนสร้างสรรค์ความรู้
ใหม่ ด้วยการท ากิจกรรม ศึกษา ท าแบบฝึกหัด บนระบบอีเลิร์นนิง และส่งผลงานของตนเองขึ้นบน
ระบบอีเลิร์นนิงให้ผู้เรียนคนอ่ืนได้รับทราบผลงานด้วย 
 ขัน้ตอนนี้มีการบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และ
บูรณาการแนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล และการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการรู้สารสนเทศด้านการประเมินและเชื่อมโยงสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ 
 กิจกรรมการเรียนการสอนย่อยของกิจกรรมนี้ ประยุกต์ใช้แนวคิด/ทฤษฎีการเรียนรู้
ร่วมกันมาใช้ในการจัดกิจกรรมย่อย ดังนี้ 
      1.4.1 การเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
      1.4.2 การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม 
      1.4.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 
      1.4.4 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
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      1.4.5 การพัฒนาความรู้ 
 ขั้นตอนนี้มีการจัดท าภาพที่ 10 เพ่ือน าเสนอกระบวนการเรียนการสอนย่อยนี้ และ
รายละเอียดค าอธิบายกระบวนการเรียนการสอนไว้ในภาพที่ 10  
 

 
 
ภาพที่ 10 กิจกรรมการเรียนการสอนย่อย (การเรียนรู้ร่วมกัน) 
 

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนา
ทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ดังแสดงในภาพ
ที่ 9 นั้น มีกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในขั้นที่ 4 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ประยุกต์ใช้แนวคิด/ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกัน มาเป็นขั้นตอนส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนย่อยบนระบบอีเลิร์นนิงฯ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ตาม
กรอบทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การเข้าถึงเพื่อสร้างแรงจูงใจ 
การน าเข้าสู่การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้สอนใช้ข้อความเร้าความสนใจ เช่น 

ภาพกราฟิก ภาพการเคลื่อนไหว ฯลฯ ผู้สอนแจ้งจุดมุ่งหมายของเนื้อหาวิชาให้ผู้เรียนทราบ  
การจัดกระบวนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 

โดยผู้สอนก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่อออน์ไลน์ โดยให้ผู้สอนก าหนดเนื้อหาบทเรียน ดังนี้ 
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      1. ชนิดและขอบเขตของสารเทศ 
      2. การเข้าถึงสารสนเทศ 
      3. การประเมินสารสนเทศและการเชื่อมโยงสารสนเทศ 
      4. การใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหา 
      5. การใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม 

โดยผู้เรียนสามารเลือกเรียนหัวข้อใดก่อนก็ได้ โดยเรียนร่วมกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนที่สนใจ
เรียนในเรื่องเดียวกัน โดยมีผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาหัวข้อที่ตนสนใจ 

 
ขั้นที ่1 การเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ (ปฐมนิเทศ) 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน วิธีการ/เคร่ืองมือ ผลลัพธ์การเรียนรู ้
- อธิบายวิธีการการใช้
งานบทเรียน 
อีเลิร์นนิง 

- ศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ
อีเลิร์นนิง มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

- ระบบการเรียน 
การสอนอีเลิร์นนิงการรู้
สารสนเทศส าหรับ
ผู้เรยีนระดับปรญิญาตรี  
คณะครุศาสตร/์
ศึกษาศาสตร ์

- ผู้เรียนเข้าใจข้ันตอน 
และวิธีการเรียนบน
ระบบอีเลิร์นนิง 
 
 

- เตรียมความพร้อมของ
ระบบอีเลิร์นนิง และสิ่ง
อ านวยความสะดวก
ต่างๆ 

- ศึกษาระบบการจดัการ
เรียนรู ้ทักษะที่จ าเป็นวิธีการ
เรียน การส่งงานจากคู่มือการ
ใช้งานระบบอีเลิร์นนิง 

- ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับ
ระบบการจัดการเรยีนรู้
และกิจกรรมการเรยีน 

- ซักถามผู้สอนเกีย่วกับข้อ
สงสัยเรื่องระบบการจัดการ
เรียนรู้และกิจกรรมการเรียน 

- จัดเตรยีมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการ
เข้าถึงสารสนเทศที่
ต้องการอย่างมี
ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพไว้บน
ระบบอีเลิร์นนิง 

- ซักถามผู้สอนและเพื่อนร่วม
ช้ันเรียนเกี่ยวกับข้อสงสัย
เรื่องการเข้าถึงสารสนเทศที่
ต้องการอย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพไว้บนระบบ
อีเลิร์นนิง 

- ระบบการเรียน 
การสอนอีเลิร์นนิงการรู้
สารสนเทศส าหรับ
ผู้เรยีนระดับปรญิญาตรี  
คณะครุศาสตร/์
ศึกษาศาสตร ์

- ผู้เรียนเข้าถึง
สารสนเทศที่ต้องการ
อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 
- ผู้เรียนสร้างช้ินงาน
เกี่ยวกับเข้าถึง
สารสนเทศ   

 
ขั้นที่ 2 การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม 

 การเริ่มต้นของการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้เรียนศึกษาวิธีการใช้บทเรียนด้วย
ตนเอง ผู้เรียนแนะน าตนเอง ท าความรู้จักกับผู้สอน และเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ทดลองเรียนเนื้อหาจาก
บทเรียนอีเลิร์นนิง ผู้เรียนโต้ตอบกับผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ระบบ  
อีเลิร์นนิงเตรียมไว้ให้อย่างหลากหลายช่องทาง 
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ขั้นที ่2 การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม 
บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน วิธีการ/เคร่ืองมือ ผลลัพธ์การเรียนรู ้

- ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับ
ระบบการจัดการเรยีนรู้
และกิจกรรมการเรยีน 
 

- ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ 
- สมัครเป็นผู้เรียนของ 
ระบบจัดการเรียนรู ้
เนื้อหาวิชา แก้ไขข้อมูล 
ส่วนตัวและเพิ่มรูปลงใน
ประวัตสิ่วนตัว 

- ระบบการจดัการ 
เรียนรู้อเีลริ์นนิงการรู้
สารสนเทศส าหรับผู้เรียน
ระดับปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์

- ผู้เรียนเป็นผู้เรียน
ของเนื้อหาวิชาพร้อม
แก้ไขข้อมูลส่วนตัวได ้
 

- ช้ีแจงผลลัพธ์การเรียนรู ้
ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ที่
ผู้เรยีนต้องปฏิบัติใน
เนื้อหาวิชาบนระบบ 
อีเลิร์นนิง 

- อ่านค าแนะน าและท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลลัพธ์การเรียนรูเ้งื่อนไข
ต่างๆ ของเนื้อหาวิชาบน
ระบบฯ 

- ค าแนะน าเกี่ยวกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู ้เงื่อนไข
ต่างๆ ของเนื้อหาวิชาบน
ระบบอีเลิร์นนิง 

- ผู้เรียนเข้าใจผลลัพธ์
การเรยีนรู้ เงื่อนไข
ต่างๆของเนื้อหาวิชา 

- ท าความรู้จักกับผูเ้รียน  
- ผู้สอนโตต้อบกับผู้เรียน 

- ท าความรู้จักกับผูส้อน 
และเพื่อนร่วมชั้นเรียน  
- ผู้เรียนโต้ตอบกับผู้สอน
และเพื่อนร่วมชั้นเรียน 

- ระบบการจดัการเรียนรู ้
อีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศ
ส าหรับผู้เรียนระดับ 
ปริญญาตรี คณะ 
ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร ์

- ผู้เรียนไดส้ร้าง
ความสัมพันธ์ทาง
สังคมออนไลน์กบั
ผู้สอนและเพื่อนร่วม
ช้ันเรียน 

- จัดเตรยีมกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ลงบนระบบอี
เลิร์นนิง ได้แก ่Google 
Doc, Google 
classroom, LMS  
e-Learning, Facebook 

- ฝึกปฏิบัติการใช้งาน 
ระบบการจัดการเรยีนรู ้
ได้แก ่การส่งงานบนระบบ
ออนไลน์และเครื่องมือ
ส าหรับการเรียน ได้แก ่
Google Doc, Google 
classroom, LMS  
e-Learning, Facebook  

- ระบบอีเลริ์นนิงการ
จัดการเรียนรู้เนื้อหาวิชา 
ได้แก ่Google Doc, 
Google classroom, 
LMS e-Learning, 
Facebook  
 
 

-ผู้เรียนมีทักษะการใช้
งานระบบการจดัการ
เรียนรูเ้นื้อหาวิชา 
และเครื่องมือ ส าหรับ
การเรยีนบนระบบ 
อีเลิร์นนิง 
 

- จัดเตรยีมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านชนิดและ
ขอบเขตของสารสนเทศ 

- ซักถามผู้สอนและเพื่อน
ร่วมชั้นเรียนเกี่ยวกับข้อ
สงสัยเรื่องชนิดและ
ขอบเขตของสารสนเทศ 

- ระบบการจดัการเรียนรู้อี
เลิร์นนิงการรู้สารสนเทศ
ส าหรับผู้เรียนระดับ 
ปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์

- ผู้เรียนก าหนดชนิด
และขอบเขตของ
สารสนเทศ 
- ผู้เรียนสร้างช้ินงาน
เกี่ยวกับชนิดและ
ขอบเขตของ
สารสนเทศ 
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บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน วิธีการ/เคร่ืองมือ ผลลัพธ์การเรียนรู ้
- ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับ
ระบบการจัดการเรยีนรู้
และกิจกรรมการเรยีน 

- ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ 
ระบบการจัดการเรยีนรู ้
และกิจกรรมการเรยีน 

- ระบบการจดัการเรียนรู ้
อีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศ
ส าหรับผู้เรียนระดับ 
ปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์

 

 
ขั้นที่ 3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 

 กิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้เรียนแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เพ่ือการเรียนรู้ 
ด้วยกิจกรรมสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน กิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม กิจกรรม
การค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติม กิจกรรมตอบค าถาม กิจกรรมการประเมินตนเอง กิจกรรมการถ่ายโอน
ข้อมูล  
 

ขั้นที ่3 การแลกเปลี่ยนข้อมลูความรู ้
บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน วิธีการ/เคร่ืองมือ ผลลัพธ์การเรียนรู ้

- ก าหนดขอบข่ายใน
การค้นหาเนื้อหาที่
ต้องการเรียน 
 

- ศึ กษา เนื้ อห าและ เลื อก
เนื้อหาที่ตนเองต้องการเรียน
จากเนื้อหาต่อไปนี้ 
1. Google App 
2. Social Media 
3. Microsoft Office 
4. CAI, e-book 
5. WBI 
6. e-Learning 

- ระบบการจดัการเรียนรู ้
อีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศ
ส าหรับผู้เรียนระดับ 
ปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์

- ผู้เรียนได้ศึกษา
เนื้อหาเนื้อหาวิชาและ
เลือกเนื้อหาท่ีตนเอง
สนใจเพื่อเริม่เข้ากลุม่
และเริ่มเรียนรูร้่วมกัน
ก่อนเนื้อหาอ่ืนๆ   

- ให้ค าแนะน าและ
กระตุ้นใหผู้้เรยีนค้นหา
และแลกเปลีย่นข้อมูล
ความรู้ที่ต้องการเรียน 

- ร่วมกันน าสรุปเนื้อหาท่ี
สนใจศึกษา 
- ร่วมกันสืบค้นข้อมลูเนื้อหา
ที่สนใจจากแหล่งข้อมลูทั้ง
ระบบอีเลิร์นนิง และระบบ
ออนไลน์อ่ืน และน าข้อมูล
เนื้อหามาแลกเปลีย่นเรยีนรู้
กันบนระบบอีเลิร์นนิง  

- ระบบการจดัการเรียนรู ้
อีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศ
ส าหรับผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์
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บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน วิธีการ/เคร่ืองมือ ผลลัพธ์การเรียนรู ้
- ให้ค าแนะน าและ
กระตุ้นใหผู้้เรยีนค้นหา
และแลกเปลีย่นข้อมูล
ความรู้ที่ต้องการเรียน 

- ร่วมกันวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อ
ก าหนดการประยุกต์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านท่ี
ตนสนใจกับเพื่อนท่ีสนใจใน
หัวข้อเดียวกัน  
- ส่งสรุปเนื้อหาทีร่่วมกัน
วิเคราะห์ ใหผู้้สอนบนระบบอี
เลิร์นนิง  

- ระบบการจดัการเรียนรู ้
อีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศ
ส าหรับผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์

 

- จัดเตรยีมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการ
ประเมินและเชื่อมโยง
สารสนเทศอย่างมี
วิจารณญาณ 

- ซักถามผู้สอนและเพื่อร่วม
ช้ันเรียนเกี่ยวกับข้อสงสัย
เรื่องการประเมินและ
เชื่อมโยงสารสนเทศอยา่งมี
วิจารณญาณ 

- ระบบการจดัการเรียนรู ้
อีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศ
ส าหรับผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์

- ผู้เรียนประเมินและ
เชื่อมโยงสารสนเทศ
อย่างมีวิจารณญาณ 
- ผู้เรียนสร้างช้ินงาน
เกี่ยวกับการประเมิน
และเชื่อมโยง
สารสนเทศอย่างมี
วิจารณญาณ 

 
ขั้นที่ 4 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 

 กิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้เรียนสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ด้วยการท า
กิจกรรม ศึกษา ท าแบบฝึกหัด บนระบบอีเลิร์นนิง และส่งผลงานของตนเองขึ้นบนระบบอีเลิร์นนิงให้
ผู้เรียนคนอื่นได้รับทราบผลงานด้วย 
 เพ่ือนร่วมชั้นเรียนที่สนใจในเนื้อหาเดียวกัน มาร่วมกันวิ เคราะห์  อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ตัดสินใจเลือกประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด้านของกลุ่มที่ตนสนใจร่วมกัน โดยพูดคุยผ่านห้องสนทนาบนระบบอีเลิร์นนิง จากนั้นวางแผนการ
ผลิตสื่อการศึกษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เลือกอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม เก็บข้อมูลต่างๆ และด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยผู้สอนน าเสนอ
แผนการผลิตสื่อการศึกษาของแต่ละกลุ่มให้ทุกคนทราบบนระบบอีเลิร์นนิง โดยผู้สอนตรวจสอบความ
เป็นไปได้ของแนวทางการผลิตสื่อการศึกษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และให้ข้อเสนอแนะ  จากนั้น
ผู้เรียนส่งผลงานการผลิตสื่อการศึกษาให้ผู้สอนบนระบบอีเลิร์นนิง 
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ขั้นที่ 4 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน วิธีการ/เคร่ืองมือ ผลลัพธ์การเรียนรู ้

- ก าหนดกิจกรรม และ
แบบฝึกหัด บนระบบ      
อีเลิร์นนิง 

การท ากิจกรรม การท า
แบ บฝึ กหั ด  บ นระบ บ      
อีเลิร์นนิง 

- ระบบการจดัการเรียนรู ้
อีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศ
ส าหรับผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์

- ผู้เรียนเกดิความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาการ
รู้สารสนเทศส าหรับ
ผู้เรยีนระดับปรญิญาตรี 
คณะครุศาสตร/์
ศึกษาศาสตร ์

- ตรวจสอบความเป็นไป
ได้ของแนวทางการผลิต
สื่อการศึกษาด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
และให้ข้อเสนอแนะ 

- ร่วมกันวิเคราะห ์
อภิปราย แลกเปลีย่น
ความคิดเห็น เพื่อ
วิเคราะหค์วามเป็นไปได ้
ตัดสินใจเลือกประยุกต์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด้านของกลุ่มที่ตนสนใจ
ร่วมกัน โดยพดูคุยผ่าน
ห้องสนทนาบนระบบอี
เลิร์นนิง  
- วางแผนการผลิต
สื่อการศึกษาด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
เลือกอย่างเป็นระบบ  
- แบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบการร่วมกัน
ผลิตสื่อการศึกษา  
- ส่งสื่อการศึกษาที่
ร่วมกันผลิตใหผู้้สอนบน
ระบบอีเลิร์นนิง  

- ระบบการจดัการเรียนรู ้
อีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศ
ส าหรับผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์

- ผู้เรียนผลติสื่อการศึกษา
ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ตนสนใจได ้
 

- จัดเตรยีมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการใช้
สารสนเทศในการ
แก้ปัญหาได ้

- ซักถามผู้สอนและเพื่อ
ร่วมชั้นเรียนเกี่ยวกับข้อ
สงสัยเรื่องการใช้
สารสนเทศในการ
แก้ปัญหาได ้

- ระบบการจดัการเรียนรู ้
อีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศ
ส าหรับผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์

- ผู้เรียนใช้สารสนเทศใน
การแก้ปัญหาได ้
- ผู้เรียนสร้างช้ินงาน
เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ
ในการแก้ปัญหา 
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ขั้นที่ 5 การพัฒนาความรู้ 
 กิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้สอนพัฒนาความรู้ผู้ เรียนด้วยการประเมินผล
งานผู้เรียนและให้ข้อเสนอแนะ ผู้เรียนพัฒนาความรู้ร่วมกันด้วยการมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน
ของเพ่ือนร่วมชั้นเรียนและให้ข้อเสนอแนะ การรับรู้ผลการประเมินผลงาน ผู้สอนน าผลการประเมินผล
งานทั้งในส่วนของผู้สอนและเพ่ือร่วมชั้นเรียนขึ้นระบบอีเลิร์นนิง หลังผู้สอนประเมินผลงานผู้เรียน
เสร็จ โดยผู้เรียนรับรู้ผลการประเมิน แล้วน าไปพัฒนาความรู้ของตนเองต่อไป 
 

ขั้นที่ 5 การพัฒนาความรู้ 
บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน วิธีการ/เคร่ืองมือ ผลลัพธ์การเรียนรู ้

- ก าหนดวันเวลาในการ
ส่งผลงานสื่อการศึกษา
ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

- ส่งผลงานสื่อการศึกษา
ด้วยโปรแกรม 
คอมพิ ว เตอร์ต าม วัน
เวลาที่ก าหนดบนระบบ 
อีเลิร์นนิง 

- ระบบการจดัการเรียนรู ้
อีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศ
ส าหรับผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์

- ผู้เรียนผลติผลงาน
สื่อการศึกษาด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
 

- ประเมินผลงาน
สื่อการศึกษาด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

- ประเมินผลงาน
สื่อการศึกษาด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 

- ระบบการจดัการเรียนรู ้
อีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศ
ส าหรับผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์

 

- น าผลการประเมินผล
งานและข้อเสนอแนะทั้ง
ในส่วนของผู้สอนและ
ผู้เรยีนข้ึนบนระบบ 
อีเลิร์นนิง 

- รับทราบผลการ
ประเมิน 

- ระบบการจดัการเรียนรู ้
อีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศ
ส าหรับผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี คณะ 
ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร ์

- ผู้เรียนน าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะไป
พัฒนาการผลิตผลงาน
สื่อการศึกษาด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในครั้งต่อไป 

- จัดเตรยีมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการใช้
สารสนเทศอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

- ซักถามผู้สอนและเพื่อ
ร่วมชั้นเรียนเกี่ยวกับข้อ
สงสัยเรื่องการใช้
สารสนเทศอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

- ระบบการจดัการเรียนรู ้
อีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศ
ส าหรับผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์

- ผู้เรียนใช้สารสนเทศอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย 
- ผู้เรียนสร้างช้ินงาน
เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

 
 ขั้นตอนการเรียนทั้ง 5 ขั้นนี้ เมื่อผู้ เรียนเรียนจบ 1 ขั้นตอน ผู้ เรียนสร้างชิ้นงานที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ก าหนดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเรียนจบ 5 ขั้นตอน ผู้เรียนจะได้ชิ้นงาน 5 ชิ้นงาน  
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1.5 ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ 
      การเรียนการสอนอีเลิร์นนิงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ดังนี้ 

      1.5.1 การเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล  
      1.5.2 การเรียนรู้จากสื่อออนไลน์  
      1.5.3 การเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพื่อน และชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์  

ขั้นตอนนี้มีการบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ และ
บูรณาการแนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพ่ือน และชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์และการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์  เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดทักษะการรู้สารสนเทศด้านการใช้
สารสนเทศในการแก้ปัญหาได้ 

 
 
ภาพที่ 11 ปฏิสัมพันธ์ผ่านสังคมออนไลน์ 
 

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนา
ทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ดังแสดงใน
แผนภาพที่ 4 นั้น มีขั้นตอนสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผู้สอน ผู้เรียน เนื้อหา สื่อ มีการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ จนเกิดการเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนร่วมกัน ดังต่อไปนี้ 

    1.  การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ผู้เรียนสร้างความเป็นส่วนตัวทั้งในขณะสื่อสารผ่านเครือข่ายและความรู้สึกข้างในของ
ตนเองผู้เรียนที่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างแน่นแฟนนอกจากจะไม่ลาออกจากเรียนแล้ว 
ผู้เรียนเหล่านี้ยังช่วยกันแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลท าให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างผู้เรี ยน 
นอกจากนี้ยังคอยให้ความช่วยเหลือและรักษาเป้าหมายของกลุ่มอย่างทุ่มเท ส่งผลให้เกิดการร่วมมือ
กันระหว่างผู้เรียน และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อความพยายามของทีม 
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      2.  การเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ 
 กระบวนการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเครือข่ายต่างๆ และปัจจัยที่ส่ งผลต่อ
ความส าเร็จของการสร้างชุมชน ได้แก่การสร้างปฏิสัมพันธ์และการรับรู้สภาพต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนรู้สึก
ผูกพันและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน การลดระยะห่างจิตใจโดยการให้ผลตอบกลับที่รวดเร็วและ
สม่ าเสมอ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมุ่งให้ผู้เรียนในชุมชนเกิดความตระหนักในชุมชนเพราะมีความส าคัญ
และส่งผลต่อการเรียนรู้มากที่สุด 

3.  การเรียนรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
  ความสามารถในการสร้างบทสนทนาเพ่ือโต้ตอบ ผู้เรียนในเครือข่ายสามารถโต้ตอบ 
พูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับผู้ เรียนท่านอ่ืนในเครือข่ายได้  ผู้ เรียนที่รวมตัวกันขึ้นอย่างมี
วัตถุประสงค์ มีความสนใจเหมือนกัน มีการพ่ึงพาอาศัยกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีการร่วม
แบ่งปันข้อมูลข่าวสารเพ่ือการเรียนรู้ เคารพซึ่งกันและกันในการแสดงออกทางความคิด มีการติดต่อ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและร่วมมือร่วมใจกันท ากิจกรรมอันแสดงให้เห็นถึงความเป็นชุมชนเดียวกัน 
  สังคมออนไลน์ที่เกิดขึ้นหลังผู้เรียนรู้ผ่านรูปแบบฯ ออกเป็น 3 ระดับดังนี้  
  ระดับที่ 1 คือระดับท าความรู้จัก (Acquaintance or Friends) เมื่อผู้เรียนรู้สึกว่าตนเอง
กับเพ่ือนในเครือข่ายมีความคล้ายคลึงกันและเริ่มท าการติดต่อซึ่งกันและกัน 
  ระดับที่ 2 คือระดับหารือทางความคิด (Conferment) ความรู้สึกเป็นผู้เรียนของกลุ่ม 
จากการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เช่น ผ่านกระดานสนทนา 
  ระดับที่ 3 คือความเป็นมิตรและอันหนึ่งอันเดียวกัน (Camaraderie) เกิดขึ้นหลังจากการ   
คบหาพูดคุยกันเป็นระยะเวลานาน และมีการติดต่อแบบส่วนตัวด้วย 
  ทั้งสามระดับนี้เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในชั้นเรียนแบบเครือข่ายออนไลน์ 
ผู้เรียนที่รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้เรียนของเครือข่ายจะให้ความส าคัญกับการเรียนและทุ่มเทเวลาให้ 
  กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์สังคมออนไลน์นั้นสามารถแบ่งออกตาม
ระดับความสนิทสนมและความไว้วางใจของผู้เรียน เริ่มตั้งแต่ผู้เรียนท าความรู้จักกันไปจนถึงขั้นที่
ผู้เรียนมีความสนิทสนมและไว้วางใจที่สูงดีนี้จะส่งผลต่อความส าเร็จของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ 
เพราะจะก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลการร่วมแสดงความคิดเห็น และการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในการเรียนรู้ อันน าไปสู่การมีส่วนร่วมในชุมชนและการทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนรู้ของ
ตนเองและของผู้เรียนในเครือข่าย การออกแบบกิจกรรมการเรียนที่สนับสนุนการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้นั้นควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1) การระบุวัตถุประสงค์ของกลุ่มที่ชัดเจน 2) การปฏิสัมพันธ์เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3) การแสดงความคิดเห็นจากมุมมองที่หลากหลาย 4) การรับรู้สภาพตัวตนของ
ผู้เรียนเพื่อลดระยะห่างด้านจิตใจ และ 5) ระบบที่เอ้ือต่อการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
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  หน้าที่ของผู้สอนในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของการเรียนออนไลน์นั้น ประกอบด้วย
หน้าที่ด้านสังคมในการสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพที่กระตุ้นให้เกิดการปฏิสัมพันธ์และการสนทนา
ประเด็นต่างๆ ร่วมกัน การให้ผลตอบกลับที่รวดเร็ว มีความเหมาะสมทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพจะ
ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น ด้านการบริหารที่ผู้สอนต้องเป็นผู้อ านวย
ความสะดวกในการสนทนา ก าหนดแนวทาง เป้าหมายร่วมและข้อปฏิบัติในการสนทนาออนไลน์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและไม่ยุติการสนทนาแบบกะทันหัน การสรุปประเด็นการ
สนทนานั้นสามารถกระท าโดยผู้สอนเพ่ือเป็นต้นแบบในการเก็บประเด็นของผู้เรียน ให้ผู้เรียนน าไปต่อ
ยอดในงานที่ได้รับมอบหมายต่อไป ด้านวิชาการคอยให้ความสะดวกด้านการศึกษา การจัดกิจกรรม
และการประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์จะช่วยให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ที่
ความรู้และความหมายเกิดจากผู้เรียนเป็นผู้ร่วมสร้าง อันบ่งบอกถึงความร่วมมือร่วมใจกันของผู้เรียน  
การสะท้อนความคิดที่ส่งผลต่อการคิดวิภาคของผู้เรียนและผู้เรียนรู้สึกถึงความสามารถและอ านาจใน
การเรียนของตนเอง 

1.6 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  
 การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการแนะเมิน
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การประเมินชิ้นงานของผู้เรียน และการประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ
ของผู้เรียน หลังเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ 

 

 
 

ภาพที่ 12 การวัดและประเมินผลทักษะการรู้สารสนเทศของผู้เรียนระดับปริญญาตรี   
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
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การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยแบบประเมิน
กระบวนการการเรียนรู้ร่วมกัน การประเมินชิ้นงานของผู้เรียน และประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ
ของผู้เรียน หลังเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ 
 กิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้สอนพัฒนาความรู้ผู้เรียนด้วยการประเมินผลงาน
ผู้เรียนและให้ข้อเสนอแนะ ผู้เรียนพัฒนาความรู้ร่วมกันด้วยการมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของ
เพ่ือนร่วมชั้นเรียนและให้ข้อเสนอแนะ การรับรู้ผลการประเมินผลงาน ผู้สอนน าผลการประเมินชิ้นงาน
ขึ้นบนระบบอีเลิร์นนิง หลังผู้สอนประเมินผลงานผู้เรียนเสร็จ โดยผู้เรียนรับรู้ผลการประเมิน แล้วน าไป
พัฒนาความรู้ของตนเองต่อไป 
 ขั้นตอนนี้มีการบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการพัฒนาความรู้ และบูรณาการ
แนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการรู้สารสนเทศ
ด้านการใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

การวัดผลและประเมินผลทักษะการรู้สารสนเทศของผู้เรียนด้วยแบบประเมินตามกรอบ
ทักษะการรู้สารสนเทศ ดังต่อไปนี้ 

     1. ก าหนดชนิดและขอบเขตของเทคโนโลยีสารเทศได้ 
     2. เข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
     3. ประเมินและเชื่อมโยงสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ 
     4. ใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาได้ 
     5. ใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

 
2. เงื่อนไขของรูปแบบการเรียน 3 เงื่อนไข  
 1.1 ผู้เรียนควรมีทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 การเรียนระดับปริญญาตรี นิสิตทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
และการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต ทักษะพ้ืนฐานเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการเรียนการสอน  
อีเลิร์นนิงการรู้ทักษะสารสนเทศได้ง่ายขึ้น   
  1.2 ผู้เรียนผู้สอนต้องมีปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  
  ทักษะการใช้เครื่องมือเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบออนไลน์จะช่วยให้ปฏิสัมพันธ์
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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  1.3 ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์แบบทุกท่ี ทุกเวลา 
  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีส่วนส าคัญที่สนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ทุกท่ี ทุกเวลา ซึ่ง
ท าให้ผู้เรียน ผู้สอน สามารถเรียนรู้ร่วมกันโดยสื่อสารร่วมกันได้ตลอดเวลาที่ตนต้องการ 
 
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะส าหรับการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
สังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ 

1. สถาบันที่น ารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ  ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ไปใช้ควรประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทราบถึงเหตุผลและประโยชน์ที่ได้รับจากการน ารูปแบบฯ ไปใช้ เพ่ือให้
อาจารย์เกิดความสนใจ ยอมรับ และกระตุ้นให้นิสิต/นักศึกษาเต็มใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เนื่องจากเป็นเงื่อนไขส าคัญที่จะท าให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน 
 2. สถาบันที่น ารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ไปใช้ ต้องเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีพ้ืนฐานของสถาบันและนิสิต/นักศึกษา 
ส าหรับความพร้อมของนิสิต/นักศึกษานั้นควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์เพ่ือให้
นิสิต/นักศึกษามีทักษะการใช้งานทรัพยากรและบริการต่าง ๆ ก่อนเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตาม
ขั้นตอนที่รูปแบบฯ ก าหนดไว้ 
 3. สถาบันที่น ารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ  ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ไปใช้ สามารถก าหนดเนื้อหา องค์ประกอบ และก าหนดหมวดหมู่ในการจัดเก็บ
สารสนเทศในฐานทรัพยากรของรูปแบบฯ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษา
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แต่ละหลักสูตร 
 4. การจัดนิสิต/นักศึกษาที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเข้ากลุ่มการเรียนรู้ร่วมกันของรูปแบบ 
นิสิต/นักศึกษาในทีมเดียวกันควรมีประสบการณ์หรือปฏิบัติงานในลักษณะคล้ายคลึงกัน และมี
เป้าหมายการเรียนรู้ในทิศทางเดียวกัน จะท าให้การแลกเปลี่ยนเพ่ือเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่มเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบการน ารูปแบบฯ ไปใช้ ควรศึกษารายละเอียดของรูปแบบฯ ในแต่
ละองค์ประกอบอย่างละเอียด เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านการบริหารจัดการ การสนับสนุนและสิ่ง
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อ านวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการรูปแบบฯ 
นอกจากนี้ควรศึกษาวิธีการด าเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดเพ่ือสามารถปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ผลที่ได้รับบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้เชี่ยวชาญสัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม รับรองรูปแบบ และตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ  
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง  

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 
เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 

 
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 12 ท่าน จากมหาวิทยาลัย 9 สถาบัน ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที ่ รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ สถาบัน 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข 

 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุพล  บญุลือ 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

3.  ดร.วินัย  วงษ์ไทย 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ ามนต์   เรืองฤทธิ์ 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์  สิทธ์ิสูงเนิน 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดเิรก  ธีระภูธร 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

8.  รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา แสงปัญญา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สระน้ าค า 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

10.  ดร.นิภาพรรณ  โฆษิตสกุลชัย 
 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

11.  ดร.สุวัฒน์ชัย  จันทรเ์ฮง 
 

วิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวรรธน์  จันทร์เทพ 
 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง ราชบุรี 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ  
ผู้เชี่ยวชาญสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 
เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 

 
ผู้วิจัยได้จัดสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ านวน 9 ท่าน จากมหาวิทยาลัย 6 แห่ง ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที ่ รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ สถาบัน 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข 

 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุพล  บญุลือ 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรกฤช  มณีวรรณ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ ามนต์  เรืองฤทธิ์ 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน  บางท่าไม้ 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดเิรก  ธีระภูธร 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สระน้ าค า 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวรรธน์  จันทร์เทพ 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจอมบึง ราชบุรี 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 
รับรองรูปแบบการเรียนการสอน 

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 
เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 

 
ผู้วิจัยได้น าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิรับรองรูปแบบจ านวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที ่ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบัน 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด  จริะวรพงศ์ 

 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุพล  บญุลือ 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดเิรก  ธีระภูธร 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวรรธน์  จันทร์เทพ 
 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง ราชบุรี 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ  
พิจารณาบทเรียนอีเลิร์นนิง  

เรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 
เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 

 
ผู้วิจัยได้น าเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาบทเรียน จ านวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ 
 
ล าดับที ่ รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ สถาบัน 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร  เรืองรอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

2.  ดร.กอบสุข  คงมนสั 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์ 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ  
พิจารณาแบบประเมินกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการสร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกัน 

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 
เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 

ผู้วิจัยได้น าเสนอผู้ เชี่ยวชาญพิจารณาแบบประเมินกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการ
สร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกัน จ านวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที ่ รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ สถาบัน 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร  เรืองรอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
2.  ดร.พัชรินทร์  บูรณะกร 

 
คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์ 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ  
พิจารณาแบบประเมินกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการสร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกัน 

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 
เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 

ผู้วิจัยได้น าเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแบบประเมินกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการ
สร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกัน จ านวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที ่ รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ สถาบัน 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร  เรืองรอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
2.  ดร.พัชรินทร์  บูรณะกร 

 
คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์ 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ  
พิจารณาแบบประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ 

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 
เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 

ผู้วิจัยได้น าเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแบบประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ จ านวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที ่ รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ สถาบัน 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร  เรืองรอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
4.  ดร.กอบสุข  คงมนสั 

 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์ 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ภาคผนวก ข 
เครื่องมือวิจัย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสนทนากลุ่ม แบบรับรองรูปแบบ  
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างเพื่อสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

เรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 
เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 

ส่วนที่ 1  
ชื่อผู้เชี่ยวชาญ…………………………………………………………………………………………………………………………. 
สถาบัน....................................................................................................................................... ............. 

ส่วนที่ 2 การแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการ
เรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

1.  ท่านมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการ
เรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร องค์ประกอบมีดังนี้ 

1.1 การเตรียมตัวผู้เรียน  
1.2 กิจกรรมการเรียน  
1.3 ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน  
1.4 การถ่ายโยงความรู้ของผู้เรียน 

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์มีความเหมาะสม 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

2.  ท่านมีความคิดเห็นต่อขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง
ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ขั้นตอนการเรียนการสอน
มีดังนี ้

2.1 ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
2.2 เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
2.3 ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 
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2.4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.5 ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ 
2.6 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  

ขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
สังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์มีความเหมาะสม 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 3.  ท่านมีความคิดเห็นต่อกระบวนการเรียนการสอนย่อยของรูปแบบการเรียนการสอน 
อีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียน
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร กระบวนการเรียน
ย่อยมีดังนี้ 
 3.1 การเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ  
 3.2 การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม 
 3.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 
 3.4 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
 3.5 การพัฒนาความรู้ 

กระบวนการเรียนการสอนย่อยของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน
ผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์มีความเหมาะสม 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 4.  ท่านมีความคิดเห็นต่อวิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วย
การเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญา
ตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง  

4.1 การประเมินชิ้นงาน 
4.2 การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ  
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 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
. 5.  ท่านมีความคิดเห็นในภาพรวมต่อรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง  

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ........................... 
 6. ท่านมีความคิดเห็นต่อเงื่อนไขการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วย
การเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญา
ตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร เงื่อนไขการเรียนรู้มีดังนี้ 

6.1 การเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล 
6.2 การเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ 
6.3 การเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู  เพื่อน และชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

เงื่อนไขการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์มีความเหมาะสม 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเป็นอย่างสูง 
กิตติพงษ์  พุ่มพวง 
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แบบสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  
พิจารณารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 

เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 

ส่วนที่ 1 
ชื่อผู้วิจัย : นายกิตติพงษ์  พุ่มพวง 
ชื่อเรื่องวิจัย : รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือ

พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือสร้างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 

เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  
 2. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
สังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์  

ส่วนที่ 2  
การแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการ

เรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

1. ท่านมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร องค์ประกอบมีดังนี้ 

1.1 การเตรียมตัวผู้เรียน  
1.2 กิจกรรมการเรียน  
1.3 ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน  
1.4 การถ่ายโยงความรู้ของผู้เรียน 

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์มีความเหมาะสม  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
..................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  



208 
 

2. ท่านมีความคิดเห็นต่อขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง
ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ขั้นตอนการเรียนการสอน
มีดังนี ้

2.1 ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
2.2 เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
2.3 ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 
2.4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.5 ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ 
2.6 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  

ขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
สังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์มีความเหมาะสม  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... ............................ 
3. ท่านมีความคิดเห็นต่อกระบวนการเรียนย่อยของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วย

การเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญา
ตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร กระบวนการเรียนย่อยมีดังนี้ 
 3.1 การเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ  
 3.2 การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม 
 3.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 
 3.4 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
 3.5 การพัฒนาความรู้ 

กระบวนการเรียนย่อยของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
สังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ 
ศึกษาศาสตร์มีความเหมาะสม  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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4. ท่านมีความคิดเห็นต่อวิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการ
เรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง  

4.1 การประเมินกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
4.2 การประเมินชิ้นงาน 
4.3 การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 5. ท่านมีความคิดเห็นในภาพรวมต่อรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................   
 6. ท่านมีความคิดเห็นต่อเงื่อนไขการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วย
การเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญา
ตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร เงื่อนไขการเรียนรู้มีดังนี้ 

6.1 การเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล 
6.2 การเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ 
6.3 การเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพ่ือน และชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

เงื่อนไขการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์มีความเหมาะสม  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 
 

ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเป็นอย่างสูง 
กิตติพงษ์  พุ่มพวง 
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แบบรับรองรปูแบบ 
“รูปแบบการเรยีนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรยีนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ  

ส าหรับผู้เรยีนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์” (ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 

ค าชี้แจง : แบบรับรองชุดนี้เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินรับรองความเหมาะสมสอดคล้อง (IOC) ของการน า 
“รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ฯ ” ไปใช้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-สกุล ผู้รับรอง  รองศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด  จิระวรพงศ์ 
ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ า หลกัสูตรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
หน่วยงาน/สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
ส่วนที่ 2 การรับรองรปูแบบ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ตามระดับความคิดเห็นของท่าน) 

รูปแบบการเรียนการสอน ความเหมาะสมสอดคล้อง 
1 0 -1 

1. รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันฯ (แผนภาพที่ 1)    
1.1 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียน 4 องค์ประกอบ    
1.2 ขั้นตอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 6 ขั้นตอน    
2. ขั้นตอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันฯ (แผนภาพที่ 2)    
2.1 ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง    
2.2 เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง    
2.3. ศึกษาเนื้อหาบทเรียน    
2.4. กิจกรรมการเรียนการสอน    
2.5  ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์    
2.6 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน    
3. กิจกรรมการเรียนการสอนย่อย (การเรียนรู้ร่วมกัน) (แผนภาพที่ 3)    
  3.1 การเข้าถึงเพื่อสร้างแรงจูงใจ     
  3.2 การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม    
  3.3 การแลกเปลี่ยนขอ้มูลความรู ้    
  3.4 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่    
  3.5 การพัฒนาความรู ้    
4.  ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ (แผนภาพที่ 4)    
4.1 การเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล    
4.2 การเรียนรู้จากสื่อออนไลน ์    
4.3 การเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพือ่น และชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์    
5. การวัดและการประเมินผล  (แผนภาพที่ 5)    
5.1 การประเมินกระบวนการ    
5.2 การประเมินผลงาน    
5.3 การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ    
6. เงื่อนไขของรูปแบบการเรยีน 3 เงื่อนไข    

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม................................................................................................................................................................................. 
ลงชื่อ …………………………..……......ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    รองศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด  จิระวรพงศ์  
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แบบรับรองรปูแบบ 
“รูปแบบการเรยีนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรยีนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียน

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์” (ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 

ค าชี้แจง : แบบรับรองชุดนี้เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินรับรองความเหมาะสมสอดคล้อง (IOC) ของการน า 
“รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ฯ ” ไปใช้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-สกุล ผู้รับรอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภธูร 
ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ า หลกัสูตรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
หน่วยงาน/สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
ส่วนที่ 2 การรับรองรปูแบบ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ตามระดับความคิดเห็นของท่าน) 

รูปแบบการเรียนการสอน ความเหมาะสมสอดคล้อง 
1 0 -1 

1. รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันฯ (แผนภาพที่ 1)    
1.1 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียน 4 องค์ประกอบ    
1.2 ขั้นตอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 6 ขั้นตอน    
2. ขั้นตอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันฯ (แผนภาพที่ 2)    
2.1 ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง    
2.2 เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง    
2.3. ศึกษาเนื้อหาบทเรียน    
2.4. กิจกรรมการเรียนการสอน    
2.5  ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์    
2.6 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน    
3. กิจกรรมการเรียนการสอนย่อย (การเรียนรู้ร่วมกัน) (แผนภาพที่ 3)    
  3.1 การเข้าถึงเพื่อสร้างแรงจูงใจ     
  3.2 การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม    
  3.3 การแลกเปลี่ยนขอ้มูลความรู ้    
  3.4 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่    
  3.5 การพัฒนาความรู ้    
4.  ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ (แผนภาพที่ 4)    
4.1 การเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล    
4.2 การเรียนรู้จากสื่อออนไลน ์    
4.3 การเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพือ่น และชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์    
5. การวัดและการประเมินผล  (แผนภาพที่ 5)    
5.1 การประเมินกระบวนการ    
5.2 การประเมินผลงาน    
5.3 การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ    
6. เงื่อนไขของรูปแบบการเรยีน 3 เงื่อนไข    

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม....................................................................................................................................................... 
ลงชื่อ …………………………..……......ผู้ทรงคุณวุฒิ 

                                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร  
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แบบรับรองรปูแบบ 
“รูปแบบการเรยีนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรยีนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียน

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์” (ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 

ค าชี้แจง : แบบรับรองชุดนี้เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินรับรองความเหมาะสมสอดคล้อง (IOC) ของการน า 
“รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ฯ ” ไปใช้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-สกุล ผู้รับรอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ววิรรธน์  จันทรเ์ทพย์ 
ต าแหน่ง  ข้าราชการบ านาญ 
หน่วยงาน/สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง   
ส่วนที่ 2 การรับรองรปูแบบ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ตามระดับความคิดเห็นของท่าน) 

รูปแบบการเรียนการสอน ความเหมาะสมสอดคล้อง 
1 0 -1 

1. รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันฯ (แผนภาพที่ 1)    
1.1 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียน 4 องค์ประกอบ    
1.2 ขั้นตอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 6 ขั้นตอน    
2. ขั้นตอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันฯ (แผนภาพที่ 2)    
2.1 ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง    
2.2 เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง    
2.3. ศึกษาเนื้อหาบทเรียน    
2.4. กิจกรรมการเรียนการสอน    
2.5  ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์    
2.6 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน    
3. กิจกรรมการเรียนการสอนย่อย (การเรียนรู้ร่วมกัน) (แผนภาพที่ 3)    
  3.1 การเข้าถึงเพื่อสร้างแรงจูงใจ     
  3.2 การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม    
  3.3 การแลกเปลี่ยนขอ้มูลความรู ้    
  3.4 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่    
  3.5 การพัฒนาความรู ้    
4.  ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ (แผนภาพที่ 4)    
4.1 การเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล    
4.2 การเรียนรู้จากสื่อออนไลน ์    
4.3 การเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพือ่น และชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์    
5. การวัดและการประเมินผล  (แผนภาพที่ 5)    
5.1 การประเมินกระบวนการ    
5.2 การประเมินผลงาน    
5.3 การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ    
6. เงื่อนไขของรูปแบบการเรยีน 3 เงื่อนไข    

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม....................................................................................................................................................... 
ลงชื่อ …………………………..……......ผู้ทรงคุณวุฒิ 

            ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.วิวรรธน ์ จันทร์เทพย์  
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แบบรับรองรปูแบบ 
“รูปแบบการเรยีนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรยีนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียน

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์” (ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 

ค าชี้แจง : แบบรับรองชุดนี้เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินรับรองความเหมาะสมสอดคล้อง (IOC) ของการน า 
“รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ฯ ” ไปใช้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-สกุล ผู้รับรอง  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัญนันท์  นิลสุข 
ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ า 
หน่วยงาน/สังกัด  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
ส่วนที่ 2 การรับรองรปูแบบ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ตามระดับความคิดเห็นของท่าน) 

รูปแบบการเรียนการสอน ความเหมาะสมสอดคล้อง 
1 0 -1 

1. รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันฯ (แผนภาพที่ 1)    
1.1 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียน 4 องค์ประกอบ    
1.2 ขั้นตอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 6 ขั้นตอน    
2. ขั้นตอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันฯ (แผนภาพที่ 2)    
2.1 ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง    
2.2 เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง    
2.3. ศึกษาเนื้อหาบทเรียน    
2.4. กิจกรรมการเรียนการสอน    
2.5  ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์    
2.6 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน    
3. กิจกรรมการเรียนการสอนย่อย (การเรียนรู้ร่วมกัน) (แผนภาพที่ 3)    
  3.1 การเข้าถึงเพื่อสร้างแรงจูงใจ     
  3.2 การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม    
  3.3 การแลกเปลี่ยนขอ้มูลความรู ้    
  3.4 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่    
  3.5 การพัฒนาความรู ้    
4.  ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ (แผนภาพที่ 4)    
4.1 การเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล    
4.2 การเรียนรู้จากสื่อออนไลน ์    
4.3 การเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพือ่น และชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์    
5. การวัดและการประเมินผล  (แผนภาพที่ 5)    
5.1 การประเมินกระบวนการ    
5.2 การประเมินผลงาน    
5.3 การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ    
6. เงื่อนไขของรูปแบบการเรยีน 3 เงื่อนไข    

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม................................................................................................................................................................................. 
ลงชื่อ …………………………..……......ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัญนันท์  นิลสุข 
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แบบรับรองรปูแบบ 
“รูปแบบการเรยีนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรยีนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียน

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์” (ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 

ค าชี้แจง : แบบรับรองชุดนี้เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินรับรองความเหมาะสมสอดคล้อง (IOC) ของการน า 
“รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ฯ ” ไปใช้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-สกุล ผู้รับรอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  บุญลือ 
ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ า 
หน่วยงาน/สังกัด  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ส่วนที่ 2 การรับรองรปูแบบ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ตามระดับความคิดเห็นของท่าน) 

รูปแบบการเรียนการสอน ความเหมาะสมสอดคล้อง 
1 0 -1 

1. รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันฯ (แผนภาพที่ 1)    
1.1 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียน 4 องค์ประกอบ    
1.2 ขั้นตอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 6 ขั้นตอน    
2. ขั้นตอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันฯ (แผนภาพที่ 2)    
2.1 ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง    
2.2 เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง    
2.3. ศึกษาเนื้อหาบทเรียน    
2.4. กิจกรรมการเรียนการสอน    
2.5  ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์    
2.6 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน    
3. กิจกรรมการเรียนการสอนย่อย (การเรียนรู้ร่วมกัน) (แผนภาพที่ 3)    
  3.1 การเข้าถึงเพื่อสร้างแรงจูงใจ     
  3.2 การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม    
  3.3 การแลกเปลี่ยนขอ้มูลความรู ้    
  3.4 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่    
  3.5 การพัฒนาความรู ้    
4.  ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ (แผนภาพที่ 4)    
4.1 การเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล    
4.2 การเรียนรู้จากสื่อออนไลน ์    
4.3 การเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพือ่น และชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์    
5. การวัดและการประเมินผล  (แผนภาพที่ 5)    
5.1 การประเมินกระบวนการ    
5.2 การประเมินผลงาน    
5.3 การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ    
6. เงื่อนไขของรูปแบบการเรยีน 3 เงื่อนไข    

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม............................................................................................................................................................................... 
ลงชื่อ …………………………..……......ผู้ทรงคุณวุฒิ 

                       ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.สุรพล  บญุลือ 
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ภาคผนวก ค 
แบบประเมินกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  

แบบประเมินชิ้นงาน แบบประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ  
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แบบประเมินกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการสร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกัน 
 
แบบประเมินฉบับนี้ เพื่อประเมินผู้เรยีนหลังการเรียนรู้ผา่นรูปแบบการเรยีนการสอนอีเลริ์นนิงด้วยการ

เรียนรูร้่วมกันผ่านสังคมออนไลนเ์พื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ  
ค าชี้แจง : ระดับคุณภาพกระบวนการ มีระดับคะแนนดังนี ้
ระดับคุณภาพ มีระดับคะแนน 5 หมายถึง ระดับกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการสร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกันดีมาก 
ระดับคุณภาพ มีระดับคะแนน 4 หมายถึง ระดับกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการสร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกันดี 
ระดับคุณภาพ มีระดับคะแนน 3 หมายถึง ระดับกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการสร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกันปานกลาง 
ระดับคุณภาพ มีระดับคะแนน 2 หมายถึง ระดับกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการสร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกันพอใช้ 
ระดับคุณภาพ มีระดับคะแนน 1 หมายถึง ระดับกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการสร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกันปรับปรุง 

 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1. การเข้าร่วมกลุ่มเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่น      
2. การสร้างสัมพันธท์างสังคมกับผู้เรียนและผู้สอน      

3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรูก้ับผู้เรียนและผู้สอน      
4. การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน      
5. การพัฒนาความรู้และชิน้งานร่วมกัน      
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แบบประเมินชิน้งาน 
 
แบบประเมินฉบับนี้ เพื่อประเมินผู้เรยีนหลังการเรียนรู้ผา่นรูปแบบการเรยีนการสอนอีเลริ์นนิงด้วยการ

เรียนรูร้่วมกันผ่านสังคมออนไลนเ์พื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ  
ค าชี้แจง : ระดับคุณภาพชิ้นงาน มีระดับคะแนนดังนี ้
ระดับคณุภาพช้ินงาน มีระดับคะแนน 5 หมายถึง ระดับคณุภาพผลงานดีมาก 
ระดับคณุภาพช้ินงาน มีระดับคะแนน 4 หมายถึง ระดับคณุภาพผลงานด ี
 ระดับคณุภาพช้ินงาน มีระดับคะแนน 3 หมายถึง ระดับคณุภาพผลงานปานกลาง 
ระดับคณุภาพช้ินงาน มีระดับคะแนน 2 หมายถึง ระดับคณุภาพผลงานพอใช้ 
ระดับคณุภาพช้ินงาน มีระดับคะแนน 1 หมายถึง ระดับคณุภาพผลงานปรับปรุง 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับคุณภาพชิ้นงาน 

5 4 3 2 1 
1.  เนื้อหาบทเรียน      

1.1 เนื้อหาบทเรียนถูกต้องตามหลักวิชาการ      
1.2 เนื้อหาบทเรียนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่น าเสนอ      
1.3 เนื้อหามีความยากง่ายเหมาสมกับผู้รับสาร      

2.  การใช้ภาษา      
2.1 ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมกับผูร้ับสาร      

3.  การออกแบบสื่อ      
3.1 การออกแบบหน้าจอเหมาะสมง่ายต่อการใช้งาน สัดส่วน

เหมาะสมสวยงาม 
     

3.2 ลักษณะของขนาด สี ตัวอักษร ชัดเจนสวยงามอ่านง่าย      
3.3 ภาพกกราฟกิ ชัดเจนเหมาะสม สอดคล้องกันเนื้อหา      
3.4 ภาพกราฟิกสวยงาม มีความคดิสร้างสรรค์ในการออกแบบ      
3.5 คุณภาพการใช้เสยีงบรรยาย ดนตรีประกอบเหมาะสม ชัดเจน

น่าสนใจชวนติดตาม 
     

4.  ความคิดสรา้งสรรค ์      
4.1 ความคิดสรา้งสรรค์ผลงานท่ีสร้างมีความแปลกใหม่ สวยงาม 

สร้างสรรค์ เป็นประโยชน ์
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แบบประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ  ส าหรับนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
ชื่อเร่ืองวิจัย : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือ

พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  

 
ค าชี้แจง : ใหน้ิสิตประเมินแบบประเมินตนเองทักษะการรู้สารสนเทศของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์   
วัตถุประสงค์ : เพ่ือประเมินตนเองด้านทักษะการรู้สารสนเทศของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์   

มาตรฐานการรู้สารสนเทศส าหรับระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นส าหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย
มาตรฐานหลัก 5 มาตรฐานและมีตัวช้ีวัดความส าเร็จ 22 ตัว เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการรู้สารสนเทศ ในการ
วัดผลการรู้สารสนเทศของผู้เรียน  (Association of College and Research Librarian: ACRL, 2000 : 8-14) 
ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศในระดับอุดมศึกษาจะต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
 กรอบการประเมิน 5 มาตรฐาน แบ่งการประเมินเป็น 5 ระดับ คือ 5 มากที่สดุ 4 มาก 3 ปานกลาง 
2 น้อย 1 น้อยที่สุด โปรดใสเ่ครื่องหมาย  ตามระดับการประเมินของท่าน 

 
การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ 

ระดับการประเมิน 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาตรฐานที่ 1 : ผู้เรียนเป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถ
ก าหนดชนิดและขอบเขตของสารเทศและแหล่งที่
ต้องการได้.  

     

เครื่องมือช้ีวัดความส าเร็จ (Performance Indicators): 
1.1 ผู้เรียนสามารถก าหนดชนิดและขอบเขตอธิบายสาร
เทศท่ีต้องการได้อย่างชัดเจน 

     

1.2 ผู้เรียนสามารถจ าแนกประเภทและรูปแบบของแหล่ง
สารสนเทศ และสารสนเทศท่ีน่าเชื่อถือต่างๆได้ 

     

1.3 ผู้เรียนสามารถพิจารณาประโยชน์ในการได้มาซึ่ง
สารสนเทศจากแหล่งที่ตนเองต้องการได้ 

     

1.4 ผู้เรียนสามารถทบทวนประเมินแหล่งสารสนเทศและ
การขยายความต้องการสารสนเทศได้ 

     

มาตรฐานที่ 2 : ผู้เรียนเป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถ
เข้าถึงสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีตามที่ต้องการอย่าง
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

     

เครื่องมือช้ีวัดความส าเร็จ(Performance Indicators): 
2.1 ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการค้นหาอย่างมีหลักการ
(Investigative Methods)หรือเลือกระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิธีการค้นคืนสารสนเทศเพื่อการเข้าถึงโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
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การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ 

ระดับการประเมิน 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.2 ผู้เรียนสามารถสร้างและออกแบบกลยุทธ์ในการ
สืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

2.3 ผู้ เรียนสามารถค้นคืนสารสนเทศออนไลน์หรือ
สามารถใช้วิธีการอื่นๆในการค้นคืนได้ 

     

2.4 ผู้เรียนสามารถปรับปรุงกลยุทธการสืบค้นได้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

2.5 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถคัดลอก บันทึก 
และจัดการสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้  โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได 

     

มาตรฐานที่ 3 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถ
ประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ 
และสามารถเชื่อมโยงสารสนเทศกับพ้ืนความรู้เดิมและ
ใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีที่ตนมีอยู่ได้ 

     

เครื่องมือช้ีวัดความส าเร็จ (Performance Indicators): 
3.1 ผู้ เรียนที่สามารถสรุปใจความส าคัญที่ ได้มาจาก
สารสนเทศท่ีรวบรวมมาได้ 

     

3.2 ผู้ เรียนสามารถก าหนดและประยุกต์ ใช้ เกณ ฑ์
มาตรฐานในการประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาได้ 

     

3.3 ผู้ เรียนสามารถสั งเคราะห์ ใจความส าคัญของ
สารสนเทศเพื่อสร้างแนวคิดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม่ได้ 

     

3.4 ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบความรู้ใหม่กับความรู้ที่มี
อยู่เดิมเพื่อเพิ่มคุณค่า(value added) ลักษณะพิเศษของ
สารสนเทศได้ 

     

3.5 ผู้เรียนสามารถตัดสินใจที่จะเพิ่มหรือลดสารสนเทศ
ได้  

     

3.6 ผู้เรียนสามารถท า ความเข้าใจและตีความสารสนเทศ
เพื่ อการอภิ ป รายกั บ บุ คคลอื่ น  ผู้ เ ช่ี ย วชาญ หรื อ
ผู้ปฏิบัติงานได้ 

     

3.7 ผู้เรียนสามารถตัดสินใจได้ว่าค า ถามการค้นคว้านั้น
ต้องปรับเปลี่ยนใหม่หรือไม่ 
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การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ 

ระดับการประเมิน 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาตรฐานที่ 4 : ผู้เรียนหรือสมาชิกของกลุ่มสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

เครื่องมือช้ีวัดความส าเร็จ(Performance Indicators): 
4.1 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่เดิม
และที่ได้มาใหม่ในการวางแผนและสร้างสารสนเทศช้ิน
ใหม่ได้ 

     

4.2 ผู้เรียนที่สามารถทบทวนกระบวนการในการพัฒนา
ผลงานช้ินใหม่ได้ โดยใช้เทคโนโลยีได้ 

     

4.3 ผู้เรียนสามารถน าสารสนเทศที่ผลิตขึ้นใหม่ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ในการสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

มาตรฐานที่ 5 : ผู้เรียนที่ เป็นผู้รู้สารสนเทศมีความ
เข้าใจในการใช้และการเข้าถึงสารสนเทศ รวมถึงการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม
และกฎหมาย 

     

เครื่องมือช้ีวัดความส าเร็จ (Performance Indicators): 
5.1 ผู้ เรียนสามารถมีความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรม 
กฎหมายเกี่ยวกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

5.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบายของ
องค์กรจรรยาบรรณ  ในการเข้าถึงและใช้แหล่งข้อมูล
สารสนเทศ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง 

     

5.3 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
สารสนเทศต่างๆ  ในการสื่อสารและเผยแพร่ผลงานได้ 

     

 
ขอขอบคุณอย่างยิ่งสาหรับความรว่มมือในการวิจัยครั้งนี ้

ผู้วิจัย 
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ภาคผนวก ง 

ตัวอย่างบทเรียนและผลงานนิสิต 
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ตัวอย่างหน้าจอบทเรียน 
 
ตัวอย่างหน้าจอบทเรียนบนระบบ NU e-Learning ดูได้ที่ http://elearning.nu.ac.th/course/ 
 

 
ตัวอย่างปฏิสัมพันธ์บนระบบ Google Classroom  

 
ตัวอย่างปฏิสัมพันธ์บนระบบ Google Classroom  
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ตัวอย่างการแชร์เอกสารร่วมกันบน Google Drive 

 
ตัวอย่างการส่งงานบท Google Classroom 

 
ตัวอย่างผลงานนิสิต 
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ตัวอย่างผลงาน Google Site 

 
ตัวอย่างผลงาน Google Site 

 
ตัวอย่างการติดต่อสื่อสารบน FaceBook 
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  ประวัติย่อผู้วิจัย 
 

ชื่อ-สกุล   นายกิตติพงษ์   พุ่มพวง 
ที่อยู่  99/9 นเรศวรนิเวศน์ 14 มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
ที่ท างาน  99/9  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
ประวัติการศึกษา 

  พ.ศ. 2532 ส าเร็จการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
  พ.ศ. 2541 ส าเร็จการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เขตสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร  
  พ.ศ. 2554 ศึกษาต่อระดับ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการสอน (กลุ่มวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา)  มหาวิทยาลัยศิลปากร  อ าเภอเมืองนครปฐม  
จังหวัดนครปฐม 

 
ประวัติการท างาน 

  พ.ศ. 2537-2552 นักเทคโนโลยีการศึกษา  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

  พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน อาจารย์ประจ า ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยนเรศวร อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
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 (รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์) 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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54257901:  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
ค าส าคัญ:  การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง / การเรียนรู้ร่วมกัน / สังคมออนไลน์ / ทักษะการรู้สารสนเทศ 

กิตติพงษ์ พุ่มพวง: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์. อาจารย์  
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์:  รศ.ดร.ฐาปนีย์  ธรรมเมธา, รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ และ รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง. 
225 หน้า. 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
สังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศฯ และเพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วย
การเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศฯ โดยด าเนินงาน 4 ขั้นตอนคือ 1. การศึกษา
ข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ด้วยการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ 2. การสร้างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ด้วยการจัดสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 3. การศึกษาผลการ
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ด้วยการทดลองจัดการเรียนการสอนอีเลริ์นนิงและ 4. การน าเสนอและรับรอง
รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ด้วยการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้เช่ียวชาญ
เพื่อการสัมภาษณ์จ านวน 12 คน ผู้เช่ียวชาญเพื่อการสนทนากลุ่มจ านวน 9 คน และกลุ่มตัวอย่างเพื่อการทดลอง
รูปแบบ คือ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 30 คน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และการวิจัยเชิงทดลองรูปแบบการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง ค าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม บทเรียนอีเลิร์นนิง แบบประเมิน
กระบวนการการเรียนรู้ร่วมกัน แบบประเมินช้ินงานของผู้เรียน และแบบประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ การ

วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์สังเคราะห์ ใช้ค่าคะแนน ใช้ค่าเฉลี่ย  (x̅) และใช้ค่าความเหมาะสมสอดคล้อง (IOC) 
ผลการวิจัย พบว่า 
 1.  รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะ
การรู้สารสนเทศฯ มีองค์ประกอบหลัก คือ 1.  การเตรียมตัวผู้เรียน 2.  กิจกรรมการเรียน 3.  ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน 
4.  การถ่ายโยงความรู้ของผู้เรียน มีขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 6 ขั้นตอน คือ 1) ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธี
เรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 2) เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 3) ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 4) กิจกรรมการเรียนการ
สอน ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนการสอนย่อย 5 ขั้น คือ 4.1) การเข้าถึงเพื่อสร้างแรงจูงใจ 4.2) การสร้างสัมพันธ์ทาง
สังคม 4.3) การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 4.4) การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 4.5) การพัฒนาความรู้ 5) ปฏิสัมพันธ์การ
เรียนผ่านสังคมออนไลน์ และ 6) การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 2.  ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์  

เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศฯ ผลการประเมินกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนอยู่ในระดับดี ( x̅ = 4.08) 
ผลการประเมินช้ินงานของผู้เรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 ขึ้นไป ทุกช้ินงาน (ร้อยละ 82.13) และผลการ

ประเมินทักษะการรู้สารสนเทศของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.15)  
 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือช่ือนักศึกษา.............................................. ปีการศึกษา 2558 
ลายมือช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1......................................2......................................3....................................

http://202.44.135.60/graduate/teacher_detail.php?officerid=18478
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54257901:  MAJOR:  CURRICULUM AND INSTRUCTION 
KEYWORD:  E-LEARNING/ COLABORATIVE LEARNING/ SOCIAL MEDIA/ INFORMATION LITERACY SKILLS  
                 KITTIPONG PHUMPUANG: THE DEVELOPMENT OF E-LEANING MODEL BY COLLABORATIVE 
LEARNING ON SOCIAL MEDIA TO DEVELOP INFORMATION LITERACY SKILLS FOR UNDERGRADUATE STUDENTS 
OF EDUCATIONAL FACULTY THESIS ADVISORS: ASSOC. PROF. THAPANEE THAMMETAR, Ph.D., ASSOC. PROF. 
PANJAI  TANTASANAWONG, Ph.D.,  AND ASSOC. PROF. ONJAREE NATAKUATOONG., Ph.D., 225 pp. 

The purposes of this research were to develop e-Learning model by collaborative 
learning on social media to develop information literacy skill for undergraduate students of 
Educational Faculty and to study the results of the model usage. The research had four 
operationalized steps: 1) studying on and analyzed data, and synthesized teaching e-Learning from 
experts’ opinions that derived from interviewing, 2) developing e-Learning model by conducting 
experts focused group discussion, 3) studying the results of the e-Learning model usage by trying 
out an e-Learning classroom, 4) presenting and verified the model which assessed by experts. 
 The samples were 12 experts (for interviewing), 9 experts (for focused group 
discussion) and 30 Faculty of Education students, Naresuan University (for trying out the e-Learning 
model). The instruments employed were structured in-depth interview, focused group questions, 
the e-Learning model lessons, and the assessment forms for collaborative learning process 
assessment, students’ assignments assessment, and information literacy skills assessment. The 
obtained data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, content analysis, and 
Index of Item-Objective Congruence (IOC). The results of the study were as follows: 
 1. The e-Learning model by collaborative learning on social media to develop 
information literacy skills consisted of 4 major components; 1) preparing the students, 2) learning 
activities, 3) students’ interaction, 4) students’ knowledge transfer. There were 6 steps of teaching 
and learning activities; 1) e-Learning orientation/ introduction, 2) accessing e-Learning lessons, 3) 
learning on e-Learning contents, 4) learning activities, [which were divided into: 4.1) accessing for 
creating motivation, 4.2) building social interaction, 4.3) exchanging information and knowledge, 
4.4) constructing new knowledge, and 4.5) developing knowledge], 5) interacting through social on-
line learning, and 6) measuring and evaluating the students’ learning. 
 2.  The result of trying out the e-Learning model with collaborative learning on social 

media to develop the information literacy skills was at a good level (x̅ = 4.08). The evaluation of 
the students’ assignments was higher than criteria (60%) in all products (82.13%). The assessment 

of the students' information literacy skills was also at a high level (x̅ = 4.15). 
 

Department of Curriculum and Instruction Graduate School, Silpakorn  University  
Signature of student..............................................  Academic year 2015 
Signature of Advisors 1.............................................2..............................................3............................................. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ส าเร็จสมบูรณ์ได้ ด้วยความกรุณาจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ทั้ง 5 ท่าน รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ และรศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ขอขอบคุณ รศ.ดร.วิสาข์ จัติวัตร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ และผศ.ดร.อนุชัย ธีระเรืองชัยศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ในความกรุณาและท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ 

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิรับรองรูปแบบ รศ.ดร.ประหยัด จิระวรพงศ์ รศ.ดร.ปรัชญนันท์  
นิลสุข ผศ.ดร.สุรพล  บุญลือ ผศ.ดร.ดิเรก  ธีระภูธร ผศ.ดร.วิวรรธน์  จันทร์เทพ ขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ
สนทนากลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลสัมภาษณ์  และผู้เชี่ยวชาญตรวจและแก้ไขเครื่องมือวิจัยทุกท่าน  

ขอขอบคุณคณาจารย์ผู้สอน รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง รศ.ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท     
รศ.สมหญิง เจริญจิตรกรรม รศ.ศิริพงษ์  พยอมแย้ม รศ.ประทิน คล้ายนาค รศ.วนิดา จึงประสิทธิ์ 
ขอบคุณภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ขอบคุณก าลังใจจากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอบคุณ ผศ.ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร ดร.กอบสุข คงมนัส   
ที่กรุณาช่วยตรวจทานเนื้อหาวิทยานิพนธ์จนส าเร็จ    

ขอขอบพระคุณบิดา-มารดา ร้อยตรีสมกิจ พุ่มพวง (ข้าราชการบ านาญ) และนางพรหมพร  
พุ่มพวง ที่อบรม เลี้ยงดู เป็นก าลังใจ และรอชื่นชมความส าเร็จ ขอบคุณครอบครัว พ่ีน้อง ญาติมิตร  
ที่รักทุกคนที่มิได้เอ่ยนาม เพ่ือนปริญญาเอกหลักสูตรและการสอน รุ่น 1 และรุ่น 4 มหาวิทยาลัย
ศิลปากรทุกคน คุณค่าและประโยชน์จากงานนี้ ขอมอบสักการบูชาแด่พระคุณพ่อ แม่ ครู อาจารย์ทุก
ท่าน ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ ขอน้อมระลึกพระคุณครูทุกท่าน ท าให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้  ตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตโดยสมบูรณ์ได ้
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บทที ่   หน้า 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา และมีกรอบแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการคือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่  
 การพัฒนาคนไทยยุคใหม่จ าเป็นต้องสร้างและเตรียมเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุค
ศตวรรษที่ 21 เพ่ือพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ และสามารถด ารงตนให้อยู่รอดได้ในกระแส
โลกาภิวัตน์ โดยผู้เรียนจะต้องมีสมรรถนะที่ส าคัญอันได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ
ในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี นอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเนื้อหาสาระ ซึ่งเครื่องมือและวิธีการจัดการ
เรียนการสอนวิธีหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ เกิดคุณลักษณะดังกล่าว คือ การรู้สารสนเทศและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555: ก) 
 การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนยุคใหม่เพ่ือเป็นคนไทยยุคใหม่ย่อมต้องการเครื่องมือและ
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าว การรู้สารสนเทศและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ไอซีที เป็นทางเลือกที่ส าคัญ คอมพิวเตอร์เป็นไอซีทีที่
น ามาใช้กันมาก ระบบการเรียนการสอนจึงก้าวเข้าสู่ยุคที่ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือของ
ตนเองในทุกที่ทุกเวลา การใช้เพ่ือมุ่งเรียนเพียงเนื้อหาสาระในวิธีแบบเดิมไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
คุณลักษณะผู้เรียนยุคใหม่ การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในยุคของระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันทั่วโลกนี้ 
ด้วยการรู้สารสนเทศโดยทั่วไป เช่น ใช้เพ่ือการค้นหาหรือสืบค้นข้อมูล เพ่ือการรับ -ส่งไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสนทนาโต้ตอบ ฯลฯ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสร้า งสรรค์ทาง
ปัญญา โดยรวมถึงการรู้เนื้อหา การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2555: ซ)  
 การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่จึงจ าเป็นต้องมีเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมต่อการ
ประยุกต์ใช้ เพ่ือให้ด าเนินไปสู่เป้าหมายได้อย่างเป็นผล โดยเฉพาะเทคโนโลยีในยุคศตวรรษที่ 21 



2 

เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมในศตวรรษที่ 21 มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลต่อ
การด ารงชีวิตในสังคมที่ต้องมีทักษะที่เหมาะสมกับยุคสมัย เยาวชนไทยในโลกยุคดิจิทัลเติบโตและมี
โอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่าผู้คนในยุคก่อนๆ ท าให้การเรียนรู้ของเยาวชนเปิดกว้างไป
ยังสื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบในบริบทของสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555: 6) 

การเตรียมเยาวชนในศตวรรษที่  21 ปรากฏเป็นรูปธรรม เมื่อมีการก่อตั้งองค์กร
ระดับชาติ The Partnership for the 21st Century ของประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ ค.ศ.2002 เพ่ือ
สนับสนุนการเตรียมความพร้อมส าหรับผู้เรียนทุกคน เนื่องจากเศรษฐกิจโลกต้องการนวัตกรรมเพ่ื อ
การแข่งขัน ทั้งนี้ องค์กรนี้และสมาชิกได้ร่วมกันจัดหาเครื่องมือและทรัพยากรต่างๆ เพ่ือช่วยให้ระบบ
การศึกษาของสหรัฐอเมริกาบูรณาการ 3Rs และ 4Cs ซึ่งประกอบด้วยความคิดเชิงวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) การสื่อสาร (Communication) การท างาน
ร่วมกัน (Collaboration) และความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
เพ่ิมเติมจากการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขได้ (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, 2555: 4) 

ในสังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่ทันสมัยและเทคโนโลยี
สื่อสารที่กว้างไกลไร้ขอบเขตจ ากัดโดยมีเทคโนโลยีเป็นส่วนประกอบส าคัญที่ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองโดยการใช้สื่อการเรียนรู้ และแหล่งความรู้ที่หลากหลาย แผนปฏิบัติ
การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2550-2554 
ก าหนด ยุทธศาสตร์ที่ 1 และกลยุทธ์ ข้อที่ 1.1 คือ สร้างความร่วมมือและส่งเสริมการพัฒนาและการ
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Contents) เพ่ือการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยก าหนดนโยบาย แนวทางและ
มาตรการในการส่งเสริมให้ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งบุคคลและหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ร่วมพัฒนาและผลิตสื่ออีเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน ก าหนด
นโยบายและการส่งเสริมการพัฒนาและการผลิตเป็นการเฉพาะ และส่งเสริมให้ผู้สอน บุคลากร
ทางการศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาและใช้สื่ออีเล็กทรอนิกส์ (e-Contents) เพ่ือการจัดการเรียนรู้
อ ย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง ต า ม ม า ต ร ฐ า น ที่ ก า ห น ด ทั้ ง  e-Book e-Library Courseware LMS 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2557: 2)   

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนแม่บทดังกล่าวจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จ ะต้ อ งน า เท ค โน โล ยี ส า รส น เท ศ แ ล ะก ารสื่ อ ส าร  (Information and Communication 
Technology: ICT) มาประยุกต์ใช้เพ่ือสนับสนุนในการจัดการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารหรือไอซีที (ICT) ประกอบด้วยเทคโนโลยีส าคัญ ได้แก่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การสื่อสาร สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web 
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Based Instruction: WBI) การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เรียกว่า    
อีเลิร์นนิง (Electronic Learning: e-Learning) การเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile 
Learning: m-Learning) (มนต์ชัย เทียนทอง, 2547: 3-11) และการน าเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้
ในวงการศึกษาโดยน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในหลากหลายรูปแบบ ที่เรียกว่า เทคโนโลยีการศึกษา 
(Educational technology) ด้วยการน ามาใช้ในการเรียนการสอน ทั้งในรูปแบบของเทคนิค วิธีการ 
เครื่องมือต่างๆ เช่น วีดิทัศน์ วิทยุโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ และเทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหม่ เช่น 
การเรียนการสอนผ่านระบบอีเลิร์นนิง (e-Learning) การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web Based 
Instruction : WBI) การเรียนการสอนระบบเปิด (massive open online course : MOOC) ฯลฯ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีการศึกษาดังกล่าว การจัดการศึกษาในปัจจุบันมีการน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการเรียนรู้ของผู้เรียน การเลือกใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ต เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนนอกจากจะเป็น
การเพ่ิมทางเลือกในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันแล้วยังเป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบต่อเนื่องตลอดชีวิตอีกด้วย (ฐาปนีย์ ธรรมเมธา, 2558: 1)  
 การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เรียกว่า e-Learning มี
การน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในด้านการเรียนการสอนและการฝึกอบรมในปัจจุบัน  ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้คอมพิวเตอร์น าเสนอเนื้อหาและกิจกรรมในรูปแบบซีดี -รอม (CD-ROM) 
อินเทอร์เน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) มีลักษณะที่ส าคัญ คือ ก าหนดวัตถุประสงค์การ
เรียนการสอนไว้อย่างชัดเจน ใช้ทฤษฎีด้านการเรียนการสอนเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และมี
การน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบสื่อผสม (Multimedia) เพ่ือท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ (Knowledge) และ
เกิดทักษะใหม่ หรือปรับปรุงความรู้ความสามารถของผู้เรียน (Performance) ระบบ e-Learning 
เป็นการจัดการเรียนการสอน การถ่ายทอดเนื้อหา การวัดและประเมินผล ผ่านตัวอักษร ภาพนิ่ง 
ผสมผสานกับการใช้ภาพเคลื่อนไหววีดิทัศน์ และเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บในการถ่ายทอด จึง
อาจกล่าวได้ว่าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่น าเสนอผ่านระบบ e-Learning จึงมีความส าคัญต่อ
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีมากขึ้นได้ (จินตวีร์ คล้ายสังข์, 2555: 1) 
 องค์ประกอบส าคัญของการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning คือ การเรียนรู้
ร่วมกัน Moore, M. & Kearsley (2005 : 54) Jason Rhode (2007 : 89) กล่าวว่า การเรียนรู้
ร่วมกันของการเรียนออนไลน์แบบชุมชนนักปฏิบัติเป็นการเรียนรู้ที่เน้นมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ผู้เรียนจะถูกชักน าเข้าสู่วัฒนธรรมของสาขาวิชาที่ตนได้ศึกษา ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้ต่างมีวิธีการปฏิบัติ 
ความรู้ความเชื่อ และคุณค่าของตนเอง ดังนั้น การมีสังคมกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนเพียงอย่างเดียวจึงไม่
เพียงพอ ควรมีการสังเกตและมีการเรียนรู้ร่วมกันกับสมาชิกที่มาจากชุมชนนั้นด้วย เพ่ือให้ผู้เรียนได้
ซึมซับวัฒนธรรมนั้นและมีส่วนร่วมในชุมชนที่กว้างออกไป นอกจากนี้ สวอน (Swan, 2004: 1-4) 
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กล่าวว่า แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพของการเรียนรู้ร่วมกันในการเรียนแบบออนไลน์แบ่งเป็น 4 ด้าน 
คือ 1) การเรียนรู้ร่วมกันกับเนื้อหา 2) การเรียนรู้ร่วมกันกับผู้สอน 3) การเรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือนร่วม
ชั้นเรียน และ 4) การเรียนรู้ร่วมกันกับระบบการเรียน (Course Interface) ซึ่งรูปแบบของการเรียนรู้
ร่วมกันเหล่านี้ส่งผลต่อการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ที่มุ่งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
และฝึกทักษะการรู้สารสนเทศให้กับผู้เรียน  
 การน าระบบการเรียนการสอนผ่านรูปแบบ e-Learning จึงท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาทักษะชีวิตตนเองได้ดีมากขึ้น 
โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มผู้เรียนที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ท างานต่อไป 
และสามารถพัฒนาตนจนเป็นบัณฑิตที่ มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาได้ มุ่งเน้นที่มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเป็น
มาตรฐานขั้นต่ าเชิงคุณภาพ เพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้
เข้าใจและมั่นใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่มที่ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา คือ 
ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่คาดหวังไว้ก่อน หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงองค์ประกอบ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมให้บัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการ
เรียนรู้นั้นอย่างสอดคล้องและส่งเสริมกันอย่างเป็นระบบ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 
2552: 2) 
 การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative) หมายถึง วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ละกลุ่ม
ประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการ
เรียนรู้และในความส าเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการ
เรียนรู้ รวมทั้งการเป็นก าลังใจแก่กันและกัน คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่าสมาชิกในกลุ่มไม่
เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น หากแต่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของ
เพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542: 34) ดังนั้น ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้
ร่วมกันจึงเป็นการเรียนที่แบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ ประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกต่างกันไม่ว่าจะ
เป็นเพศ ความสามารถด้านการเรียน ที่ได้มาท างานร่วมกันโดยมีเป้าหมายที่จะประสบความส าเร็จ
ร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือกัน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และกลุ่ม ที่มีกระบวนการท างานกลุ่มเป็นล าดับขั้นตอนเพ่ือช่วยให้การท างานประสบความส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในด้านทักษะการรู้สารสนเทศ
ตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 
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ก าหนดไว้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ข้อ 1 คือ สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท า
ความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และท าการวิจัยเพ่ือพัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554: 3) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ดัง
ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ส าหรับนโยบายด้าน
การศึกษาและเรียนรู้การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่ให้ความส าคัญกับครู ในข้อที่ 4.6 
ว่าจะพัฒนาระบบการผลิต และพัฒนาครูที่มีคุณภาพ และจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอน
ให้มีคุณวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครู หรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557: 5-7)  
 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการมุ่งพัฒนาบุคคลให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงควรมุ่งพัฒนาตั้งแต่เยาวชนยังศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เพ่ือเตรียม
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะด้านการรู้สารสนเทศที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาต้องการ และ
สอดคล้องกับการพัฒนาเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้รู้สารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาปัญญาของตน และน าปัญญาดังกล่าวไปใช้พัฒนาสังคมได้ต่อไป ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ เพ่ือตอบค าถามว่า รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์มีรูปแบบอย่างไร และผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน อีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ส่งผลต่อผู้เรียนอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 วัตถุประสงค์ทั่วไป 
 เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 
เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

วัตถุประสงค์เฉพำะ 
 1. เพ่ือสร้างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 
เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  
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 2. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
สังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์  
 
ค ำถำมกำรวิจัย 
 1. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี  คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เป็นอย่างไร  
 2. รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือ
พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์            
มีองค์ประกอบและข้ันตอนเป็นอย่างไร  
 3. นิสิตคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง
ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เป็นอย่างไร 
 
สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์  
เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ท าให้
ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ผลการสร้างสรรค์ชิ้นงาน และทักษะการรู้สารสนเทศอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 
 
ขอบเขตกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน
ผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์  ก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1. ประชำกร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
     1.1 อาจารย์  นั กวิชาการ หรือผู้ เชี่ ยวชาญ ในสถาบัน อุดมศึกษ าที่ มีคุณ วุฒิ 
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
     1.2 ผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์      
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 2. กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย ได้แก่ 
     2.1 อาจารย์ นักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญในสถาบันอุดมศึกษามีคุณวุฒิ ประสบการณ์ 
และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและหรือมีต าแหน่ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และเป็นผู้จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง แบ่งเป็น 3 
กลุ่ม ดังนี้ 
     2.1.1 ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการสัมภาษณ์ จ านวน 12 คน  
     2.1.2 ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการสนทนากลุ่ม จ านวน 9 คน  
     2.1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือการรับรองรูปแบบฯ จ านวน 5 คน  
     2.2 ผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์ โดยเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้เรียนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 
2558 จ านวน 30 คน โดยสุ่มอย่างง่ายจากการจับฉลาก (Simple Random Sampling) กลุ่มผู้เรียน
จ านวน 6 สาขาวิชา 5 ชั้นปี ปีการศึกษา 2558 รวมเป็น 30 คน  
 3. ตัวแปร  
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
     3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ได้แก่  รูปแบบการเรียนการสอน        
อีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์  
     3.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ คะแนนทักษะการรู้สารสนเทศ  
 4. เนื้อหำ 
 เนื้อหาวิชาที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับทักษะการรู้สารสนเทศ
ส าหรับส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1. รูปแบบ หมายถึง องค์ประกอบ ขั้นตอน ที่อธิบายแสดงถึงแนวทางการออกแบบการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบ 
 2. กำรเรียนกำรสอนอีเลิร์นนิง หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบจัดการ
เรียนการสอน (Learning Management System : LMS) และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็น
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ช่องทางในการสื่อสาร มีการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน 6 ขั้นตอน ได้แก ่
1) ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 2) เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 3) ศึกษา
เนื้อหาบทเรียน 4) กิจกรรมการเรียนการสอน 5) ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ 6) การ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้โปรแกรมระบบจัดการการจัดการเรียนการสอน  
 3. กำรเรียนรู้ร่วมกัน หมายถึง การเรียนรู้ซึ่งผู้เรียนร่วมมือกันเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มของ
ตน และ แต่ละกลุ่มในชั้นเรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างกลุ่ม  และ ระหว่างบุคคลผ่านการ
ติดต่อสื่อสารบนสังคมออนไลน์ ผ่านการสนทนา การอภิปราย การสื่อสารและการแลกเปลี่ยน
ความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ซึ่งมีขั้นตอนการเรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ 1) การเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
2) การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม 3) การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 4) การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 5) การ
พัฒนาความรู้ 
 4. สังคมออนไลน์ หมายถึง การที่ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านระบบอีเลิร์นนิง และมีการติดต่อ
สัมพันธ์การเรียนทางสังคมผ่านระบบออนไลน์ คือการติดต่อสื่อสารกับผู้สอน เพ่ือนร่วมชั้นเรียน ทั้ง
แบบตัวต่อตัวบนระบบ และ แบบชุมชนการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนหลากหลายแบบ โดยใช้ 
Facebook และ Google App for Education บนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต จนสามารถพัฒนา
ความสัมพันธ์เป็นสังคมออนไลน์  
 5. ทักษะกำรรู้สำรสนเทศ หมายถึง คะแนนทักษะความรู้ความสามารถของผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในการก าหนดชนิดและขอบเขตของสารสนเทศได้ เข้าถึง
สารสนเทศที่ต้องการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ประเมินและเชื่อมโยงสารสนเทศอย่าง     
มีวิจารณญาณ ใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาได้ และใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดย
ผู้สอนประเมินทักษะการรู้สารสนเทศของผู้เรียนด้วย แบบประเมินกระบวนการท างานร่วมกัน แบบ
ประเมินผลงาน และแบบประเมินทักษะการรู้สารสนเทศตามกรอบมาตรฐาน 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ได้แนวทางการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์  

2. ได้แนวทางการพัฒนาผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ตาม
กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับทักษะการรู้สารสนเทศ ซ่ึงส่งผลต่อ
การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต/ศึกษาศาสตรบัณฑิต ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นครูที่มีคุณภาพตาม
แนวทางการพัฒนาครูยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 



10 
 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะ
การรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สรุปภาพได้ดังนี้ 

กำรเรียนรู้ร่วมกันผ่ำนสังคมออนไลน ์

กำรเรียนรู้ร่วมกัน 
(collaborative) 

Picard (1999) Kagan (1995, 
1996) Slavin (1995) 

1. การเข้าถึงเพื่อสร้างแรงจูงใจ 
2. การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม 
3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู ้
4. การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
5. การพัฒนาความรู้ 
 

กำรเรียนรู้ผ่ำนสังคมออนไลน์  
(Social Media) 

Palloff & Pratt (2001)  
Swan (2004) Rhode (2007) 

1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
รายบุคคล  
2. การเรียนรู้จากสือ่ออนไลน ์ 
3. การเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับ
ครู เพื่อน และชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน ์ 

 

กำรเรียนกำรสอนอีเลิร์นนิง (e-Learning) 
Ally (2006) Anderson & Elloumi (2004) 

Ritchie and Hoffman (1997) 
องค์ประกอบ 
1. การเตรียมตัวผู้เรียน   
2. กิจกรรมการเรียน  
3. ปฏิสัมพันธข์องผู้เรียน  
4. การถ่ายโยงความรู้ของผู้เรียน 
ขั้นตอน 
1. ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผา่นระบบ 
อีเลิร์นนิง 
2. เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
3. ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
5. ปฏิสัมพันธก์ารเรียนผ่านสังคมออนไลน์ 
6. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 

ทักษะกำรรู้สำรสนเทศ ตำมมำตรฐำนกำรรู้
สำรสนเทศ กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
ชุติมา สัจจานันท์. (2554) Webber และ 

Johnson (2002) ACRL (2000) 
1. ก าหนดชนิดและขอบเขตของสารสนเทศได้ 
2. เข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการอย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ 
3. ประเมินและเชื่อมโยงสารสนเทศอย่างมี
วิจารณญาณ 
4. ใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาได้ 
5. ใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

 
 
 

 

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนงิด้วยการเรียนรูร้่วมกันผา่นสังคมออนไลน์  

ทักษะการรูส้ารสนเทศส าหรับผู้เรยีนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์

9 
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จากกรอบแนวคิดข้างต้น อธิบายความสัมพันธ์ของหลักการและแนวคิดที่ เป็น
องค์ประกอบหลักของงานวิจัยได้ดังนี้ การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประกอบไปด้วยหลักการและแนวคิด ทั้งหมด 4 แนวคิดหลัก ได้แก่ การเรียน
การสอนอีเลิร์นนิง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์ และทักษะการรู้สารสนเทศ ตาม
มาตรฐานการรู้สารสนเทศ การศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งในการออกแบบการเรียนการสอนมี
องค์ประกอบหลัก คือ 1. การเตรียมตัวผู้เรียน 2. กิจกรรมการเรียน 3. ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน 4. การ
ถ่ายโยงความรู้ของผู้เรียน โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 6 ขั้นตอนหลัก 
คือ 1. ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 2. เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 3.  ศึกษา
เนื้อหาบทเรียน 4.  กิจกรรมการเรียนการสอน 5.  ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ 6. การ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ภายใต้ขั้นตอนย่อยของการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
ขั้นตอนที่ 4 และ 5 ของแนวคิดการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง คือ กิจกรรมการเรียนการสอน 
และปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ ได้น าแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 5 ขั้นตอน
โดยมีขั้นตอนย่อยของกิจกรรมการเรียนการสอนคือ 4.1 การเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 4.2 การสร้าง
สัมพันธ์ทางสังคม 4.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 4.4 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 4.5 การพัฒนา
ความรู้ มาจัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนย่อย เมื่อผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน         
อีเลิร์นนิงถึงขั้นตอนที่ 5 ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ จึงบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ผ่าน
สังคมออนไลน์มาเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนย่อยในขั้นนี้ 5.1 การเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล     
5.2 การเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ และ5.3 การเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพ่ือน และชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์ ในขั้นตอนดังกล่าว และเมื่อผู้เรียนเรียนรู้อีเลิร์นนิง ถึงข้ันตอนที่ 6 การวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน ได้น าแนวคิดการประเมินกระบวนเรียนรู้ร่วมกัน การสร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกัน 
และทักษะการรู้สารสนเทศตามมาตรฐานการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา มาเป็นหลัก
ในการออกแบบแบบวัดและประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน  
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
สังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง แบ่งออกเป็น 7 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
  1.1 ผลลัพธการเรียนรูของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
   1.1.1 สาระวิชาหลักและทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   1.1.2 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21 
   1.1.3 ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
   1.1.4 ทักษะชีวิตและอาชีพ 
  1.2 ระบบสงเสริมการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
ตอนที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอน 
  2.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
  2.2 ประเภทของรูปแบบการเรียนการสอน  
  2.3 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
  2.4 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  
  2.5 การน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอน 
  2.6 การออกแบบการเรียนการสอน 
ตอนที่ 3 การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
  3.1 ความหมายของการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
  3.2 ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
  3.3 องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
  3.4 ประเภทของการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
  3.5 ประโยชน์และข้อจ ากัดของการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
  3.6 ประสิทธิภาพของระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
  3.7 รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงแบบปฏิสัมพันธ์ทางสังคมออนไลน์ 
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ตอนที่ 4 การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) 
4.1 ความหมายของการเรียนรู้ร่วมกัน 

  4.2 ลักษณะการเรียนรู้ร่วมกัน 
  4.3 ประโยชน์ของการเรียนรู้ร่วมกัน 
  4.4 เทคนิคที่ใช้ในการเรียนรู้ร่วมกัน 
ตอนที่ 5 การเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์  
  5.1 การมีปฏิสัมพันธ์ของการเรียนออนไลน์ 
  5.2 กลยุทธ์ปฏิสัมพันธ์ออนไลน์เพ่ือการเรียนการสอน  
  5.3 เครื่องมือการเรียนบนเครือข่าย 
  5.4 หน้าที่ของผู้สอนในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
  5.5 ชุมชนการเรียนรู้ 
  5.6 องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
  5.7 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
ตอนที่ 6 ทักษะการรู้สารสนเทศ 
  6.1 ทักษะการรู้สารเทศ 
  6.2 มาตรฐานการรู้สารสนเทศ 
  6.3 แนวทางการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
ตอนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  7.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
  7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ร่วมกัน 
  7.3 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์ 
  7.4 งานวิจัยที่เกี่ยวกับทักษะการรู้สารสนเทศ 
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ตอนที่ 1 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออน์ไลน์
เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ทันต่อความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
หรือ เครือข่าย P 21  ได้ก าหนดเป้าหมายดังต่อไปนี้ 
 
1.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนศตวรรษที่ 21 

วิสัยทัศน์การเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และกรอบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ได้ผสานความรู้ทักษะเฉพาะ และความช านาญ และการรู้เท่าทัน เพ่ือให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จใน
ด้านต่าง ๆ ทั้งการท างานและการด ารงชีวิต  

ทักษะในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนจ าเป็นต้องพัฒนาความรู้ เข้าใจเนื้อหาวิชาการ มีทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องบูรณาการพ้ืนฐานความรู้ ใน
บริบทการสอนความรู้วิชาหลัก ผู้เรียนต้องเรียนรู้ทักษะที่จ าเป็น เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การ
คิดแก้ปัญหา  การคิดสร้างสรรค์  การสื่อสารและการท างานร่วมกัน 

กรอบความคิดที่ระบบสนับสนุนได้แก่  มาตรฐานการเรียนรู้   การประเมินผล  การ
พัฒนาหลักสูตรและวิธีสอน  การพัฒนาวิชาชีพและการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้จนจบการศึกษา ประสบผลส าเร็จและมีงานท า 

1.1.1 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) วิจารณ์ พานิช (2555: 16-
21) ไดก้ล่าวถึงทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 

สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วย  
1. ภาษาแม่ และภาษาส าคัญของโลก 
2. ศิลปะ 
3. คณิตศาสตร์ 
4. การปกครองและหน้าที่พลเมือง 
5. เศรษฐศาสตร์ 
6. วิทยาศาสตร์ 
7. ภูมิศาสตร์ 
8. ประวัติศาสตร์ 
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โดยวิชาแกนหลักนี้จะน ามาสู่การก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ส าคัญต่อการ
จัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวข้อส าหรับศตวรรษท่ี 21 โดยการ
ส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้าไปในทุกวิชา
แกนหลัก ดังนี้ 

1.1.2 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) 
ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, 

Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) 
ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) 
ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 
1.1.3 ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียน

เข้าสู่โลกการท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ 

1.1.4 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้ 
  ความรู้ด้านสารสนเทศ 
  ความรู้เกี่ยวกับสื่อ 
  ความรู้ด้านเทคโนโลยี 

1.1.5 ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบ
ความส าเร็จ นักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

 ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 
 การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 
 ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม 

ก าร เป็ น ผู้ ส ร้ า งห รื อ ผู้ ผ ลิ ต (Productivity) แ ล ะค ว าม รั บ ผิ ด ช อ บ เชื่ อ ถื อ ได้ 
(Accountability) 

ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Responsibility)  
1.1.6 ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 

3R x 7C  
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3R คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) 
 7C ได้แก่   

Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมวีิจารณญาณ  
และทักษะในการแก้ปัญหา) 

Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
                Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม  
ต่างกระบวนทัศน์) 

     Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ  
การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) 
      Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร  
สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 
      Computing and ICT Literacy (ทั กษ ะด้ านคอม พิ ว เตอร์  แล ะ เท ค โน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) 
      Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 

แนวคิดทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกรอบแนวคิดเพ่ือการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดย
ร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพ่ือใช้ในการ
ด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model) ที่พัฒนามาจาก
เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพ่ือทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21st 
Century Skills) (www.p21.org ) ที่มีชื่อย่อว่า เครือข่าย P21  ซึ่งได้พัฒนากรอบแนวคิดเพ่ือการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความช านาญการและความรู้เท่า
ทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือความส าเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการท างานและการด าเนินชีวิต 
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จากเนื้อหาดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ดังภาพต่อไปนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Learning Framework)  
ที่มา:  วิจารณ์ พานิช,  วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ    
สดศรี-สฤษดิ์วงศ,์ 2555),  9.   
 
1.2 ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษ์ที่ 21 

1. มาตรฐานในศตวรรษที่ 21 (21st Century Standards) จุดเน้น  
     1. เน้นทักษะ ความรู้และความเชี่ยวชาญที่เกิดกับผู้เรียน  
     2. สร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนเชิงสหวิทยาการระหว่างวิชาหลักท่ีเป็นจุดเน้น  
     3. มุ่งเน้นการสร้างความรู้และเข้าใจในเชิงลึกมากกว่าการสร้างความรู้แบบผิวเผิน  
     4. ยกระดับความสามารถผู้เรียนด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นจริง   การใช้สื่อหรือเครื่องมือ
ที่มีคุณภาพจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาสู่การเรียนรู้อย่างมีความหมายและสามารถแก้ไขปัญหาได้  
     5. ใช้หลักการวัดประเมินผลที่มีคุณภาพระดับสูง 
 2. การประเมินทักษะในศตวรรษที่  21 (Assessment of 21st Century Skills) 
จุดเน้น  
    1. สร้างความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ โดยการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน
สาหรับการทดสอบย่อยและทดสอบรวมสาหรับการประเมินผลในชั้นเรียน  
    2. เน้นการนาประโยชน์ของผลสะท้อนจากการปฏิบัติของผู้เรียนมาปรับปรุงแก้ไขงาน  
    3. ใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
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    4. สร้างและพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงาน (Portfolios) ของผู้เรียนให้เป็นมาตรฐาน
และมีคุณภาพ (Edwards, 1950.) 
 3 . หลั ก สู ต รและการสอน ศตวรรษ ที่  21 (21st Century Curriculum and 
Instruction)  
    1. การสอนให้เกิดทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นเชิงสหวิทยาการของวิชา
แกนหลัก  
    2. สร้างโอกาสที่จะประยุกต์ทักษะเชิงบูรณาการข้ามสาระเนื้อหา และสร้างระบบการ
เรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน (Competency-based)  
    3. สร้างนวัตกรรมและวิธีการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวเกื้อหนุน 
การเรียนรู้แบบสืบค้น และวิธีการเรียนจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) เพ่ือ
การสร้างทักษะขั้นสูงทางการคิด 

4. การพัฒ นาวิชาชีพ ศตวรรษที่ 21 (21stCentury Professional 
Development) 
    1. จุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือการสร้างครูให้เป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ความสามารถในเชิง
บูรณาการ การใช้เครื่องมือและก าหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน และสร้างให้ครูมีความ    
สามรรถในการวิเคราะห์และก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม  
    2. สร้างความสมบูรณ์แบบในมิติของการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  
    3. สร้างให้ครูเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถในเชิงลึกเกี่ยวกับการแก้ปัญหา การ
คิดแบบวิจารณญาณ และทักษะด้านอื่นๆท่ีส าคัญต่อวิชาชีพ (Halpern, 1998) 
    4. เป็นยุคแห่งการสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพให้ เกิดขึ้นกับครูเพ่ือเป็นตัวแบบ 
(Model) แห่งการเรียนรู้ของชั้นเรียนที่จะนาไปสู่การสร้างทักษะการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้
อย่างมีคุณภาพ  
    5. สร้างให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนได้ทั้งรูปแบบการเรียน สติปัญญา 
จุดอ่อนจุดแข็งในตัวผู้เรียน เหล่านี้เป็นต้น  
    6. ช่วยให้ครูได้เกิดการพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้นเพ่ือน าไปใช้ส าหรับการก าหนด
กลยุทธ์ทางการสอนและจัดประสบการณ์ทางการเรียนได้เหมาะสมกับบริบททางการเรียนรู้  
    7. สนับสนุนให้เกิดการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างทักษะและเกิดการ
พัฒนาการเรียนรู้  
    8. แบ่งปันความรู้ระหว่างชุมชนทางการเรียนรู้โดยใช้ช่องทางหลากหลายในการ
สื่อสารให้เกิดขึ้น  
    9. สร้างให้เกิดตัวแบบที่มีการพัฒนาทางวิชาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  
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 5. บรรยากาศการเรียนรูในศตวรรษที่21(21st Century Learning Environments) 
 วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์ (2554: 15-20) ได้อธิบายเกี่ยวกับทักษะของ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งมีจุดเน้นเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ 
และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้  
 1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)  
    ทักษะด้านนี้จุดเน้นอยู่บนพ้ืนฐานแห่งการสร้างสรรค์ การคิดแบบมีวิจารณญาณ การ
สื่อสาร และการมีส่วนร่วมในการท างาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้   
     1.1 ค วาม คิ ด ส ร้ า งส รรค์ แ ล ะน วั ต ก รรม  (Creatively and Innovation) 
ประกอบด้วยการคิดสร้างสรรค์ (Think Creativity) โดย   
    1.1.1 ใช้เทคนิคของการสร้างสรรค์ทางความคิดท่ีเปิด เช่น การระดมสมอง   
  1.1.2 สร้างสรรค์สิ่ งแปลกใหม่และเสริมสร้างคุณค่าทางความคิดและ
สติปัญญา   
  1.1.3 มี ความละเอียดรอบคอบต่ อการคิดวิ เคราะห์ และประเมิน
แนวความคิด 
 การปรับปรุง และพัฒนางานในเชิงสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่าง
สร้างสรรค์ (Work Creativity with Others) โดย   
 1. มุ่งพัฒนาเน้นปฏิบัติและสื่อสารแนวคิดใหม่ๆ สู่ผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. เปิดใจกว้างและยอมรับมุมมองหรือโลกทัศน์ใหม่ๆท่ีส่งผลต่อการท างาน   

3. เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์งาน รวมทั้งมีความรู้และเข้าใจในสภาพการณ์ซึ่ง
อาจเป็นข้อเท็จจริงหรือ เป็นข้อจ ากัด โดยพร้อมที่จะยอมรับความคิดหรือสภาพการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
นั้นได ้
 4. สามารถสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาสส่งผลต่อการเรียนรู้ และเข้าใจถึงวิธีการ  
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ต้องใช้เวลาและสามารถน าเอาข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานได้
อย่างต่อเนื่อง   

การน าเอานวัตกรรมมาสู่การปฏิบัติ  ( Implement Innovations) โดยปฏิบัติ เชิ ง
สร้างสรรค์ให้เกิดคุณประโยชน์ต่อการปรับใช้และพัฒนาจากผลแห่งนวัตกรรมที่น ามาใช้  
 1.2 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving) ประกอบด้วย ประสิทธิภาพของการใช้เหตุผล (Reason Effectively) ใช้รูปแบบที่ชัดเจนใน
เชิงเหตุผลทั้งใน เชิงนิรนัย (Inductive) และอุปนัย (Deductive) ได้เหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆที่
เกิดข้ึน การใช้วิธีคิดเชิงระบบ (Use Systems Thinking) สามารถคิดวิเคราะห์จากส่วนย่อยไปหาส่วน
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ใหญ่ได้อย่างเป็นองค์รวมและเป็นระบบครบวงจรในวิธีคิดหรือกระบวนการคิดนั้นเกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ (Make Judgments and Decisions) โดย   
        1.2.1 สร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เพ่ือสร้าง
การยอมรับและความน่าเชื่อถือ   
        1.2.2 สามารถวิเคราะห์และประเมินในเชิงทัศนะได้อย่างต่อเนื่อง   
        1.2.3 สังเคราะห์และเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลรวมทั้งบทสรุปที่เกิดขึ้น   
        1.2.4 ตีความหมายและให้ข้อสรุปบนฐานการวิเคราะห์ที่มีความน่าเชื่อถือที่สุด   
        1.2.5 สะท้อนผลได้อย่างมีวิจารญาณ บนพ้ืนฐานแห่งประสบการณ์และ
กระบวนการเรียนรู้การแก้ไขปัญหา (Solve Problems)  โดย   
       1. แก้ไขปัญหาที่มีความแตกต่างได้ทั้งปัญหาซ้ าซากและปัญหาที่อุบัติขึ้น
ใหม่ในหลากหลายเทคนิค  วิธีการ   
         2. สามารถก าหนดเป็นประเด็นค าถามส าคัญ ที่จะน าไปสร้างเป็นจุดเน้น
ในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสมและดีที่สุด   
 1.3 การสื่ อสารและการมีส่ วนร่วม (Communication and Collaboration) 
ประกอบด้วย การสื่อสารได้ชัดเจนมีประสิทธิภาพ (Communication Clearly) โดย   
 1.3.1 สร้างความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียน หรือ
การใช้ทักษะอ่ืนๆ ในทางอวัจนภาษา (Non-verbal) ในรูปแบบต่างๆ 
 1.3.2 มีประสิทธิภาพทางการรับฟังที่สามารถสร้างทักษะส าหรับการถอดรหัส
ความหมาย การสรุปเป็นความรู้ สร้างคุณค่า ทัศนคติ และเกิดความสนใจใฝ่รู้  
 1.3.3 ใช้การสื่อสารในการก าหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะทั้งการรายงาน การสอน 
การสร้างแรงจูงใจ   
 1.3.4 ใช้สื่อเทคโนโลยีหลากหลายและรู้วิธีการใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 1.3.5 สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมหรือบริบทที่ต่างกัน   
 การท างานร่วมกับผู้อ่ืน (Collaborate with Others) โดย   
 1. มีความสามารถในการเป็นผู้น าในการท างาน และเกิดการยอมรับในทีมงาน  
 2. มีกิจกรรมการท างาน ที่สร้างความรับผิดชอบและก่อให้เกิดความสุขในการ
ท างาน เพ่ือให้บรรลุผล ตามท่ีมุ่งหวัง   
 3. สร้างการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบในภารกิจงาน และแต่ละคนมองเห็น
คุณค่าของการท างาน เป็นหมู่คณะ   
  2.  ทั กษ ะด้ านสารสน เทศ  สื่ อ  และเทค โน โลยี  ( Information, Media and 
Technology Skills) ได้แก่ องค์ประกอบส าคัญดังต่อไปนี้   
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  2.1 ความรู้ พ้ืนฐานด้านสารสนเทศ (Information Literacy) ประกอบด้วยการ
เข้าถึงและการประเมินสารสนเทศ (Access and Evaluate Information) โดย    
 2.2.1 เข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ด้านเวลา) และเกิดประสิทธิผล 
(แหล่งข้อมูลสารสนเทศ) 
 2.1.2 ประเมินสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณตามสมรรถนะที่เกิดขึ้น    
 การใช้และการจัดการสารสนเทศ (Use and Manage Information) โดย    
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และตรงกับประเด็น
ปัญหาที่เกิดข้ึน 
 2 . จัดการกับสารเทศได้อย่างต่อเนื่อง จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่มากมาย
หลากหลาย 
 3. มีความรู้พ้ืนฐานที่จะประยุกต์ใช้สารสนเทศตามกรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรม
ที่มีปัจจัยเสริมอยู่รอบด้าน   
  2.2 ความรู้พ้ืนฐานด้านสื่อ (Media Literacy) ประกอบด้วยความสามารถในการ
วิเคราะห์สื่อ (Analyze Media) โดย    
 2.2.1 เข้าใจวิธีการใช้และการผลิตสื่อเพ่ือให้ตรงกับเป้าประสงค์ที่ก าหนด 
 2.2.2 สามารถใช้สื่อเพ่ือตอบสนองต่อความแตกต่างของปัจเจกชน รู้คุณค่าและ
สร้างจุดเน้น รู้ ถึงอิทธิพลของสื่อท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อ 
 2.2.3 มีความรู้พ้ืนฐานที่จะประยุกต์ใช้สื่อได้ตามกรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรมที่
มีปัจจัยเสริมอยู่รอบด้าน    
 ความสามารถในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ (Create Media Products) โดย    
 1 . มีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมตาม
คุณลักษณะเฉพาะ ของตัวสื่อประเภทนั้นๆ 
 2. มีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสนองต่อความ
แตกต่างในเชิงวัฒนธรรมอย่างรอบด้าน   
  2.3 ค ว าม รู้ พ้ื น ฐ าน ด้ าน ไอ ซี ที  ( ICT: Information, Communication and 
Technology Literacy) ประกอบด้ วยประสิทธิผลของการประยุกต์ ใช้ เทคโน โลยี  (Apply 
Technology Efficiency) โดย    
 1. ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพ่ือการวิจัย การจัดการองค์กร การประเมิน 
และการสื่อสารทางสารสนเทศ    
 2. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (คอมพิวเตอร์, PDAs, Media Players etc.) ในการ
สื่อสาร และการสร้างเครือข่าย รวมทั้งการเข้าถึงสื่อทางสังคม (Social Media) ได้อย่างเหมาะสม 
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 3. มีความรู้พื้นฐานในการประยุกต์ใช้ ICT ได้ตามกรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรม
ที่มีข้อมูล หลากหลายรอบด้าน   
 จากแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง ดังนั้น 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 
เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  จึงเป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเป็น
พลเมืองของประเทศและของโลกท่ีมีคุณภาพต่อไป 
 
ตอนที ่2 รูปแบบการเรียนการสอน (Instructional Model) 
 
2.1 รูปแบบการเรียนการสอน  
 Mary Alice Gunter, Thomas H. Estes and Jan Schwab (2003) กล่าวว่า รูปแบบ
การเรียนการสอนเป็นเหมือนต้นแบบ ที่ประกอบด้วยขั้นตอนการสอนหลักๆ ที่ท าให้เกิดผลที่ต้องการ 
ขั้นตอนการสอนจะเรียงล าดับของกระบวนการเรียนการสอนแต่ละแบบจะตอบสนองจุดมุ่งหมายที่
แตกต่างกันออกไป 
 ทิศนา แขมมณี (2551) ได้เสนอความหมายของรูปแบบการสอนไว้อย่างครอบคลุมว่า
หมายถึง สภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นอย่างมีระบบระเบียบ  มีแผนตาม
ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อต่างๆ เข้ามาช่วยให้เป็นไปตามหลักการที่ยึดถือ 
 ศิริพร ทวีชาติ (2545) สรุปว่า รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง สภาพ ลักษณะการ
จัดการเรียนการสอนที่แสดงการจัดโครงสร้างที่ครอบคลุมองค์ประกอบที่ส าคัญที่จัดไว้อย่างเป็น
ระเบียบตามหลักปรัชญา หลักการพ้ืนฐาน ที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพและใช้เป็นแบบแผน
ในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ 
 เยาวดี วิบูลย์ศรี (2542) กล่าวว่า รูปแบบเป็นวิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ถ่ายทอด
ความคิด ความเข้าใจ และจินตนาการที่มีต่อปรากฏการณ์หรือเรื่องราวใดๆ ให้ปรากฏโดยใช้หลักการ
สื่อสาร เช่น ภาพวาด แผนภูมิ หรือแผนภาพ ให้สามารถเข้าใจได้ โดยสามารถน าเสนอเรื่องราวหรือ
ประเด็นต่างๆ อย่างกระชับภายใต้หลักการอย่างมีระบบ 
 สรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอน คือ โครงสร้างที่อธิบายถึงล าดับขั้นตอนของวิธีการ
ในการจัดสภาพการเรียนการสอนที่มีปรัชญาทฤษฎี  หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อต่างๆ เป็น
พ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความคิด ทักษะ คุณค่า แนวการคิด แนวทางการแสดงออกของ
ผู้เรียนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้สอนก าหนดไว้ 
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2.2 ประเภทของรูปแบบการเรียนการสอน  
 รูปแบบแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท (สุโขทัยธรรมาธิราช, 2555) ตามลักษณะ คือ 
 1.  รูปแบบไอโอนิค (Ionic Model) เป็นการจ าลองระบบด้วยภาพเหมือน ภาพถ่าย 
หรือลักษณะโครงสร้างทางกายภาพ เช่น หุ่นจ าลองต่างๆ ซึ่งต้องเทียบเหมือนกับองค์ประกอบ
โครงสร้างและกระสวนการเปลี่ยนแปลงของระบบจริง 
 2.  รูปแบบอนาล็อค (Analogue Model) คือ ระบบเทียบเหมือนเป็นการที่ใช้สิ่งแทนที่
ก าหนดขึ้นแทนส่วนประกอบ องค์ประกอบ และกระสวนการเปลี่ยนแปลงของระบบจริง สามารถลด
ความสลับซับซ้อนของระบบจริง และแสดงเฉพาะส่วนส าคัญของระบบ 
 3.  รูปแบบสัญลักษณ์ (Symbol Model) เป็นรูปแบบระบบที่เป็นนามธรรมมากท่ีสุดใน
รูปแบบทั้ง 3 รูปแบบ คือ รูปแบบสัญลักษณ์ที่เป็นเพียงสมการ หรือสูตรทางคณิตศาสตร์ 
 การแบ่งกลุ่มรูปแบบการเรียนการสอน Joyce and Weil (1986 : 5-14) ได้จัดกลุ่ม
รูปแบบการเรียนการสอน เป็น 4 กลุ่ม คือ 
 1. กลุ่มที่เน้นการประมวลผลข้อมูล (The Information Processing Family) รูปแบบ
การเรียนการสอนในกลุ่มนี้ เน้นการค้นหาและประมวลผลข้อมูล ให้รู้ปัญหาและหาค าตอบของปัญหา
มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดและสร้างมโนทัศน์ รูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มนี้อาจเน้นให้ผู้เรียน
สร้างมโนทัศน์และทดสอบสมมุติฐาน  มุ่งเน้นที่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  หรือมุ่งส่งเสริม
ความสามารถทางสติปัญญาโดยทั่วไป  เช่น  รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์  (Concept 
Attainment Model) รูปแบบการเรียนการสอนแบบแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry 
Model) รูปแบบการเรียนการสอนกลยุทธ์การจ า (Memory Model) 
 2. กลุ่มที่เน้นตัวบุคคล (The Personal Family) รูปแบบการเรียนการสอนในกลุ่มนี้มุ่ง
พัฒนาตัวบุคคล ทัศนคติ และค่านิยมที่ดีงาม เพ่ือให้บุคคลมีความเข้าใจในตนเองดีขึ้น มีความ
รับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง สามารถสร้างสรรค์เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น  เช่น 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบไม่สั่งการ (Non Directive Instructional Model) รูปแบบการเรียน 
การสอนฝึกความตระหนักรู้ (Awareness Instructional Model) 
 3. กลุ่มที่เน้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (The Social Family) รูปแบบการเรียนการสอนนี้มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสัมพันธ์อันดีกับบุคลอ่ืน  ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลเน้นการใช้
กระบวนการประนีประนอมในการแก้ปัญหา เน้นการมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนโดยหลักการประชาธิปไตย 
เช่น รูปแบบการเรียนการสอนแบบแก้ปัญหาทางสังคมศาสตร์ (Social Science Inquiry Model) 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบค้นคว้าเป็นกลุ่ม (Group Investigation Model) 
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 4. กลุ่มที่เน้นการปรับพฤติกรรม (The Behavioral Systems Family) รูปแบบการ
เรียนการสอนนี้ มุ่งเน้นพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียน และทักษะในการปฏิบัติ ทฤษฎีพ้ืนฐานที่รองรับ
รูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) หรือการ
ปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) การรักษาเยียวยาพฤติกรรม (Behavior Therapy) มีการ
ก าหนดงานและแจ้งผลความก้าวหน้าให้ผู้เรียนทราบอย่างชัดเจน  เช่น รูปแบบการเรียนการสอนฝึก
ความกล้าแสดงออก (Assertive Training Model) รูปแบบการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไข (Contingency 
Management Model) 
 
2.3 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
 รูปแบบการเรียนการสอนโดยทั่วไปมีองค์ประกอบร่วมที่ส าคัญผู้พัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนควรค านึงถึงดังนี ้(Joyce, R. Bruce, Weil, Marsha and Calhoun, Emily. 2015) 
 1. หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน คือ การกล่าวถึงความเชื่อและแนวคิดของ
ทฤษฎีที่รองรับรูปแบบการเรียนการสอน  หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นตัวชี้น า
ก าหนดจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการในรูปแบบการเรียนการสอน 
 2. จุดประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน เป็นส่วนที่ระบุถึงความคาดหวังที่ต้องการ
ให้เกิดข้ึน จากการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
 3. เนื้อหา เป็นส่วนที่ระบุถึงเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ ที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน 
 4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ เป็นการระบุถึงวิธีการปฏิบัติเมื่อน ารูปแบบไปใช้ 
 5. การวัดและประเมินผล เป็นการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน 
 รูปแบบการเรียนการสอนจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบส าคัญดังนี้ (ทิศนา แขมมณ,ี 2551) 
 1. ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เป็นพ้ืนฐานหรือหลักของรูปแบบ
การเรียนการสอนนั้น 
 2. การบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับหลักการที่ยึดถือ 
 3. การจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบหรือความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบ 
ให้สามารถน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนั้นๆ 
 4. การอธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ  อันจะช่วยให้
กระบวนการเรียนการสอนนั้นๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2.4 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
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 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอนคือแนวทางที่แสดง
กระบวนการ  ขั้นตอน  องค์ประกอบ  ที่ มีความเป็นระบบ  (System Approach) และแสดง
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การออกแบบการเรียนการสอนมีเป้าหมายคือ ต้องการให้มีการเรียนการ
สอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและมีเรียนรู้อย่างเหมาะสม ดังนั้นการออกแบบขั้นตอนกระบวนการ หรือ
องค์ประกอบของการเรียนการสอน จึงต้องศึกษาและวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดกรอบของการเรียนการ
สอนที่ยืดหยุ่นตามความความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคนก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
(Mcgriff, 2000) รูปแบบการพัฒนาและออกแบบการเรียนการสอน เช่น ADDIE Model, Kemp 
Model, Dick and Carrey Model, Seels and Glasgow ID Model มีองค์ประกอบพ้ืนฐานส าคัญ 
5 ประการ เพ่ือใช้ในการสร้างการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดย
หลักการออกแบบการเรียนการสอนมีรายละเอียดดังนี้  (Morrison, R. Gary, Ross, M. Steven, 
Kalman, K. Hovard and Kemp, E. Jerrold, 2004) 
 1. การวิเคราะห์ (Analysis) การก าหนดรายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆ ในการสร้าง
กระบวนการเรียนการสอน 

2. การออกแบบ (Design) การก าหนดว่าจะเรียนอย่างไร 
 3. การพัฒนา (Development) การสร้างวัสดุ วิธีการ ประกอบการเรียน 
 4. การน าไปประยุกต์ใช้ (Implementation) คือ การน าสิ่งที่สร้างข้ึนนั้นไปใช้เรียนจริง 
 5. การประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินว่าการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้หรือไม่ 
 
2.5 การน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอน 
 Joyce, R. Bruce, Weil, Marsha and Calhoun, Emily (2015) กล่าวว่า การน าเสนอ
รูปแบบการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ เพราะการน าเสนอรูปแบบที่ ชัดเจน เข้าใจง่าย และ
ช่วยให้ผู้สอนเกิดความเข้าใจและสามารถน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ได้ หรือสามารถศึกษาและ
ฝึกฝนตนเอง เพ่ือให้ใช้รูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งท าให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบ 
แบ่งการน าเสนอออกเป็น 4 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ที่มาของรูปแบบการเรียนการสอน (Orientation to the Model) เป็นการ
อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ เป็นที่มาของรูปแบบการเรียนการสอนประกอบด้วยเป้าหมายของ
รูปแบบ ทฤษฎี ข้อสมมุติฐาน หลักการ และแนวคิดส าคัญท่ีเป็นพื้นฐานของรูปแบบการเรียนการสอน 
 ตอนที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอน (The Model of Teaching) การระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับล าดับขั้นตอนของการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการเน้นให้เห็น
ปัจจัยที่น าไปสู่การปฏิบัติแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นคือ 
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 1. ขั้นตอนการสอนตามรูปแบบ (Syntax or Phases) เป็นการให้รายละเอียด
เกี่ยวกับล าดับขั้นตอนหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนว่ามีขั้นตอนใดบ้าง  โดยเรียงล าดับ 
กิจกรรมที่สอนเป็นขั้นๆ  
 2. ระบบของปฏิสัมพันธ์  (Social System) เป็นการอธิบายถึ งบทบาทและ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละรูปแบบ  
 3. หลักการของการตอบสนอง (Principles of Reaction) เป็นการบอกถึงวิธีการ
แสดงออกของผู้สอนที่มีต่อผู้เรียน การตอบสนองการกระท าของผู้เรียน เช่น การให้รางวัลแก่ผู้เรียน 
การให้อิสระในการแสดงความคิดเห็น การไม่ประเมินว่าถูกหรือผิด 
 4. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน  (Support System) เน้นการอธิบายถึง
เงื่อนไข หรือสิ่งจ าเป็นที่จะท าให้การใช้รูปแบบนั้นสัมฤทธิ์ผล  เช่น รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ทดลองในห้องปฏิบัติการ ต้องใช้ผู้น าการทดลองที่ฝึกฝนมาเป็นอย่างดี รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ฝึกทักษะ ผู้เรียนต้องได้ฝึกฝนในสถานการณ์และอุปกรณ์ท่ีใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานจริง 
 ตอนที่ 3 การน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ (Application) 
 เป็นการให้ค าแนะน าและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการเรียนการสอน เช่น 
ควรใช้กับเนื้อหาประเภทใด ควรใช้กับผู้เรียนระดับใด เป็นต้น หรือค าแนะน าอ่ืนใดเพ่ือให้น ารูปแบบ
การเรียนการสอนไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 ตอนที่ 4 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม (Instructional and Nutrient  
effects) เป็นการระบุถึงผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนทั้งผล
ทางตรงซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของรูปแบบการเรียนการสอนอาจเกิดจากการสอนของผู้สอนหรือ
กิจกรรมที่จัดขึ้นตามขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอน  ส่วนผลทางอ้อมซึ่งเป็นผลจาก
สภาพแวดล้อม ซึ่งถือเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่คาดคะเน
ว่าจะเกิดแฝงมากับรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งจะเป็นแนวทางส าหรับผู้สอนในการพิจารณาและ
เลือกรูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ 
 
2.6 การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) 

2.6.1 ความหมายของการออกแบบการเรียนการสอน 
Seels, B. and Glasgow, Z. (1998) ให้นิยามของการออกแบบการเรียนการสอนไว้ว่า

เป็นกระบวนการแก้ปัญหาในการเรียนการสอน โดยการวิเคราะห์เงื่อนไขในการเรียน (Condition of 
Learning) รู้อย่างเป็นระบบ 

Johnson (1989) เสนอนิยามการออกแบบการเรียนการสอนไว้ 2 ความหมาย คือ 
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    1. เป็นกระบวนการเชิงระบบในการสร้างโปรแกรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิ-
ภาพและประสิทธิผล ที่มีพ้ืนฐานมาจากการวิเคราะห์ผู้เรียน เนื้อหาสาระ และบริบทของการเรียนรู้ 
    2. เป็นองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกันระหว่างทฤษฎีการเรียนรู้ การประเมินผล และการ 
น าไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ โดยมีหลักการและทฤษฎีการเรียนรู้เป็นพ้ืนฐานที่อยู่ภายใต้บริบท
การเรียนการสอนที่เฉพาะเจาะจง 

Richey, R.C., Klein, J.D., and Tracey, M.W. (2011) อธิบายเกี่ยวกับการออกแบบ
การเรียนการสอนว่าถือเป็นศาสตร์แห่งการสร้างสรรค์ของกระบวนการพัฒนา การประเมิน และการ
บ ารุงรักษาที่ละเอียดและมีการระบุที่เฉพาะเจาะจงเพ่ือเอ้ือให้การเรียนการสอนทุกประเภทไม่ว่าจะ
เป็นวิชาหน่วยเล็กหรือหน่วยใหญ่ 
     สรุปความหมายของ การออกแบบการเรียนการสอน คือ กระบวนการที่ใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนที่อยู่บนพ้ืนฐาน แนวคิด ทฤษฎี การวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ เช่น ผู้เรียน 
เนื้อหาและน ามาก าหนดวัตถุประสงค์ เงื่อนไข รายละเอียด และองค์ประกอบที่จ าเป็นของกิจกรรม
การเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ สอคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้เบื้องต้น 

2.6.2 องค์ประกอบของกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน 
การออกแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันให้ความสนใจกับผู้ เรียนเป็นส าคัญ  โดย

การศึกษาตัวแปรที่ส่งผลกับการเรียน (Learning Outcome) ประกอบด้วย 
 1. การที่ท าให้ผู้เรียนที่มีระดับสามารถต่างกันบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนร่วมกัน 
 2. กลยุทธ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และลักษณะผู้เรียนแต่ละคน 
 3. สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอ้ือประโยชน์สูงสุด 
 4. ปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 5. กระบวนการที่จะท าให้ประสบความส าเร็จตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ 
 6. การทบทวนและทดลองใช้สิ่งที่พัฒนาขึ้นว่าเป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ 

Kemp (1985) ระบุค าถามที่ต้องพิจารณาก่อนการออกแบบการเรียนการสอนไว้ดังนี้ 
 1. การเรียนการสอนนี้ออกแบบเพื่อใคร 
 2. สิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือจุดประสงค์ในการเรียนการสอนคืออะไร 
 3. วิธีการในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระ หรือกิจกรรมการเรียนการสอนคืออะไร 
 4. วิธีและกระบวนการประเมินผลผู้เรียนว่าเกิดการเรียนรู้ตามที่ตั้งจุดประสงค์ไว้ 

Dick and Carry (1985) น าเสนอการออกแบบการเรียนการสอนไว้ 9 ขั้นดังนี ้
 1. ก าหนดเป้าหมายของการเรียนการสอน 
 2. การวิเคราะห์การเรียนการสอน ทักษะที่สนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือเป้าหมาย 
 3. การพิจารณานิสัยและบุคลิกลักษณะของผู้เรียน 
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 4. การก าหนดพฤติกรรมที่สามารถวัดได้ 
 5. การก าหนดข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ 
 6. การพิจารณากลวิธีการเรียนการสอน 
 7. การพิจารณาเลือกอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 8. การประเมินระหว่างเรียน 
 9. การประเมินสรุป 

Johnson (1989) เสนอหลักการออกแบบการเรียนการสอน 10 ขั้นตอน คือ 
 1. การส ารวจความต้องการ 
 2. ระบุเป้าหมายอย่างกว้างและรายละเอียดของจุดประสงค์/ผลของการเรียนรู้ 
 3. พัฒนาแบบวัดเพ่ือวัดการบรรลุเป้าหมายและจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 4. วิเคราะห์เป้าหมายและจุดประสงค์เพ่ือก าหนดลักษณะของทักษะที่ต้องการพัฒนา 
 5. วิเคราะห์ลักษณะผู้เรียน 
 6. ระบุกลวิธีการเรียนการสอนที่มีพ้ืนฐานจากการวิเคราะห์งานและผู้เรียน 
 7. เลือกวิธีการ/อุปกรณ์ท่ีจะน ากลวิธีการเรียนการสอนไปใช้ 
 8. พัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีพ้ืนฐานจากกลวิธีและอุปกรณ์ท่ีเลือก 
 9. ประเมินระหว่างด าเนินการและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
 10. น าไปใช้และด าเนินโครงการต่อไป 

Seels, B. and Glasgow, Z. (1998) การจัดระบบการเรียนการสอน มีข้ันตอนดังนี ้
1. การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) เป็นการพิจารณาว่าเกิดปัญหาอะไรในการ

เรียนการสอนโดยผ่านการรวบรวมและเทคนิคการประเมินและระบุสิ่งที่เป็นปัญหา 
2. วิเคราะห์การสอนและกิจกรรม  (Task and Instructional Analysis) เป็นการ

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อก าหนดด้านเจตคติเพ่ือก าหนดสิ่งที่ได้เรียนมาก่อน 
3. การก าหนดวัตถุประสงค์และแบบทดสอบ (Objective and Tests) เป็นการก าหนด

วัตถปุระสงค์เชิงพฤติกรรมและแบบทดสอบอิงเกณฑ์ 
4. กลยุทธ์การเรียนการสอน (Instructional Strategy) เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับกล

ยุทธ์และองค์ประกอบด้านการเรียนการสอน 
5. การตัดสินใจเลือกสื่อการสอน (Media Decision) เป็นการเลือกสื่อการเรียนการสอน 

และวิธีการใช้เพื่อท าให้การเรียนการสอนบรรลุผล 
6. การพัฒนาการสอน (Materials Development) เป็นการวางแผนส าหรับผลผลิต 

การพัฒนาวัสดุ เครื่องมือหรือโปรแกรมท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
7. การประเมินผลย่อยระหว่างเรียน (Formative Evaluation) เป็นการประเมินผลเพื่อ 
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ปรับปรุงการเรียนการสอน รวบรวมข้อมูล และตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียน 
8. การน าไปใช้และบ ารุงรักษา (Implementation Maintenance) เป็นการน าไปใช้

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
9. การประเมินผลรวมภายหลังการเรียน (Summative Evaluation) เป็นการพิจารณา 

ประเมินผลว่าผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
10.  การเผยแพร่และขยายผล (Dissemination Diffusion) เป็นขั้นของการจัดการให้มี

การเผยแพร ่ขยายผล นวัตกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาได้ 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน สิ่งที่ต้องมีการค านึงถึงหลักการออกแบบการเรียน

การสอน (Instructional Design) โดยมี 4 องค์ประกอบพ้ืนฐานหลักที่ต้องค านึงถึงในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนคือผู้เรียน (Learner) วัตถุประสงค์ (Objective) วิธีการ (Method) และ
การประเมินผล (Evaluation) เพ่ือให้รูปแบบที่ได้สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
การวางแผนในการออกแบบการเรียนการสอน  Morrison, R.G., Ross, M.S., and Kemp, E.J. 
(2004) ประกอบด้วย 

1. การระบุปัญหาในการเรียนการสอนเพ่ือใช้ก าหนดเป็นเป้าหมายในการออกแบบ 
2. การเรียนการสอน 
3. การวิเคราะห์ลักษณะของผู้เรียน (Learner Characteristics) 
4. การก าหนดเนื้อหา (Subject Content) และวิเคราะห์หาแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้อง 
5. กับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
6. ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนการสอน 
7. การเรียงล าดับเนื้อหาที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ 
8. ออกแบบกลยุทธ์หรือวิธีการในการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถเป็น 
9. เป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง 
10. การวางแผนเพ่ือผลิตสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนการสอน 
11. การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
12. การเลือกแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนและกิจกรรม 
รูปแบบการเรียนการสอน ASSURE Model 

  ASSURE Model เป็นแบบจ าลองที่ได้รับความนิยมในการน าไปใช้ เพ่ือวางแผนการใช้
สื่อกสารสอนอย่างมีประสิทธิภาพ (Heinich, และคณะ) แบบจ าลอง The ASSURE Model มี
รายละเอียดดังนี้ 
  Analyze learners การวิเคราะห์ลักษณะผู้เรียน  

  State objectives การก าหนดวัตถุประสงค์  
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  Select instructional methods, media, and materials การเลือก ดัดแปลงหรือ 
ออกแบบสื่อใหม่  
  Utilize media and materials การใช้สื่อ  
  Require learner participation การก าหนดการตอบสนองของผู้เรียน  
  Evaluate and revise การประเมินการใช้สื่อ 
 จากรูปแบบจ าลอง ASSURE model จะเน้นถึงการวางแผนการใช้สื่ออย่างเป็นระบบ 
เพ่ือให้ผู้สอนสามารถน ารูปแบบจ าลองนี้ มาใช้วางแผนการสอนได้อย่างมีประสิทธิผล ถ้าผู้สอน
สามารถด าเนินการได้ตามกระบวนการถูกต้องทุกข้ันตอนจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  
 

ตอนที ่3 การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
 
3.1 ความหมายการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
 ความหมายของ การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง (Electronic Learning: e-Learning) มี
ผู้ให้นิยามดังต่อไปนี้ 
 Prensky Marc (2001) อีเลิร์นนิง คือ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี 
อินเตอร์เน็ตเพ่ือถ่ายทอดเนื้อหาหรือความรู้ การจัดการเรียนการสอนด้วยอีเลิร์นนิงมีองค์ประกอบ
ส าคัญ ได้แก่ การใช้ความสามารถของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน  ใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของอินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ และสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอน
หลากหลายรูปแบบ 
 Mayer R.E. (2005) อีเลิร์นนิง คือ การเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ โดยใช้ซีดี-รอม 
อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เป็นช่องทางในการถ่ายทอดมีคุณลักษณะส าคัญคือบทเรียนมีเนื้อหาที่
สัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียน ใช้เทคนิควิธีการสอนเพ่ือช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้ ได้แก่ การใช้
ตัวอย่าง แบบฝึกหัด ใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียเพื่อน าเสนอเนื้อหา และเป็นการสร้างความรู้ ทักษะใหม่
ให้แก่ผู้เรียนหรือเพ่ิมความสามารถ สอดคล้องกับเป้าหมายของผู้เรียนหรือองค์กรที่ต้องการ 
 ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง (2545) อีเลิร์นนิง หมายถึง การเรียนเนื้อหาหรือ
สารสนเทศส าหรับการสอนหรือการอบรม ซึ่งใช้การน าเสนอด้วยตัวอักษรภาพนิ่ง ผสมผสานกับการใช้
ภาพเคลื่อนไหววีดิทัศน์และเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology) ในการถ่ายทอด
เนื้อหา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีระบบการจัดการคอร์ส (Course Management System) ในการ
บริหารจัดการงานสอนด้านต่างๆ เช่น การจัดให้มีเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ เช่น e-mail, Web Board 
ส าหรับตั้งค าถาม หรือแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างผู้ เรียนด้วยกันหรือกับวิทยากร  การจัดให้มี
แบบทดสอบหลังจากเรียนจบ เพ่ือวัดผลการเรียน โดยผู้เรียนที่เรียนจาก e-Learning นี้ ส่วนใหญ่



30 

แล้วจะศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ ซึ่งหมายถึงจากเครื่องที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
 กิดานันท์ มลิทอง (2548) กล่าวถึงความหมายของการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ว่า หมายถึง 
การเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้การสื่อสารทางไกลด้วยการส่ง
สัญญาณผ่านดาวเทียมและสารโทรศัพท์ มีการใช้เทคโนโลยีเว็บในการน าเสนอบทเรียนออนไลน์และมี
การสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนหรือระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง  ทั้งแบบประสานเวลาและไม่
ประสานเวลาผ่านางการสนทนา อีเมล เว็บบอร์ดและการประชุมทางไกล 
 สุรสิทธิ์ วรรณไกรโรจน์ (2551) ผู้อ านวยการโครงการการเรียนรู้แบบออนไลน์แห่ง 
สวทช. หรือส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวถึงการเรียนแบบออนไลน์ 
หรือ e-Learning ว่าคือ การศึกษา เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต (Internet) หรือ
อินทราเน็ต (Intranet) เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถ และความสนใจ
ของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียงวิดีโอและ มัลติมีเดียอ่ืนๆ จะ
ถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้เรียน ผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ทุกคนสามารถ ติดต่อ
ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียน ในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่อง 
มือการติดต่อ สื่อสารที่ทันสมัย(e-mail, web-board, chat) จึงเป็นการเรียนส าหรับทุกคน, เรียนได้ 
ทุกเวลา และทุกสถานที่ (Learn for all : anyone, anywhere and anytime) องค์ประกอบของ
การเรียนรู้แบบออนไลน์ มีส่วนส าคัญ 4 ส่วน โดยแต่ละส่วนต้องได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม 
เมื่อน ามาประกอบเข้าด้วยกันแล้วท าให้ระบบทั้งหมดสามารถท างานประสานกันได้เป็นอย่างดี 
 สรุปได้ว่า อีเลิร์นนิง คือ รูปแบบการเรียนการสอนที่มีการออกแบบการเรียนการสอนไว้
อย่างเป็นระบบ มีการก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนไว้อย่างชัดเจน 
จัดการเรียนการสอนตามหลักทฤษฎีทางการศึกษา หลักการเรียนการรู้และจิตวิทยาการศึกษา การ
ถ่ายทอดความรู้ การน าเสนอเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและถ่ายทอดกลยุทธ์การสอน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ  ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน การ
ปฐมนิเทศ กิจกรรมการเรียน  จนถึงข้ันตอนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
 
3.2 ลักษณะการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
 จากความหมายและองค์ประกอบของการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิงที่กล่าวมา
ข้างต้น สามารถสรุปลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนการสอนในระบบ อีเลิร์นนิง (มนต์ชัย      
เทียนทอง, 2545; กิดานันท ์มลิทอง, 2548) ได้ดังนี้ 
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 1. อีเลิร์นนิงเป็นการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนในสภาพแวดล้อมที่ใช้คอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทาง
และเป็นเครื่องมือในการน าเสนอและถ่ายทอดเนื้อหา รวมทั้งกลยุทธ์การสอนไปยังผู้เรียน 
 2. เนื้อหาและวิธีการสอนของอีเลิร์นนิงจะใช้สื่อผสมอิเล็กทรอนิกส์  (Electronics 
Multimedia) ได้แก่ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ เสียง ข้อความ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ระบบ
บริหารจัดการการเรียนรู้ได้จัดเตรียมไว้ให้มาประยุกต์ใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสม 
 3. กิจกรรมการเรียนการสอนของอีเลิร์นนิงได้ก าหนดวัตถุประสงค์และออกแบบไว้อย่าง
อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยทฤษฎีการเรียนการสอนและการเรียนรู้เป็นแนวคิดส าคัญ 
 4. ระบบการเรียนการสอนมีการจัดเตรียมเครื่องมือสนับสนุนในการสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับระบบ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และเรียนรู้ร่วมกัน  (Collaborative) ทั้ งการมีปฏิสัมพันธ์แบบประสานเวลา  (Synchronous 
interaction) และการโต้ตอบแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous interaction) 
 5. กระบวนการจัดการบริหารการเรียนการสอน เน้นการน าซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าระบบ
บริหารการจัดการเนื้อหาและจัดการการเรียนการสอน  (Learning Content Management 
System: LCMS) หรือ ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS)  
มาบริหารจัดการอย่างอัตโนมัติเป็นส าคัญ ตั้งแต่เริ่มต้นลงทะเบียนเรียนจนถึงข้ันตอนการประเมินผล 
 6. ลักษณะการจัดการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนแบบทางไกล 
(Distance Learning) สามารถเรียนได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ทุกเรื่อง เนื่องจากเนื้อหาบทเรียน และ 
กิจกรรมน าเสนอไว้ตลอดเวลา (On-Line) ท าให้ไม่มีข้อจ ากัดด้านสถานที่และเวลาในการเรียนเกิด
กระบวนการที่เรียกว่าการเรียนรู้แบบร่วมกันเป็นกลุ่ม (group collaboration) 
 7. เป็นวิธีของการศึกษาแนวใหม่ (new education approaches) ซึ่งเป็นการจัดการ
เรียนการสอนที่มีผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ เป็นผู้สอนทั่วโลกร่วมมือกัน แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
รวมทั้งมีสื่อและแหล่งเรียนรู้มากมายมหาศาลนอกเหนือจากที่ได้รับจากผู้สอนก าหนดให้เหมือนในชั้น
เรียนปกต ิ
 
3.3 องค์ประกอบของระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
 Khan (2016) ก าหนดขอบข่ายงานงานส าหรับองค์กรที่ต้องการจัดการเรียนการสอน
แบบอีเลิร์นนิงให้มีประสิทธิภาพ ระบบอีเลิร์นนิงควรจะมีองค์ประกอบ 8 ด้าน มีรายละเอียดอธิบาย
โดยสังเขป ดังนี้ 
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 1. ด้านวิธีสอน (Pedagogical) หมายถึง ด้านกระบวนการสอน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ผู้เรียน กิจกรรมและสื่อการสอน การออกแบบวิธีการสอน รวมทั้งการ
ก าหนดกลยุทธ์การสอนในสภาพแวดล้อมแบบอีเลิร์นนิงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. ด้านเทคโนโลยี (Technological) หมายถึง การส ารวจ การวางแผน การพัฒนาและ
การบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สถานที่บริการ เพ่ือให้องคก์รสามารถรองรับการใช้อีเลิร์นนิงได ้
 3. ด้านการออกแบบส่วนเชื่อมต่อ (Interface Design) หมายถึง การออกแบบภาพรวม
ของระบบอีเลิร์นนิงให้เหมาะสมและรู้สึกน่าสนใจ (Look and Feel) เช่น การออกแบบจอภาพรวม
แต่ละหน้า การออกแบบทั้งเว็บไซต์ การออกแบบการน าเสนอเนื้อหา การติดต่อประสานกับผู้เรียน
ขณะสืบค้นและเรียนเนื้อหา  
 4. ด้านการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินผลผู้เรียน การประเมินการ
สอน และการประเมินสภาพจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง 
 5. ด้านการบริหารจัดการ (Management) หมายถึง การบ ารุงดูแลรักษาระบบอีเลิร์นนิง
ให้อยู่ในสามารถการเรียนการสอนและให้สารสารสารสนเทศแก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา 
 6. ด้านทรัพยากรสนับสนุน (Resource Support) หมายถึง การจัดเตรียมทรัพยากร
ต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนอย่างมีคุณภาพ เหมาะสมและเพียงพอ ท าให้การเรียนการสอนบรรลุ
เป้าหมาย 
 7. ด้านจริยธรรม (Ethical) หมายถึง การพิจารณาความเหมาะสมด้านจริยธรรมและ
คุณธรรม เนื่องจากอีเลิร์นนิงสามารถมีผู้เรียนหลากหลายและแตกต่างกันในระบบได้ ผู้เรียนอาจมา 
จากต่างภูมิภาค ต่างวัฒนธรรม ต่างศาสนา ดังนั้นจึงต้องค านึงผลกระทบด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
ด้วย 
 8. ด้านหน่วยงานรับผิดชอบ (Institutional) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในระบบ  
อีเลิร์นนิง ต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ขององค์กรอย่างชัดเจน เช่น ฝ่ายบริหารฝ่าย
วิชาการและฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา 
 
3.4 ประเภทของการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
 ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง (2545) กล่าวถึงประเภทของอีเลิร์นนิง โดยใช้
เกณฑ์การน าเสนอเนื้อหาบทเรียน E-Learning ซึ่งสามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
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 1. ระดับเน้นข้อความออนไลน์ (Text Online) หมายถึง เนื้อหาของ e-Learning ใน
ระดับนี้จะอยู่ในรูปของข้อความเป็นหลัก e-Learning ในลักษณะนี้จะเหมือนกับการสอนบนเว็บ 
(WBI) ที่เน้นเนื้อหาที่ข้อความ ตัวอักษรเป็นหลัก 
  2. ระดับรายวิชาออนไลน์เชิงโต้ตอบและประหยัด  (Low Cost Interactive Online 
Course) หมายถึง เนื้อหาของ E-Learning ในระดับนี้อยู่ในรูปของตัวอักษร ภาพ เสียง และวีดิทัศน์ 
ที่ผลิตขึ้นมาอย่างง่ายๆ ประกอบการเรียนการสอน E-Learning  
 3. ระดับรายวิชาออนไลน์คุณภาพสูง (High Quality Online Course) หมายถึงเนื้อหา
ของ E-Learning ในระดับนี้จะอยู่ในรูปของมัลติมีเดียที่มีลักษณะมืออาชีพ  
 
3.5 ประโยชน์และข้อจ ากัดของระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
 มนต์ชัย เทียนทอง (2545) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของอีเลิร์นนิงที่มีต่อการเรียนการสอน
และการฝึกอบรมอีเลิร์นนิงสามารถพัฒนาก าลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประโยชน์ ดังนี้ 
 1. ความสะดวกสบาย (Convenient) 
 2. ความสัมพันธ์กับปัจจุบัน (Relevant)  
 3. ความเร็วแบบทันทีทันใด (Immediate)  
 4. ความเป็นเลิศของระบบ (Excellent)  
 5. การมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive)  
 6. ความเป็นสหวิชาการ (Interdisciplinary)  
 การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง มีข้อจ ากัดหลายประการ  มนต์ชัย เทียนทอง (2545) 
น าเสนอไว้ ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัญหาด้านเทคนิค ประกอบด้วย  
    1.1 ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
    1.2 ความสามารถของซอฟท์แวร์ในการบีบอัดข้อมูลยังไม่สมบูรณ์  
    1.3 ความไม่พร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
    1.4 ปัญหาลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ การศึกษาบน e-Learning เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์
หลายโปรแกรม ทั้งซอฟต์แวร์ส าหรับพัฒนา e-Learning  
 2. ปัญหาด้าน e-Learning ประกอบด้วย 
    2.1 ความเป็นมาตรฐานของ e-Learning  
    2.2 การรักษาความปลอดภัยของระบบผู้เรียน  
    2.3 การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนของ e-Learning ให้เหมือนจริง 
 3. ปัญหาทั่ว ๆ ไป ประกอบด้วย 
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    3.1 จ านวนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเนื้อหาสาระของบทเรียนที่
ใช้ในระบบ e-Learning ยังมีน้อย 
    3.2 ขาดประสานงานที่ดีระหว่างบุคลากรที่ท าหน้าที่พัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
    3.3 ขาดงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
    3.4 ค่าใช้จ่ายในการต่อเชื่อมเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
    3.5 การยอมรับของสังคมในการศึกษาทางไกลยังค่อนข้างต่ า  
 
3.6 ประสิทธิภาพของระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
 ประสิทธิภาพของระบบอีเลิร์นนิงนั้น Khan (2005) ได้กล่าวถึงลักษณะของระบบ       
อีเลิร์นนิงที่มีประสิทธิภาพว่าควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 1. ง่ายต่อการใช้งาน (Ease of use) คือ มีการออกแบบสภาพแวดล้อมของระบบให้
เอ้ืออ านวยต่อผู้เรียน ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในสภาพการเรียนการสอน ไม่สร้างความยุ่งยากให้แก่
ผู้เรียน สื่อการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ตามความต้องการของแต่ละคนมีสภาพ
อ านวยความสะดวกในการเรียนตลอดเวลา ไม่เกิดความล่าช้าในการตอบสนอง 
 2. การโต้ตอบ (Interactivity) นับเป็นลักษณะส าคัญของกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ระบบอีเลิร์นนิง ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับผู้เรียนคนอ่ืน ๆ ผู้สอน และทรัพยากรในระบบได้อย่าง
สะดวก ผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitators) ระบบต้องจัดเตรียม
เครื่องมือในการโต้ตอบทั้งแบบประสานเวลา (Synchronous) เช่น ห้องสนทนา (Chat Room) การ
ประชุมออนไลน์ (Conferencing tools) และแบบไม่ประสานเวลา เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
(e-mail) กระดานเสวนา (Web Board) 
 3. ผู้เชี่ยวชาญหลากหลาย (Multiple Expertise) ในระบบอีเลิร์นนิงสามารถมีผู้สอน 
หรือผู้เชี่ยวชาญหลายๆ คน ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ท าการสอนในระบบอีเลิร์นนิงได้ 
โดยใช้ทรัพยากรการสอน ประสบการณ์ของผู้สอนน าเสนอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากที่ใดก็ได้อัน
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เรียน 
 4. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) ระบบอีเลิร์นนิงเป็นช่องทางใน
การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ผ่านการสนทนา การอภิปราย การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนความคิด 
ความรู้ ประสบการณ์ การเรียนรู้แบบร่วมมือกันส่งเสริมให้การเรียนประสบความส าเร็จไปพร้อมๆ กัน
ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ท าให้ผู้เรียนมีการพัฒนา
ทางด้านสังคม การสื่อสาร ความคิดเห็น ภาวะการณ์ เป็นผู้น า การเจรจาต่อรองรวมทั้งได้รับ
ประสบการณ์ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
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 5. ระบุตัวตนได้  (Authenticity) ควรมีลักษณะเสมือนจริง  ระบุตัวตนผู้ เรียนได้
เช่นเดียวกับระบบการเรียนในห้องเรียนปกติ โดยใช้เทคโนโลยีที่ชาญฉลาด เช่น การใช้เทคโนโลยีการ
ประชุมทางไกลร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง เพ่ือลดข้อจ ากัดหรือข้อแตกต่าง
ระหว่างสภาพการเรียนแบบเสมือนกับการเรียนในห้องเรียนปกติ 
 6. ควบคุมการเรียนด้วยตนเอง (Learner Control) สภาพการเรียนการสอนแบบ       
อีเลิร์นนิงอนุญาตให้ผู้เรียนที่มีความพร้อมและมีความสามารถที่แตกต่างกัน คือ สามารถเลือกเรียน
เนื้อหาที่แตกต่างกันในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน และให้ผลย้อนกลับที่แตกต่างกันส าหรับผู้เรียนแต่ละคน 
 สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการระบบอีเลิร์นนิง จะต้องง่ายต่อการใช้งานมี
เครื่องมือเพ่ือสร้างกิจกรรมโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับบทเรียนหรือผู้สอนอย่างเพียงพอมีผู้เชี่ยวชาญ
สนับสนุนการเรียนการสอน มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ระบุตัวตนในสังคมเสมือนได้ 
และผู้เรียนควบคุมความก้าวหน้าทางการเรียนด้วยตนเอง 
 

ตอนที่ 4 การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) 
   

การจัดกระบวนการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ และการน าความรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ รวมทั้งปลูกฝังความมีคุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ วิธีการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ และเกิดทักษะต่าง ๆ จากการเรียนมี
หลายวิธี เช่น การสอนแบบบรรยาย การสอนทักษะปฏิบัติ การสอนอภิปราย การสอนสัมมนา และ
การสอนโดยให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544: 114 – 118) การจัดการ
เรียนการสอนจะต้องมุ่งให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบร่วมกัน และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ (กรมวิชาการ, 
2536: 6) โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้ความคิดและการแก้ไขปัญหาร่วมกันจะน าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญา สร้างสังคมที่มีการร่วมมือ การให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้เกิด
จากการให้ ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนอย่างตื่นตัว (บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ์, 2555: 84) การเรียนการ
สอนที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ดี  คือ การเรียนรู้ร่วมกัน (Cooperative Learning)  ซึ่ง
สอดคล้องกับที่  สลาวิน (Slavin, 1995: 3) กล่าวไว้ว่า กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็น
กลุ่มๆ ละ 4-5 คน ผู้เรียนในกลุ่มมีระดับผลการเรียนต่างกัน การเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนความ
คิดเหน็ร่วมกัน (สิริลักษณ์ นาควิสุทธิ์, 2548: 2–3) 
 การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) เป็นวิธีหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงได้รับการฝึกฝนทักษะ
กระบวนการแสวงหาความรู้ ทักษะการบันทึกความรู้ ทักษะการคิด ทักษะการจัดการกับความรู้ 
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ทักษะการแสดงออกทักษะการสร้างความรู้ใหม่และทักษะการท างานเป็นกลุ่ม  เพ่ือให้การเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4.1 ความหมายของการเรียนรู้ร่วมกัน  

มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ร่วมกัน ไว้ดังต่อไปนี้ 
 อาร์ซท และนิวแมน (Artzt and newman, 1990: 448 – 449) กล่าวว่า การเรียนรู้
ร่วมกันเป็นวิธีที่ผู้เรียนท าการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของกลุ่ม เพ่ือบรรลุเป้าหมายสมาชิกทุกคนจึงช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้
เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาครูไม่ใช้เป็นแหล่งความรู้ที่คอยป้อนแก่นักเรียน แต่จะมีบทบาทเป็นผู้คอย
ให้ความช่วยเหลือจัดหาและชี้แนะแหล่งข้อมูลในการเรียนตัวนักเรียนเองจะเป็นแหล่งความรู้ซึ่งกัน
และกันในกระบวนการเรียนรู้ 
 จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson, 1994: 6-7) กล่าวว่า การเรียนรู้
ร่วมกันเป็นการเรียนที่จัดขึ้นโดยการคละกันระหว่างนักเรียนที่มีความสามารถต่างกันนักเรียนท างาน
ร่วมกันและช่วยเหลือกันเพ่ือให้กลุ่มของตนประสบผลส าเร็จในการเรียน 
 สลาวิน (Slavin, 1995: 2 – 7) ได้ให้ความหมายว่า การเรียนรู้ร่วมกันเป็นวิธีสอนที่น าไป
ประยุกต์ใช้ได้หลายวิชาและหลายระดับชั้น โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยโดยทั่วไปมีสมาชิก 4 
คน ที่มีความสามารถแตกต่างกันเป็นนักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน นักเรียนใน
กลุ่มที่ต้องเรียนและรับผิดชอบงานกลุ่มร่วมกัน นักเรียนจะประสบผลส าเร็จก็ต่อเมื่อเพ่ือนสมาชิกใน
กลุ่มทุกคนประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายร่วมกัน จึงท าให้นักเรียนช่วยเหลือพ่ึงพากัน  และสมาชิก
ในกลุ่มจะได้รับรางวัลร่วมกัน เมื่อกลุ่มท าคะแนนได้ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 วัฒนาพร  ระงับทุกข์ (2542: 34) กล่าวว่า การเรียนรู้ร่วมกัน หมายถึง วิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และในความส าเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นก าลังใจแก่กันและกัน คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่
อ่อนกว่าสมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น หากแต่จะต้องร่วมกัน
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 
 พิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์ (2544 : 6) กล่าวว่า การเรียนรู้ร่วมกัน หมายถึง วิธีสอนแบบหนึ่ง 
โดยก าหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถต่างกันท างานพร้อมกันเป็นกลุ่มขนาดเล็กโดยทุกคนมีความ
รับผิดชอบงานของตนเอง และงานส่วนรวมร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์กันและกันมีทักษะการท างานกลุ่ม 
เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย ส่งผลให้เกิดความพอใจอันเป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มร่วมมือ 
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 จากความหมายของการเรียนรู้ร่วมกันข้างต้น สรุปได้ว่า การเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่ผู้เรียนมีความสามารถแตกต่างกันโดยแบ่ง
ผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในการเรียนร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งนักเรียนจะบรรลุถึงเป้าหมายของการเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อสมาชิก
คนอ่ืนๆ ในกลุ่มไปถึงเป้าหมายเช่นเดียวกัน ความส าเร็จของตนเองก็คือความส าเร็จของกลุ่มด้วย 
 
4.2 ลักษณะการเรียนรู้ร่วมกัน 
 มีนักการศึกษาท้ังต่างประเทศและในประเทศกล่าวถึงลักษณะการเรียนรู้ร่วมกันไว้ดังนี้ 
 จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson, 1994: 10-15) กล่าวถึงลักษณะ
ส าคัญของการเรียนรู้ร่วมกัน ไว้ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. การสร้างความรู้สึกพ่ึงพากันทางบวกให้เกิดข้ึนในกลุ่มนักเรียน 
 2. การมีปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมกันระหว่างนักเรียน  

3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล  
 4. ทักษะระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่มย่อย 
 5. กระบวนการกลุ่ม  
 คาแกน (Kagan, 1996: 1-11) ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของการเรียนรู้ร่วมกันว่าต้องมี
โครงสร้างที่ชัดเจนโดยมีแนวคิดส าคัญ 6 ประการ สรุปได้ดังนี้ 
 1. เป็นกลุ่ม (Team) ซึ่งเป็นกลุ่มขนาดเล็ก ประมาณ 2-6 คน เปิดโอกาสให้ทุกคน
ร่วมมืออย่างเท่าเทียมกัน ภายในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่แตกต่างกัน 
 2. มีความตั้งใจ (Willing) เป็นความตั้งใจที่ร่วมมือในการเรียนและท างาน โดยช่วยเหลือ
กันและกัน มีการยอมรับซึ่งกันและกัน 
 3. มีการจัดการ (Management) การจัดการเพ่ือให้การท างานกลุ่มเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ 
 4. มีทักษะ (Skills) เป็นทักษะทางสังคมรวมทั้งทักษะการสื่อความหมาย การช่วยสอน
และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยให้สามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. มีหลักการส าคัญ 4 ประการ (Basic principles) เป็นตัวบ่งชี้ว่าเป็นการเรียนเป็นกลุ่ม
หรือการเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกันต้องมีหลักการ 4 ประการ ดังนี้ 
 1. การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันเชิงบวก (Positive interdependence) การช่วยเหลือ
พ่ึงพาซึ่งกันและกันเพื่อสู้ความส าเร็จและตระหนักว่าความส าเร็จของแต่ละคนคือความส าเร็จของกลุ่ม 
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 2. ความรับผิดชอบรายบุคคล (Individual accountability) ทุกคนในกลุ่มมีบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบในการค้นคว้าท างาน สมาชิกทุกคนต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เรียนเหมือนกันจึงถือว่า
เป็นความส าเร็จของกลุ่ม 
 3. ความเท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วม (Equal participation) ทุกคนต้องมีส่วนร่วมใน
การท างาน ซึ่งท าได้โดยก าหนดบทบาทของแต่ละคน 
 4. การมีปฏิสัมพันธ์ไปพร้อม ๆ กัน (Simultaneous interaction) สมาชิกทุกคนจะ
ท างาน คิด อ่าน ฟัง ไปพร้อม ๆ กัน 
 6. มีเทคนิคหรือรูปแบบการจัดกิจกรรม (Structures) รูปแบบการจัดกิจกรรมหรือ
เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสิ่งที่ใช้เป็นค าสั่งให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน เทคนิคต่าง ๆ จะต้องเลือกใช้
ให้ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการแต่ละเทคนิคนั้นออกแบบได้เหมาะกับเป้าหมายที่ต่างกัน 
 คลีย์ (Kley, M.V. 1991) นอกจากองค์ประกอบนี้แล้วยังมีลักษณะอ่ืนที่สามารถบ่งบอก
ให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างการเรียนรู้ร่วมกันกับการเรียนเป็นกลุ่มแบบเดิม ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเรียนเป็นกลุ่มแบบเดิมกับการเรียนรู้ร่วมกัน 
การเรียนรู้ร่วมกัน 
(Cooperative  Learning) 

การเรียนแบบดั้งเดิม 
(Traditional  Learning) 

1. มีการพึ่งพาอาศัยกับภายในกลุ่ม  
2. สมาชิกเอาใจใส่รับผิดชอบต่อตนเอง 
3. สมาชิกมีความสามารถแตกต่างกัน  
4. สมาชิกผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้น า  
5. รับผิดชอบร่วมกัน  
6. เน้นผลงานของกลุ่ม  
7. สอนทักษะทางสังคม  
8. ครูคอยสังเกตและแนะน า  
9. สมาชิกกลุ่มมีกระบวนการท างานเพ่ือ 
    ประสิทธิผลของกลุ่ม 

1. ขาดการพึ่งพากันระหว่างสมาชิก 
2. สมาชิกขาดความรับผิดชอบในตนเอง 
3. สมาชิกมีความสามารถเท่าเทียมกัน 
4. มีผู้น าที่ได้รับการแต่งตั้งเพียงคนเดียว 
5. รับผิดชอบเฉพาะตนเอง 
6. เน้นผลงานของตนเองเพียงคนเดียว 
7. ไม่เน้นทักษะทางสังคม 
8. ครูขาดความสนใจ หน้าที่ของกลุ่ม 
9. ขาดกระบวนการในการท างานกลุ่ม 

 
ที่มา :  Kley, M.V.,  Classroom Management, and how to be an Effective Teacher 
(USA. : M. Van der Kley, 1991), 54.   
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สลาวิน (Slavin.1995: 12-111) กล่าวถึงสิ่งส าคัญของการเรียนรู้ร่วมกัน 6 ประการดังนี้ 
 1. เป้าหมายของกลุ่ม (Group goals) หมายถึง กลุ่มมีเป้าหมายร่วมกันคือ การยอมรับ
ผลงานของกลุ่ม    
 2. การรับผิดชอบเป็นบุคคล (Indidual accountability) หมายถึง ความส าเร็จของกลุ่ม 
ซึ่งขึ้นกับผลการเรียนรู้รายบุคคลของสมาชิกในกลุ่ม และงานพิเศษที่ได้รับผิดชอบเป็นรายบุคคลผล
ของการประเมินรายบุคคล จะมีผลต่อคะแนนความส าเร็จของกลุ่ม 
 3. โอกาสในความส าเร็จเท่าเทียมกัน (Equal opportunities for success) หมายถึง 
การที่นักเรียนได้รับโอกาสที่จะท าคะแนนให้กับกลุ่มของตนได้เท่าเทียมกัน 
 4. การแข่งขันเป็นทีม (Team competition) การเรียนรู้ร่วมกันจะมีการแข่งขันระหว่าง
ทีม ซึ่งหมายถึงการสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนภายในทีม 
 5. งานพิเศษ (Task specialization) หมายถึง การออกแบบงานย่อยๆ ของแต่ละกลุ่ม
ให้นักเรียนแต่ละคนรับผิดชอบ ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะเกิดความภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือกลุ่มของคนให้
ประสบผลส าเร็จลักษณะงานจะเป็นการพึ่งพาซึ่งกันและกันมีการตรวจสอบความถูกต้อง 
 6. การดัดแปลงความต้องการของแต่ละบุคคลให้เหมาะสม (Adaptation to individual 
needs) หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันแต่ละประเภทจะมีบางประเภทได้ดัดแปลงการสอนให้เหมาะกับ
ความต้องการของแต่ละบุคคล 

พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ (2544: 6) กล่าวถึงลักษณะส าคัญของการเรียนรู้ร่วมกัน 6 ข้อดังนี้ 
 1. องค์ประกอบของกลุ่มประกอบด้วยผู้น า สมาชิก และกระบวนการกลุ่ม 
 2. สมาชิกมีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 
 3. กลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถทางการเรียนคละกัน เพศ เชื้อชาติคละกัน 
 4. สมาชิกทุกคน ต้องมีบทบาทหน้าที่ชัดเจนและท างานไปพร้อมๆ กัน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคละกัน 
 5. สมาชิกทุก ๆ คนต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน 
 6. คะแนนของกลุ่มคือคะแนนที่ได้จากคะแนนสมาชิกแต่ละคนร่วมกัน 
 จากการศึกษาลักษณะของการเรียนรู้ร่วมกันที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า  ลักษณะส าคัญ
ของการเรียนรู้ร่วมกันเป็นการเรียนที่แบ่งเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถ
แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเพศ ความสามารถด้านการเรียน   ที่ได้มาท างานร่วมกันโดยมีเป้าหมายที่จะ
ประสบความส าเร็จร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือกัน มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม ที่มีกระบวนการท างานกลุ่มเป็นล าดับขั้นตอนเพ่ือช่วยให้การท างาน
ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
 



40 

4.3 ประโยชน์ของการเรียนรู้ร่วมกัน 
 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นวิธีการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ท าให้นักเรียนได้ท างาน
ร่วมกัน  มีเป้าหมายในการท างานร่วมกัน ซึ่งจะท าให้มีทักษะในการท างานกลุ่ม ซึ่งมีนักการศึกษาได้
กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนรู้ร่วมกันไว้ ดังนี้ 
 จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson, 1994: 27-30) กล่าวถึงประโยชน์
ของการเรียนรู้ร่วมกันไว้ สรุปได้ 9 ประการ ดังนี้ 
 1. นักเรียนเก่งที่เข้าใจค าสอนของครูได้ดี จะเปลี่ยนค าสอนของครูเป็นภาษาพูดของ
นักเรียน แล้วอธิบายให้เพื่อนฟังได้และท าให้เพ่ือนเข้าใจได้ดีขึ้น 
 2. นักเรียนที่ท าหน้าที่อธิบายบทเรียนให้เพ่ือนฟัง จะเข้าใจบทเรียนได้ดีข้ึน 
 3. การสอนเพ่ือนเป็นการสอนแบบตัวต่อตัวท าให้นักเรียน  ได้รับความเอาใจใส่และมี
ความสนใจมากยิ่งขึ้น 
 4. นักเรียนทุกคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะครูคิดคะแนนเฉลี่ยของทั้งกลุ่มด้วย 
 5. นักเรียนทุกคนเข้าใจดีว่าคะแนนของตน มีส่วนช่วยเพ่ิมหรือลดค่าเฉลี่ยของกลุ่ม 
ดังนั้นทุกคนต้องพยายามปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้กลุ่มประสบ
ความส าเร็จ 
 6. นักเรียนทุกคนมีโอกาสฝึกทักษะทางสังคมมีเพ่ือนร่วมกลุ่มและเป็นการเรียนรู้วิธีการ
ท างานเป็นกลุ่ม ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากเมื่อเข้าสู่ระบบการท างานอันแท้จริง 
 7. นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม เพราะในการปฏิบัติงานร่วมกันนั้นก็ต้องมี
การทบทวนกระบวนการท างานของกลุ่มเพื่อให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือคะแนนของกลุ่มดีขึ้น 
 8. นักเรียนเก่งจะมีบทบาททางสังคมในชั้นมากขึ้น  เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เรียนหรือหลบ
ไปท่องหนังสือเฉพาะตน เพราะเขาต้องมีหน้าที่ต่อสังคมด้วย 
 9. ในการตอบค าถามในห้องเรียน หากตอบผิดเพ่ือนจะหัวเราะ แต่เมื่อท างานเป็นกลุ่ม 
นักเรียนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถ้าหากตอบผิดก็ถือว่าผิดทั้งกลุ่มคนอ่ืนๆ อาจจะให้ความช่วยเหลือ 
บ้าง ท าให้นักเรียนในกลุ่มมีความผูกพันกันมากขึ้น 
 บารูดี (Baroody, J. and Coslick, T. Ronald, 1993: 2-102) ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่
ส าคัญของการเรียนรู้ร่วมกันไว้  ดังนี้ 
 1. การเรียนรู้ร่วมกันช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนเนื้อหาได้ดี 
 2. การเรียนรู้ร่วมกันช่วยส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล    
แนวทางการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และช่วยให้เกิดการช่วยเหลือกันในกลุ่มเพื่อน 3 แนวทาง คือ 
      2.1 การอภิปรายร่วมกันกับเพ่ือนในกลุ่มย่อยให้นักเรียนได้แก้ปัญหาโดยค านึงถึง
บุคคลอื่น ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้ตรวจสอบและปรับปรุงแนวคิดและค าตอบ 



41 

      2.2 ช่วยให้เข้าใจปัญหาของแต่ละคน เนื่องจากพ้ืนฐานความรู้ของแต่ละคนต่างกัน 
      2.3 นักเรยีนเข้าใจการแก้ปัญหาจากการท างานกลุ่ม 
 3. การเรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมความมั่นใจในตนเอง 
 4. การเรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมทักษะทางสังคมและทักษะการสื่อสาร 

อาเรนด์ส (Arends, R.I. 1998: 345–346) กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนรู้ร่วมกันสรุป
ได ้5 ประการ ดังนี้ 
 1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนรู้ร่วมกันนี้เป็นการเรียนที่จัดให้นักเรียนได้
ร่วมมือกันเรียนเป็นกลุ่มเล็กประมาณ 2-6  คน เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มได้แสดงความ
คิดเห็น และแสดงออกตลอดจนลงมือกระท าอย่างเท่าเทียมกัน  มีการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
 2. ด้านการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้ร่วมกันเปิดโอกาสให้นักเรียน
ที่มีภูมิหลังต่างกันได้มาท างานร่วมกัน พ่ึงพาซึ่งกันและกัน มีการรับฟังความคิดเห็นกัน เข้าใจและเห็น
ใจสมาชิกในกลุ่ม ท าให้เกิดการยอมรับกันมากขึ้น 
 3. ด้านทักษะในการท างานร่วมกันให้เกิดผลส าเร็จที่ดี และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
ทางสังคม การเรียนรู้ร่วมกันปลูกฝังทักษะในการท างานเป็นกลุ่ม เสริมทักษะทางสังคมที่นักเรียนจะ
เกิดการเรียนรู้ ได้แก่ ความเป็นผู้น า การสร้างความไว้วางใจกัน การตัดสินใจ การสื่อสาร การจัดการ
กับข้อขัดแย้ง ทักษะเกี่ยวกับการจัดกลุ่มสมาชิกภายในกลุ่มเป็นต้น 
 4. ด้านทักษะการร่วมมือกันแก้ปัญหา ในการท างานกลุ่มสมาชิกกลุ่มจะได้รับท าความ
เข้าใจในปัญหาร่วมกัน จากนั้นก็ระดมความคิดช่วยกันวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เมื่อทราบสาเหตุ
ของปัญหา ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาอภิปรายให้เหตุผลซึ่งกันและกัน 
 5. ด้านการท าให้รู้จักและตระหนักในคุณค่าของตนเอง ในการท างานกลุ่มสมาชิกกลุ่มทุก
คนจะได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน การที่สมาชิกในกลุ่มยอมรับในความคิดเห็นของเพ่ือนสมาชิก
ด้วยกัน ย่อมท าให้สมาชิกในกลุ่มนั้นมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองและคิดว่าตนเองมีคุณค่าท่ีสามารถ
ช่วยให้กลุ่มประสบผลส าเร็จได้ 
 ประโยชน์ที่ส าคัญของการเรียนรู้ร่วมกัน มีดังต่อไปนี้ 
 1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก เพราะทุก ๆ คนร่วมมือในการท างานกลุ่มทุก ๆ 
คน มีส่วนร่วมเท่าเทียมกันท าให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
 2. ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสคิด พูด แสดงออก แสดงความคิดเห็น ลงมือกระท า
อย่างเท่าเทียมกัน 
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น เด็กเก่งช่วยเด็กที่เรียนไม่เก่ง ท าให้
เด็กเก่งภาคภูมิใจ รู้จักสละเวลา  ส่วนเด็กอ่อนเกิดความซาบซึ้งในน้ าใจของเพ่ือนสมาชิกด้วยกัน 
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 4. ท าให้รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การร่วมคิด การระดมความคิด น าข้อมูลที่ได้มา
พิจารณาร่วมกันเพ่ือหาค าตอบที่เหมาะสมที่สุดเป็นการส่งเสริมให้ช่วยกันคิดหาข้อมูลให้มาคิด
วิเคราะห์และเกิดการตัดสินใจ 
 5. ส่งเสริมทักษะทางสังคม ท าให้ผู้เรียนรู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกันด้วยอย่างมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เข้าใจกันและกัน 
 6. ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานเป็นกลุ่มสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้สิ่ง
เหล่านี้ล้วนส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 สรุปได้ว่า ประโยชน์ของการเรียนรู้ร่วมกันต่อผู้เรียน มีทั้งในด้านการมีส่วนร่วมในการ
เรียน  การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและการท าให้ผู้เรียนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เพราะการเรียนรู้
ร่วมกันในห้องเรียนเป็นการฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จัก
คิด รู้จักแก้ปัญหาซึ่งจะท าให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
 
4.4 เทคนิคที่ใช้ในการเรียนรู้ร่วมกัน 
 เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันมีอยู่ 2 แบบคือ เทคนิคที่ใช้ตลอดกิจกรรมการเรียนการสอน
และเทคนิคที่ไม่ได้ใช้ตลอดกิจกรรมการเรียนการสอน ในที่นี้ผู้วิจัยสนใจที่จะเลือกใช้เทคนิคที่ไม่ใช้
ตลอดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละชั่วโมงอาจใช้ในขั้นน า หรือจะสอดแทรกในขั้นสอนตอนใด  
ก็ได้ หรือใช้ในขั้นสรุป ขั้นทบทวน ขั้นวัดผลของคาบเรียนใดคาบเรียนหนึ่งตามที่ครูผู้สอนก าหนด
เทคนิควิธีเรียนแบบร่วมมือที่มีลักษณะต่างๆ ดังนี้  (Kagan. 1995: 35) 
 1. เทคนิคการพูดเป็นคู่ (Rally robin)  
 2. เทคนิคการเขียนเป็นคู่ (Rally table) 
 3. เทคนิคการพูดรอบวง (Round robin)  
 4. เทคนิคการเขียนรอบวง (Round table) 
 5. เทคนิคการเขียนพร้อมกันรอบวง (Simultaneous round table) 
 6. เทคนิคคู่ตรวจสอบ (Pairs check)  
 7. เทคนิคร่วมกันคิด (Numbered  heads  together)   
 8. เทคนิคการเรียงแถว (Line-ups)  
 9. เทคนิคการแก้ปัญหาด้วยจิ๊กซอร์ (Jigsaw  problem solving)   
 10. เทคนิควงกลมซ้อน (Inside–outside circle)   
 11. เทคนิคแบบมุมสนทนา (Corners)   
 12. เทคนิคการอภิปรายเป็นคู่ (Pair discussion) 
 13. เทคนิคเพ่ือนเรียน (Partners)  
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 14. เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด (Think - pair -  share) 
 15. เทคนิคการท าเป็นกลุ่ม ท าเป็นคู่ และท าคนเดียว (Team - pair - solo) 
 16. เทคนิคการอภิปรายเป็นทีม (Team discussion)  
 17. เทคนิคโครงงานเป็นทีม (Team  project)  
 18. เทคนิคสัมภาษณ์เป็นทีม (Team – interview)  
 19. เทคนิคบัตรค าช่วยจ า (Color-coded  co-op cards) 
 20. เทคนิคการสร้างแบบ (Formations)   
 21. เทคนิคเกมส่งปัญหา (Send- a-problem)  
 22. เทคนิคแลกเปลี่ยนปัญหา (Trade-a-problem)   
 23. เทคนิคแบบเล่นเลียนแบบ (Match mine)  
 24. เทคนิคเครือข่ายความคิด (Team word – webbing)  
 

ตอนที่ 5 การเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์ 
 

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดสร้างสรรค์นิยมที่มีการผสมผสานระหว่าง
เทคโนโลยีสื่อสารและคอมพิวเตอร์ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนแบบเครือข่าย เครือข่ายการเรียนรู้
เกิดขึ้นยังช่วยในด้านการเรียนการสอนทางไกลการผสมผสานของเทคโนโลยีการสื่อสารในการศึกษา 
ท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกับการมาเรียนที่สถานศึกษารูปแบบการผสมผสานแบบนี้
เป็นมิติใหม่ทางการจัดการเรียนที่ได้จากเครือข่ายการเรียนรู้ (Steeples and Jones, 2002) 
 กู๊ดเยียร์ (Goodyear, P. 2002) ได้กล่าวถึงเครือข่ายการเรียนรู้ว่าหมายถึงที่เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารถูกน ามาใช้เพ่ือส่งเสริมการติดต่อระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ระหว่างผู้สอน
กับผู้เรียน และระหว่างชุมชนการเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้  
 ฟอกซ์ (Fox, S. 2002) ให้แนวคิดว่าเครือข่ายการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์จากกระบวนการ 
เรียนว่าเป็นกระบวนการเรียนที่เกิดข้ึนทั้งในและนอกสถานศึกษา ส่วนเครือข่ายให้หมายถึงการใช้ 
เทคโนโลยีเป็นสื่อในการเรียน การติดต่อของมนุษย์เพื่อสร้างสังคม สภาพแวดล้อมตลอดจนปัจจัยทุก 
ด้านที่เก่ียวข้องกับเครือข่าย 
 กาเนสัน, เอ็ดมอนด์, และสเปกเตอร์ (Ganesan, Edmond, & Spector, 2002) กล่าว
ว่าเครือข่ายการเรียนรู้หมายถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่น าไปใช้
ในสถานการณ์การเรียนรู้ที่มีแตกต่างกันนับตั้งแต่บ้าน โรงเรียนและที่ท างาน โดยเครือข่ายการเรียน
นั้นต้องตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 สรุปได้ว่า เครือข่ายการเรียนรู้เป็นแนวคิดการเรียนรู้ที่เน้นมิติด้านสังคมของการเรียนรู้
และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในเครือข่ายการเรียน ซึ่งการปฏิสัมพันธ์นั้นอาจประการไปด้วย
ผู้เรียน ผู้สอนและแหล่งการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารที่น าคนในชุมชนมาพบกันได้โดยไม่มีข้อจ ากัดของเวลาและสถานที่ 
 แนวคิดเก่ียวกับการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ 
 ปัจจัยทางสังคมถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ ส าคัญของกระบวนการเรียนรู้การสร้าง
เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Paloff & 
Pratt, 2001, Shea, P., Swan, K., Li, C. and Pickett, A. 2005, Brown, 2001) การสร้างชุมชน
การเรียนรู้ออนไลน์นั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับการติดต่อสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย
ชุมชนการเรียนรู้นั้นเป็นการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบโซเชียลคอนสตรักติวิสต์ ที่มีปัจจัยทาง
สังคมและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นแนวคิดหลัก เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้นั้นได้มีการน า
เทคโนโลยีการสื่อสารประเภทต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตมาช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมทางการ
เรียนรู้นั้นสามารถสนทนาหรือติดต่อกันได้อย่างสะดวกสบาย ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ แนวคิดนี้มอง
ว่าการสร้างความรู้ร่วมกันแบบร่วมมือนั้นเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของการเรียนรู้และ
องค์ความรู้มากที่สุด  
 
5.1 การมีปฏิสัมพันธ์ของการเรียนออนไลน์ 
 เวลเลอร์ (Weller, 2007) กล่าวถึงการปฏิสัมพันธ์ของการเรียนออนไลน์แบบชุมชนนัก
ปฏิบัติว่า เป็นการเรียนรู้ที่เน้นมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม ผู้เรียนจะถูกชักน าเข้าสู่วัฒนธรรมของ
สาขาวิชาที่ตนได้ศึกษา ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้ต่างมีวิธีการปฏิบัติ ความรู้ ความเชื่อและคุณค่าของ
ตนเอง ดังนั้นการสังคมกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอควรให้มีการสังเกตและ
ปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกท่ีมาจากชุมชนนั้นด้วย  
 สวอน (Swan, 2004) ได้ ให้แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการเรียนกับการ
ปฏิสัมพันธ์ในการเรียนแบบออนไลน์ไว้ 4 ด้านด้วยกัน คือ 1) การปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา 2) การ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน 3) การปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 4) การปฏิสัมพันธ์กับระบบการเรียน 
(Course Interface) ซึ่งรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์เหล่านี้  ส่งผลต่อการออกแบบกิจกรรมการเรียน
ออนไลน์ที่มุ่งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2 การเรียนกับการปฏิสัมพันธ์ในการเรียนแบบออนไลน์ สวอน (Swan, 2004) 
การปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา 
งานวิจัย แนวทางปฏิบัต ิ
การสนทนาทางความคิดหรือการเรียนแบบออนไลน์
นั้นส่งเสริมการสนทนาที่มีลักษณะการทดลอง การ
คิด divergent การค้นหามุมมองที่หลากหลาย การ
เข้าใจที่ซับซ้อน และการสะท้อนความคิด มากกว่า
สนทนาแบบเผชิญหน้า  

- ส่งเสริมให้ เกิดการทดลอง การคิด divergent การ
ค้นหามุมมองที่หลากหลาย การเข้าใจที่ซับซ้อนและการ
สะท้อนความคิดในการสนทนาและการเรียนออนไลน์โดย
ใช้ค าถามปลายเปิดและมีลักษณะช้ีชวนประกอบกับการ
ยกตัวอย่างการสนับสนุน และแรงกระตุ้นเพื่อให้เกิด
ประเด็นความคิดที่แตกต่างกัน 

การปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน 
งานวิจัย แนวทางปฏิบัต ิ
การมีตัวตนของการสอน (teaching presence) ที่
เกี่ยวกับการ 1) ออกแบบและการจัดการ 2) การ
สนับสนุนทางวาทกรรม และ 3) การสอนโดยตรง 
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  

- ให้องค์ประกอบของการมีตัวตนทางการสอนนี้มีบทบาท
ส าคัญในการพัฒนา และปรับปรุงการท างานของผู้สอน 
และให้ความช่วยเหลือผู้สอนในแต่ละองค์ประกอบอย่าง
ต่อเนื่อง 

ปริมาณและคุณภาพของการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้สอนนั้นส่งผลต่อการเรียนรู้  

- จัดโอกาสให้ผู้เรียนกับผู้สอนได้ปฏิสัมพันธ์กันอย่าง
สม่ าเสมอท้ังในแบบส่วนตัวและแบบสาธารณะ           
- แสดงการคาดหวังทางปฏิสัมพันธ์ที่แน่ชัด                 
- ให้ผลตอบกลับที่รวดเร็วและสร้างก าลังใจ 

การประเมินอย่างต่อ เนื่องควบคู่กับการสอน
ก่อให้เกิดผลตอบกลับที่ทันท่วงที และการสอน
แ บ บ บุ ค ค ล  ( individualized instruction) 
ส่งเสริมการเรียน (Riccomini, 2002; Kashy, et, 
al, 2003) 
 

- การทดสอบและให้ผลป้อนกลับโดยระบบอัติโนมัติเมื่อ
เ ห ม า ะ ส ม                                                                                    
- จัดให้มีการทดสอบและให้ผลตอบกลับอย่างสม่ าเสมอ                                                                      
- จัดให้มีบทเรียนพื้นฐานควบคู่กับการเรียนแบบแอกทีฟ 
การประเมินและให้ผลป้อนกลับที่ผู้เรียนสามารถแบ่งปัน
ร่วมกันได้ เพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงการเรียนของตนเอง 

การปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
งานวิจัย แนวทางปฏิบัต ิ
การเรียนรู้เกิดขึ้นจากการสมาคมภายในชุมชน
ปฏิบัติความรู้สึกเป็นชุมชนในการเรียนออนไลน์นั้น
มีหลายระดับด้วยกัน                                                                 
 

- อ อ ก แ บ บ กิ จ ก ร ร ม ก า ร ส ร้ า ง ชุ ม ช น                                           
- เป็นแบบอย่างในการใช้พฤติกรรมที่ลดระยะห่างทาง
จิตใจและสร้างสามัคคีในทุกการปฏิสัมพันธ์   (cohesive 
immediacy)                                                                              
- ให้กิจกรรมแรกของการปฏิสัมพันธ์มีส่วนกระตุ้นให้เกิด
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
- ให้การสร้างชุมชนเป็นส่วนส าคัญของการพัฒนาการ
เรียนการสอน  
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ตารางท่ี 2 การเรียนกับการปฏิสัมพันธ์ในการเรียนแบบออนไลน์ สวอน (Swan, 2004) (ต่อ) 
การปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
งานวิจัย แนวทางปฏิบัต ิ
การแสดงออกด้วยค าพูดจะช่วยลดระยะห่างทาง
จิตใจของผู้สนทนา และการรับรู้สภาพตัวตนทาง
สังคม (sense of social presence) ส่งผลต่อการ
เรียนรู้  

- จัดให้มีกิจกรรมที่สร้างความไว้วางใจระหว่างกัน 
- กระตุ้นให้เกิดการใช้ค าพูดเพื่อลดความห่างทางจิตใจ 
โดยผู้สอนเป็นต้นแบบ 
- กระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเช่ือ
ในการสนทนาออนไลน์ 
- ให้ social presence และ verbal immediacy เป็น
ส่วนหน่ึงของการพัฒนาการเรียนการสอน 

การเรียนรู้ของผู้เรียนเกี่ยวข้องกับปริมาณและ
คุณ ภาพของข้อความที่ โพสต์ ในการสนทนา
ออนไลน์ และคุณค่าที่ผู้สอนมีให้ข้อความเหล่านั้น  
 
 

- ให้การมีส่วนร่วมในการสนทนาเป็นส่วนส าคัญของการ
ให้คะแนน 
- พัฒนาเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับการร่วมสนทนา 
- ก าหนดให้ผู้เรียนตอบกลับข้อความที่เพื่อนไดโ้พสไว้หรอื
ตอบกลับทุกข้อความที่ส่งมายังตนเอง 
- เน้นให้เห็นความส าคัญด้านศักยภาพของการสนทนา
ออนไลน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

การปฏิสัมพันธ์แบบตรงไปตรงมาในการสนทนา
ออนไลน์อาจเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญ 
 
 

- กระตุ้นและส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์แบบตรงไปตรงมา 
- ก าหน ด ให้ มี ก ารสรุป ประ เด็ นสนทนาที่ ให้ เห็ น
กระบวนการสร้างความรู้ 
- ใช้เครื่องมือติดตาม (tracking mechanisms) เพื่อดู
และให้รางวัลส าหรับการอ่านและตอบกลับข้อความ 

การปฏิสัมพันธ์กับระบบการเรียน 
งานวิจัย แนวทางปฏิบัต ิ
การปฏิสัมพันธ์กับอุปกรณ์รับส่งเป็นปัจจัยส าคัญ
ของการเรียนรู้ การปฏิสัมพันธ์ที่ยุ่งยากและให้
ความรู้สึกทางลบอันเกิดจากอุปกรณ์ส่งผลให้การ
เรียนนั้นไม่พึงปรารถนา  
 

- ใช้ฐาน  (platforms) ที่ เ ช่ื อถื อ ได้ ในการปรับปรุ ง 
interface ส าหรับการเรียน 
- สร้าง interfaceที่เสถียรภาพในทุกคอร์ส 
- จัดปฐมนิเทศเพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการใช้ 
interface 
- ให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
- มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือ 

รูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ในการสนทนาออนไลน์
นั้นเป็นการกระท าท่ีเปิดเผย  
 

- ให้ผู้เรียนรับผิดชอบการเก็บรักษาหัวข้อการสนทนาไว้ 
- ให้ผู้เรียนสรุปย่อหัวข้อการสนทนา 
- ก าหนดให้ผู้เรียนน าสิ่งที่ได้จากการสนทนามาแสดงไว้
ในงานท่ีมอบหมาย 
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ตารางท่ี 2 การเรียนกับการปฏิสัมพันธ์ในการเรียนแบบออนไลน์ สวอน (Swan, 2004) (ต่อ) 
การปฏิสัมพันธ์กับระบบการเรียน 
งานวิจัย แนวทางปฏิบัต ิ
การถ่ายโอนการเรียนที่ได้จากการบรรยายพร้อม
กับแอนนิเมช้ันจะดีกว่าการบรรยายพร้อมตัว
อักษรบนหน้าจอ  

- ใช้ค าในลักษณะแบบการพูด (spoken form)  
- ใช้ค าพูดกับรูปภาพพร้อมกัน 
- ละเว้นการวิดีโอและเสียงท่ีไม่เกี่ยวข้อง 
- ไม่ใส่ตัวหนังสือท่ีซ้ ากับการบรรยายบนหน้าจอ 

การถ่ายโอนการเรียนจะดีขึ้น เมื่อผู้ เรียนได้ รู้
องค์ประกอบและแนวคิดหลักของการเรียนก่อน
และผู้ เรียนเป็นผู้ควบคุมจังหวะการน าเสนอ
บทเรียน  

- เริ่มต้นการน าเสนอด้วยรายละเอียดและส่วนประกอบ
ของการเรียนการสอน 
- เน้นถึงองค์ประกอบและแนวคิดหลักอยู่เสมอ 
- ให้ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมการน าเสนอ 

 
ที่มา: Swan, Karen, Relationships Between Interactions and Learning in Online 
Environments  (Ohio: Kent State University, 2004), 72-73.   

 
ฮีลท์ และ ฮาราซิม (Hiltz & Harasim, 2005) ได้ท างานวิจัยของเกี่ยวกับรูปแบบการ

ปฏิสัมพันธ์เพ่ือการเรียนแบบออนไลน์โดยน าเสนอในรูปของกระบวนการเชิงระบบคือ ส่วนป้อนเข้า 
ส่วนกระบวนการ และส่วนผลผลิต หรือ Input –Process –Output ซึ่งในส่วนป้อนเข้าประกอบด้วย 
1) เทคโนโลยี 2) วิชาเรียน 3) ลักษณะของผู้สอน และ 4) ลักษณะของผู้เรียน ส่วนประกอบการเรียน 
ประกอบด้วย 1) การปฏิสัมพันธ์และกิจกรรม 2) ความร่วมมือระหว่างผู้เรียน และ 3) การรับรู้และพึง
พอใจในสื่อ ส่วนของผลผลิตประกอบด้วย 1) ความพอใจของคณาจารย์      2) การเรียนรู้ของผู้เรียน 
3) ความพึงพอใจของผู้เรียน 4) การเข้าถึง และ 5) ประสิทธิภาพของงบประมาณ  
 
5.2 กลยุทธ์ปฏิสัมพันธ์ออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน  

ซีแมน และเฟลเลน (Seaman, D.F. and Fellenz, R.A., 1989) ได้จ าแนกเทคนิคการ
น า CMC มาใช้เพ่ือการศึกษาออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ 1) การน าเสนอ 2) การกระท า และ 3) 
การปฏิสัมพันธ์ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การน าเสนอ (Presentation) ประกอบด้วย  
     1.1 การบรรยาย (Lecture) 
     1.2 การสัมมนา (Symposium)  
     1.3 การประชุมกลุ่ม (Panel) 
     1.4 การสนทนา (Dialogue) 
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     1.5 การโต้วาที (Debate) 
     1.6 การสาธิต (Demonstration) 
     1.7 การสัมภาษณ์ (Interview)  

 2. การกระท า (Action) ประกอบด้วย  
     2.1 แบบฝึกหัด (In-basket Exercises)  
     2.2 เกมจ าลองเสมือนจริง (Simulation Games) 
     2.3 บทบาทสมมต ิ(Role Plays)  
     2.4 กรณีศึกษา (Case Studies) 
  3. การมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ประกอบด้วย  
    3.1 อ่างปลา (fish bowl) การสังเกตการกระท าของสมาชิกเพ่ือให้ผลป้อนกลับ  
    3.2 การขยายกลุ่ม (Expanding group) 
    3.3 กลุ่ม (Buzz group)  
    3.4 ระดมความคดิ ได้แก่ เทคนิคเดลฟายและนอมินัลกรุ๊ปเทคนิค  
    3.5 กลุ่มรับฟังความคิดเห็น  
     3.6 คณะกรรมการ 
 
5.3 เครื่องมือการเรียนบนเครือข่าย (Networked learning tools) 
 การเนเซน, เอ็ดมอนด์ และ สเปคเตอร์ (Ganesan, Edmomds and Spector, 2002) 
การออกแบบการเรียนบนเครือข่าย เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการร่วมมือของสมาชิกในเครือข่าย
รวมถึงบทบาทของข้อมูลและระบบบริหารจัดการความรู้ที่น ามาใช้เพ่ืออกแบบการเรียนซึ่งตัวข้อมูล
และแนวทางในการบริหารการจัดรูปแบบข้อมูลเป็นส่วนส าคัญของเครือข่ายการเรียนที่มีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะการออกแบบสถานการณ์ที่ซับซ้อนและโยงกับสังคม (Socially Situated) ยิ่งต้องอาศัย
ความร่วมมือและการประสานงานในการท ากิจกรรมที่หลากหลายเครื่องมือสื่อสารที่น ามาใช้ในการ
เรียนแบบเครือข่ายควรมีความหลากหลายและรองรับความต้องการด้านสื่อสารของสมาชิกได้อย่าง
ครบถ้วน ที่ส าคัญต้องเอ้ือต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือ เครื่องมือสื่อสารและการท างานร่วมกันของการ
เรียนแบบเครือข่ายออนไลน์นั้นสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่คือ แบบประสานเวลา 
(Synchronous) และแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous) ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ในภาพที่ 2 
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 ภาพที่ 2 เครื่องมือสื่อสารและท างานร่วมกันส าหรับการเรียนออนไลน์  
ที่มา:  Ganesan, R., Edmond, G., and Spector M.J.  “The Changing nature of  
instructional design for networked learning.” in Networked Learning: Perspectives 
and Issues. 6, 3 (December 2002), 93-109.  
 
5.4 หน้าที่ของผู้สอนในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 

รอสแมน (Rossman, 1999) ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยของความส าเร็จที่ส่งผลต่อการเรียน
การสอนผ่านระบบเครือข่ายด้วยวิธีการสนทนา (Asynchronous Discussion Forum) พบว่า
บทบาทและหน้าที่ของผู้สอนมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของการเรี ยนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ สิ่งที่ผู้เรียนคาดหวังจากผู้สอน แบ่งออกเป็น 3 ด้านดังนี้ 
 1.  ความรับผิดชอบของผู้สอน (Faculty Responsibility)  
     1.1 ผู้เรียนคาดหวังจะได้รับผลป้อนกลับที่รวดเร็วและตามเวลาที่ต้องการ 
      1.2 ผู้ เรียนต้องการผลป้อนกลับที่ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานมากกว่าการ
ประเมินผลงานโดยรวม เช่น ดี ดีมาก  
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     1.3 ผู้เรียนจะไม่ต่อต้านการเรียนที่ต้องใช้ความคิดที่ท้าทายในการแก้ปัญหาหาก
ค าตอบของผู้เรียนที่ส่งออกไปไม่ถูกล้อเลียน 
     1.4 ผู้เรียนคาดหวังว่าผลป้อนกลับเชิงลบจะไม่ถูกเปิดเผยในที่สาธารณะ 
 2. การอ านวยความสะดวกในการสนทนา (Facilitating Discussions)  
      2.1 ผู้สอนควรอ านวยความสะดวกและกระตุ้นให้เกิดการสนทนา เนื่องจากผู้เรียนชื่น
ชอบที่จะเรียนรู้จากค าตอบของผู้เรียนท่านอื่นในเครือข่าย 
    2.2 ผู้เรียนบางคนจะรู้สึกไม่ดีเมื่อเห็นเพ่ือนสมาชิกมีค าตอบแบบเดียวกับที่ตนเอง
ต้องการตอบ หน้าที่ของผู้สอนคือการแก้ไขสถานการณ์ในกรณีที่มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้น และสนับสนุน
ให้ผู้เรียนสร้างค าตอบที่หลากหลาย 
    2.3 ผู้เรียนรู้สึกไม่ดีเมื่อเพ่ือนสมาชิกไม่ยอมส่งค าตอบตามตารางที่ได้นัดหมาย ผู้สอน
ควรกระตุ้นให้ผู้เรียนส่งค าตอบหรือแสดงความคิดเห็นตามตารางที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้การท างานของ
กลุ่มด าเนินไปอย่างราบรื่น และมีส่วนร่วมจากสมาชิกในกลุ่ม 
    2.4 ผู้เรียนชอบการสนทนาที่เปิดกว้างและจริงใจ การสนทนาที่ไม่ได้ผูกขาดอยู่กับคน
ใดคนหนึ่ง 

3. ข้อตกลงของโปรแกรมการเรียน (Course Requirements) ผู้สอนควรแจ้งข้อตกลง
การเรียนและสิ่งที่ผู้สอนคาดหวังจากการเรียนให้ผู้เรียนทราบ ซึ่งประเด็นที่ผู้สอนควรค านึงถึงในการ
เขียนข้อตกลงการเรียนมีดังต่อไปนี้ 
     3.1 ผู้สอนต้องให้ค าชี้แนะแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับข้อตกลงการเรียนก่อนการเรียน 
     3.2 ผู้เรียนควรท าอย่างไรหากเว็บไซต์การเรียนขัดข้องใช้การไม่ได้และตัวผู้สอนควร
ปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เว็บไซต์กลับมาใช้การได้ 
     3.3 ผู้เรียนต้องการน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานหรือชีวิตจริง ดังนั้น
ผู้สอนจึงควรออกแบบกิจการการเรียนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ผู้เรียนจะน าความรู้ ไปใช้ได้จริงใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
     3.4 ผู้เรียนรู้สึกไม่ดีหากต้องใช้จ่ายเงินเพ่ือสื่อหนังสือหรือสื่อการเรียนต่างๆที่ไม่ได้ใช้
อย่างคุ้มค่าในการเรียน ดังนั้นผู้สอนจึงควรชี้แจงให้ผู้เรียนทราบถึงสื่อการเรียนหลักของการเรียนสื่อ
เสริมและเอกสารประกอบการเรียนต่างๆที่ผู้เรียนควรจัดซื้อไว้ หรือสื่อใดผู้สอนได้จัดไว้ให้เรียบร้อย
แล้วบนระบบการเรียน 
 สรุปได้ว่า หน้าที่ของผู้สอนในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของการเรียนออนไลน์นั้น 
ประกอบด้วยหน้าที่ด้านสังคมในการสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพที่กระตุ้นให้เกิดการปฏิสัมพันธ์และ
การสนทนาประเด็นต่างๆ ร่วมกัน การให้ผลตอบกลับที่รวดเร็ว มีความเหมาะสมทั้งในด้านปริมาณ
และคุณภาพจะช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น ด้านการบริหารที่ผู้สอนต้อง
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เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการสนทนา ก าหนดแนวทาง เป้าหมายร่วมและข้อปฏิบัติในการสนทนา
ออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและไม่ยุติการสนทนาแบบกะทันหัน การสรุปประเด็น
การสนทนานั้นสามารถกระท าโดยผู้สอนเพ่ือเป็นต้นแบบในการเก็บประเด็นของผู้เรียน ให้ผู้เรียน
น าไปต่อยอดในงานที่ได้รับมอบหมายต่อไป  
 
5.5 ชุมชนการเรียนรู้ 

แมคมิลแลน และ ชาวีส (McMillan, W.D. and Chavis, M.D. 1986) ให้นิยามของ
ชุมชนว่า ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และสมาชิกแต่ละคนมีความส าคัญต่อกันและกันและต่อ
กลุ่มมีกลุ่มศรัทธาร่วมกันว่าความต้องการของสมาชิกจะสัมฤทธิ์ผลเมื่อมีการร่วมมือกันของกลุ่ม 

แอนเดอสัน (Anderson, 2004) กล่าวว่าชุมชนการเรียนรู้ หมายถึง พัฒนาการที่เกิด
จากการปฏิสัมพันธ์ของการรับรู้ 3 แบบ คือ การรับรู้ด้านปัญญา (Cognitive Presence), การรับรู้
ด้านตัวตน (Social Presence) และการรับรู้ด้านการสอน (Teaching Presence) 

สรุปได้ว่าชุมชนการเรียนรู้หมายถึง กลุ่มคนในสังคมที่รวมตัวกันขึ้นอย่างมีวัตถุประสงค์ 
มีความสนใจเหมือนกัน มีการพ่ึงพาอาศัยกัน มีการร่วมแบ่งปันข้อมูลข่าวสารเพ่ือการเรียนรู้ มีการ
ติดต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและร่วมมือร่วมใจกันท ากิจกรรมแสดงถึงความเป็นชุมชนเดียวกัน 
 
5.6 องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
      ซี สวอน ลิ และพิกเก็ตต์ (Shea, Swan, Li, Pickett, 2005) กล่าวว่าองค์ประกอบของ
รูปแบบเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้แบบออนไลน์ ประกอบด้วย 
      1. บทบาทของผู้เรียน (Focus on Learner Roles) 
  2. การสร้างความรู้ (Knowledge Building) 
  3. การประเมิน (Assessment) 
  4. ชุมชน (Community) 
  5. การมีตัวตนรูปแบบต่าง ๆ (Various Forms of Presence) ได้แก่การรับรู้สภาพ
ตัวตนทางสังคม (Social Presence) และ การมีตัวตนทางการสอน (Teaching Presence) 

โรวาอิ (Rovai, 2002) ได้กล่าวถึงชุมชน การเรียนรู้ว่าประกอบด้วย 4 มิติด้วยกัน คือ
จิตใจ (Spirit) ความเชื่อถือ (Trust) การปฏิสัมพันธ์ (Interaction) และความเหมือนกันของเป้าหมาย
หรือสิ่งที่คาดหวัง (Commonality of Expectation and Goals) งานวิจัยของโรวาอิ (2002) ได้
ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน (Sense of Community) ในการสร้าง
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างความรู้และความร่วมมือระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 
 ปัจจัยหลัก 7 ประการ การสร้างความรู้สึกของชุมชน  ดังต่อไปนี้ 
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 1. ระยะห่าง (Transactional Distance) หมายถึง ระยะห่างทางความรู้สึกและการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอนซึ่งแตกต่างกันไปตามบุคคล การสนทนาจะช่วยลดระยะห่าง
ทางจิตใจและเพ่ิมความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนให้แก่สมาชิก 
 2. การรับรู้สภาพตัวตนทางสังคม (Social Presence) ในโลกไซเบอร์ หมายถึง การรับรู้
ของบุคคลหนึ่งถึงการมีอยู่ของอีกบุคคลหนึ่ง เพ่ือสร้างความรู้สึกว่าคู่สนทนามีตัวตนจริง ผู้สอนมี
หน้าที่วางแผนการเพ่ิมตัวตนของผู้เรียนในการเรียนออนไลน์ 
 3. ความเท่าเทียมกัน (Social Equality) ความเท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วมและการ
แสดงความคิดเห็น 
 4. กิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activities) การใช้วิธีการเรียนแบบเชิงสถานการณ์
และชุมชนนักปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มอย่างมีความหมาย 
 5. การอ านวยความสะดวก (Group Facilitation) การอ านวยความสะดวกในด้านที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนและภาระงาน รวมถึงการสร้างและคงไว้ซึ่งชุมชนการเรียนรู้ 
 6. วิธีการสอนและการเรียน (Teaching Style and Learning Stage) ที่เกี่ยวกับระดับ
การน าตนเองของผู้เรียนที่เริ่มตั้งแต่ขั้นพ่ึงพา (Dependent Learner) ไปจนถึงขั้นน าตนเองอย่าง
สมบูรณ์ (Fully Self-directed) ระดับเหล่านี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิธีการสอน การสอนที่ดีหมายถึง 
การสอนที่ตรงกับระดับความสามารถในการน าตนเองของผู้เรียน และช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการ
พัฒนาระดับการเรียนแบบน าตนเองในระดับท่ีสูงขึ้นไป 
 7. ขนาดของชุมชน (Community Size) กลุ่มเล็กดีกว่ากลุ่มใหญ่ ขนาดชุมชนในสภาพ
การเรียนรู้แบบใช้คอมพิวเตอร์ พบว่า จ านวนสมาชิกที่น้อยเกินไปก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์น้อยและ
ขาดความหลากหลาย และจ านวนสมาชิกมากเกินไปท าให้การสนทนาและการแสดงความคิดเห็น
หลากหลายมากเกินไป จนสมาชิกรู้สึกว่าการปฏิสัมพันธ์นั้นเป็นภาระแก่ตนเอง 
 ริชาร์ดสันและสวอน (Richardson & Swan, 2003) ได้ท าการวิจัยเพ่ือค้นหาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเรียนรู้และความพึงพอใจของผู้เรียนออนไลน์ พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้สภาพตัวตนทาง
สังคม (Social Presence) ที่หมายถึงระดับความสัมพันธ์ของคู่สนทนาในการสนทนาแบบไม่พบหน้า
กันและผลลัพธ์ของการสัมพันธ์ และการรับรู้สภาพการสอน (Teaching Presence) นั้นส่งผลเชิงบวก
ต่อการเรียนรู้และความพึงพอใจของผู้เรียนออนไลน์ ปัจจัยด้านการรับรู้สภาพตัวตนทางสังคมนั้น
เกี่ยวข้องโดยตรงกับระยะห่างทางจิตใจ เช่น การให้ผลตอบกลับที่รวดเร็วของผู้สอนอย่างสม่ าเสมอ 
หรือ Teacher immediacy  จะช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกถึงความส าคัญของตนเองและมีเป็นส่วนหนึ่งของ
การเรียน รับรู้ว่าตัวเองมีตัวตนจากการตอบกลับของผู้สอน ซึ่งความรู้สึกนี้จะช่วยลดระยะห่างทาง
จิตใจของผู้เรียนออนไลน์ 
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พอลลอฟ และแพรท (Palloff & Pratt, 2007) กล่าวถึงองค์ประกอบทางความส าเร็จ
ของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ว่ามีดังนี้ 
 1. การปฏิสัมพันธ์อย่างกระตือรือร้นทั้งในด้านเนื้อหาการเรียนรู้และด้านความสัมพันธ์
ส่วนบุคคล 
 2. การเรียนรู้ร่วมกันที่ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ถูกส่งจากผู้เรียนไปยังผู้เรียนโดยตรงมากกว่า
ส่งไปยังผู้สอน 
 3. การสร้างความหมายทางสังคมที่ข้อตกลงหรือข้อสงสัยนั้นเป็นไปเพ่ือความส าเร็จของ
การสร้างความหมาย 
 4. การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน 
 5.  มีการสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียน ตลอดจนความเต็ม
ใจที่จะวิพากษ์หรือแสดงข้อคิดเห็นในงานของคนอ่ืน 
 พอลลอฟและแพรท (Palloff & Pratt, 2007) เน้นถึงการรับรู้สภาพตัวตน หรือ บุคลิก
อิเล็กทรอนิกส์ (Cyber Personality) ว่าหมายถึงตัวตนที่เราแสดงออกเมื่ออยู่ในโลกไซเบอร์ ซึ่ง
บางครั้งตรงข้ามกับตัวตนที่เราเป็นอยู่ในโลกปกติ ซึ่งการรับรู้สภาพตัวตนนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ปฏิสัมพันธ์ในการเรียนแบบออนไลน์ ความพอใจและความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน องค์ประกอบของ
การรับรู้สภาพตัวตนมีดังนี้ 

1. ความสามารถในการสร้างบทสนทนาเพ่ือโต้ตอบ สมาชิกในเครือข่ายสามารถโต้ตอบ 
พูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับสมาชิกท่านอื่นในเครือข่ายได้ 

2. สร้างความเป็นส่วนตัวทั้งในขณะสื่อสารผ่านเครือข่ายและความรู้สึกข้างในของตนเอง 
3. ความสามารถในการรับมืออารมณ์ที่แสดงในรูปแบบของตัวหนังสือหมายถึงสมาชิกใน

เครือข่ายสามารถแสดงออกและเข้าใจอารมณ์ที่ผ่านทางตัวหนังสือได้ เช่น การเน้นค าด้วยตัวอักษร
พิมพ์ใหญ่เพ่ือแสดงอารมณ์โกรธ หรือการใช้สัญลักษณ์ท่ีแสดงความรู้สึกต่าง ๆ เป็นต้น 

4. ความสามารถในการสร้างมโนภาพของผู้ร่วมสนทนาในกระบวนการสื่อสาร หมายถึง
สมาชิกมีการจินตนาการภาพของคู่สนทนาระหว่างการสื่อสารได้ 
      5. ความสามารถในการสร้างการรับรู้ (Sense of Presence) แบบออนไลน์ผ่านการ
สนทนา หมายถึงสมาชิกรับรู้ว่าคู่สนทนามีตัวตนอยู่จริง ไม่ใช่การสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
      แมคมิลเลน และชาวิส (McMillan & Chavis, 1986) ได้กล่าวถึงความตระหนักในชุมชน 
ว่าเป็นส่วนประกอบส าคัญการสร้างชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน ความตระหนักในชุมชน หมายถึง 
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน สมาชิกแต่ละคนมีความส าคัญต่อกันและต่อกลุ่ม มีศรัทธาความ
เชื่อมัน่ความส าเร็จที่เกิดจากความทุ่มเทร่วมกัน 
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วิลสัน (Wilson, B.G., 2001) ได้กล่าวถึงความตระหนักในชุมชนของผู้เรียนว่ามีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
      1. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน (belonging) สมาชิกแสดงให้เห็นว่าเป้าหมายและ
คุณค่าของกลุ่มเป็นส่วนหนึ่งของตนเอง 
      2. ความไว้วางใจ (trust) สมาชิกรู้สึกปลอดภัยและมีความเชื่อว่าสมาชิกจะอุทิศตนเพ่ือ
ส่วนรวม 
      3. การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning) สมาชิกคาดหวังว่ากลุ่มจะให้คุณค่าและ
เคารพเป้าหมายการเรียนรู้ของสมาชิก 
      4. การปลงใจ (Obligation) สมาชิกมีจิตส านึกต่อกลุ่มและปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมกลุ่มและอุทิศประโยชน์เพื่อความส าเร็จของกลุ่ม 
      สรุปได้ว่า ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และความพึงพอใจของผู้เรียนออนไลน์คือ 
ความตระหนักในชุมชนจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกลุ่ม ไม่ รู้สึกแปลกแยก   
มีความปรารถนาที่จะปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมเครือข่ายเพ่ือให้เป้าหมายการเรียนรู้ที่วางไว้
บรรลุผล 
 
5.7 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
 บราวน์ (Brown, 2001) ได้แบ่งระดับของชุมชนออนไลน์เป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย 

ระดับที่ 1 คือระดับท าความรู้จัก (Acquaintance or Friends) เมื่อผู้เรียนรู้สึกว่าตนเอง
กับเพ่ือนในเครือข่ายมีความคล้ายคลึงกันและเริ่มท าการติดต่อซึ่งกันและกัน 
 ระดับที่ 2 คือระดับหารือทางความคิด (Conferment) ความรู้สึกเป็นสมาชิกของกลุ่ม 
จากการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เช่น ผ่านกระดานสนทนา 
 ระดับที่ 3 คือความเป็นมิตรและอันหนึ่งอันเดียวกัน (Camaraderie) เกิดขึ้นหลังจาก
การคบหาพูดคุยกันเป็นระยะเวลานาน และมีการติดต่อแบบส่วนตัวด้วย 
 สามระดับนี้เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในชั้นเรียนแบบเครือข่ายออนไลน์ 
บุคคลที่รู้สึกว่าตนเองเป็นสมาชิกของเครือข่ายจะให้ความส าคัญกับการเรียนและทุ่มเทเวลาให้ 
 กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ของบราวน์ (Brown, 2001) นั้นมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. การใช้เครื่องมือ (tools) การใช้ในการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ เช่น ซอฟต์แวร์ ต ารา 
2. การสร้างความคุ้นเคย (Comfort Level) ผู้เรียนมีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีวิธีการ

เรียนและการสอน ตลอดจนเนื้อหาการเรียน 
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3. การประเมินตนเอง (Self-assessment and Judgment) ผู้ เรียนศึกษาและอ่าน
ผลงานของผู้อ่ืนเพ่ือสร้างความมั่นใจ และตัดสินงานที่ผู้อ่ืนได้เขียนไว้จากคุณภาพของงานและการส่ง
งาน ทั้งนี้ผู้เรียนจะตัดสินใจว่าจะมีส่วนร่วมในการเรียนกับใครอย่างไร 
      4. ความเหมือนกัน (Similarities) ผู้เรียนเริ่มมองมาเพ่ือนที่มีภูมิหลัง ความคิดความ
สนใจคล้ายกัน 
      5. การตอบสนองความต้องการ (Needs met) เมื่อผู้เรียนมาพร้อมกับการปฏิสัมพันธ์
แบบไม่เผชิญหน้า (Faceless)ผู้เรียนเริ่มค านึงถึงว่าการปฏิสัมพันธ์นั้นตอบสนองความต้องการส่วน
บุคคลหรือทางวิชาการหรือไม่ 
 6. การจัดสรรเวลา (Time Allotted) การยึดมั่นในส่วนการมีส่วนร่วมนั้นเกี่ยวข้องกับ
เวลาที่ผู้เรียนสละให้การเรียนรู้ ผู้เรียนที่ทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนหมายถึงระดับการตกลงใจที่จะมี
ส่วนร่วมในการเรียนในระดับที่สูง (Commitment Level) 

7. การสนับสนุนการปฏิสัมพันธ์ (Supportive Interaction) ผู้เรียนมีจิตใจของชุมชน 
(Community-minded) เป็นพลังหลักในการสร้างชุมชน 
 8. ความน่าเชื่อถือ (Substantive validation) การยอมรับความคิดจากสมาชิกในชุมชน 
 9. ความเป็นมิตร (Acquaintance or friends) ผู้เรียนพบบุคคลที่ตนติดต่อเป็นประจ า 
มีความสบายใจในการมีปฏิสัมพันธ์ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 10. การได้รับความไว้วางใจ (Earning trust, Respect) การได้รับความไว้วางใจและ
ความเคารพในชุมชนการเรียนรู้ โดยผู้เรียนนั้นได้แสดงถึงความสามารถและความน่าเชื่อถือในการ
น าเสนอผลงาน ความรู้ ทุ่มเทเวลา และให้สิ่งที่เก้ือกูลต่อผู้อื่น (Supportive Input) 
      11. การมีส่วนร่วม (engagement) 
      12. การตั้งค าถาม (Community Conferment) เมื่อผู้เรียนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
ผู้เรียนจะตั้งกระทู้สนทนาและร่วมสนทนากับผู้เรียนท่านอ่ืนในเครือข่าย 
      13. การขยายวง (Widen Circle) เมื่อผู้เรียนเป็นที่ยอมรับจากเพ่ือนในกลุ่มและได้ขยาย
ความสัมพันธ์ไปสู่บุคคลภายนอก 
      14. ความสัมพันธ์ระยะยาว (Long Term or Personal Communication) การสร้าง
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่นอกจากด้านวิชาการ ความสัมพันธ์ที่ผูกให้บุคคลกระชับสัมพันธ์มากขึ้น 
      15. การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน (Camaraderie) ผู้เรียนมีความเป็นมิตรและรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนเดียวกัน 

บราวน์ (2001) กล่าวถึงเง่ือนไขการสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 6 ประการดังนี้ 
 1. ผู้สอนต้องเป็นต้นแบบให้กับผู้ เรียนในด้านพฤติกรรมที่คาดหวัง (model of 
expected behaviors) 
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 2. การให้เวลาผู้เรียนอย่างพอเพียงในการสนทนาและปฏิสัมพันธ์แบบออนไลน์ 
 3. การแสดงให้เห็นถึงความเหมือนกันของสมาชิก (Similarities are identified) บน
เครือข่ายออนไลน์ 
 4. ความต้องการส่วนบุคคลหรือทางวิชาการสอดคล้องกับชุมชน 
 5. ผู้เรียนให้ความส าคัญกับการเรียนออนไลน์และการปฏิสัมพันธ์ 
 6. สมาชิกมีส่วนร่วมในการเรียนและการสนทนาออนไลน์ 
 กระบวนการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ แบบออนไลน์ตามแนวคิดของบราวน์ 
(Brown, 2001) ได้แสดงไว้ในภาพที่ 3 
 

 
 
 
ภาพที่ 3 กระบวนการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Brown, 2001) 
ที่มา :  Brown, H.D,  Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language 
Pedagogy. 2nd ed. (New York: Pearson Education, 2001), 87.   
   

พอลลอฟ และแพรท (Palloff & Pratt, 2007) กล่าวถึงกระบวนการของการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ออนไลน์ว่ามีดังนี้ 
 1. มีการระบุวัตถุประสงค์ของกลุ่มที่ชัดเจน 
 2. สร้างสถานที่ในการนัดพบส าหรับกลุ่ม 
 3. ส่งเสริมความเป็นผู้น าจากภายใน 

Long term and / or personal interaction 

Conferment 

Self assessment 
& judgment 

 

Earn trust and respect Full engagement 

Make online friends / acquaintance 

Needs met, time 
allotted 

Supportive 
interaction 

Substantive 
validation 

Similarities found 
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 4. ระบุบรรทัดฐานและวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน เช่นก าหนดแนวทางและรูปแบบการ
ปฏิสัมพันธ์ จ านวนการปฏิสัมพันธ์ เป็นต้น 
 5. ให้สมาชิกมีบทบาทท่ีหลากหลาย 
 6. ให้การส่งเสริมช่วยเหลือกลุ่มย่อย 
 7. ให้สมาชิกเป็นผู้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเอง 
         โรวาอิ (Rovai, 2002) กล่าวถึงกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์นั้นประกอบ
ไปด้วยหลายปัจจัยที่ส าคัญและขาดไม่ได้คือการรับรู้สภาพตัวตนทางสังคม (Social Presence) และ
การสะท้อนความคิด (Reflective ideas) ปัจจัยเหล่านี้มีความส าคัญอย่างยิ่งในขั้นตอนการออกแบบ
การเรียนการสอน หลักการออกแบบที่เหมาะสมคือการออกแบบที่เอ้ือให้เกิดการสนทนาและลด
ระยะห่างทางจิตใจที่มักเกิดขึ้นกับการเรียนการสอนออนไลน์ 
       ซี สวอน และ พิกเก็ต (Shea, P., Swan, K., Li, C. and Pickett, A. 2005) ได้ให้ทัศนะ
ที่เกี่ยวกับการออกแบบการสร้างชุมชนการเรียนว่า ควรให้ความส าคัญ Immediacy หรือการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ช่วยลดระยะห่างด้านจิตใจ (Psychological Distance) ของผู้เรียนออนไลน์ ซึ่งมีทั้ง
แบบวัจนภาษา (verbal) และอวัจนภาษา (nonverbal) เช่นการให้ผลป้อนกลับที่รวดเร็วจากผู้สอน 
การโต้ตอบทางความคิดเห็นของผู้เรียน เป็นต้น เพราะการลดระยะห่างทางจิตใจมีความส าคัญต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการเรียนออนไลน์จึงจ าเป็นต้องศึกษาวิธีต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ช่วยลดระยะห่างทางจิตใจให้เกิดขึ้นกับสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ กรรับรู้สภาพตัวตน
ทางสังคม (Social Presence) ได้ถูกมองว่าเป็นปัจจัยส าคัญของการลดระยะห่างทางจิตใจและสร้าง
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนการเรียนออนไลน์ เช่น การใช้เทคนิคการสนทนาด้วยตัวอักษรที่
สามารถแสดงออกทางความรู้สึกได้การใช้สัญลักษณ์แสดงความรู้สึกต่าง ๆ  
       คอลล็อก (Kollock, 1998) ได้กล่าวถึงหลักของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ว่า
เกี่ยวข้องกับความร่วมมือและความเห็นสมควรของบุคคลในการสร้างปัญหาให้แก่กลุ่ม (Social 
dilemma) ความส าเร็จของชุมชนนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 3 ประการ ประการที่ 1 คือการปฏิสัมพันธ์ที่
ไม่มีวันสิ้นสุด ประการที่ 2 คือ สมาชิกแต่ละบุคคลต้องสามารถระบุตัวตนซึ่งกันและกันผ่านระบบ
ออนไลน์ได้ และประการที่ 3 คือ สมาชิกต้องมีข้อมูลภูมิหลังของกันและกันนั่นคือผู้เรียนต้องมีตัวตน 
(Known Identity) และมีการบันทึกความสัมพันธ์ของผู้เรียนที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ในการออกแบบการ
เรียนรู้นั้นจึงควรมีการเก็บบันทึกการสนทนาและระบบที่อนุญาตให้ผู้เรียนสามารถโพสข้อความได้   
ไม่จ ากัดเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสอ่าน ไตร่ตรองและร่วมแสดงความคิดเห็นกับสมาชิกในเครือข่าย  

คอลล็อก (1998) ได้ศึกษาหลักการออกแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์แล้ว สรุปหลักการ
ออกแบบไว้ 3 แนวทางคือ 1) แนวทางการออกแบบส าหรับก าหนดความร่วมมือของ อเซลร็อด 
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(Axelrod) 2) แนวทางการออกแบบเพ่ือสร้างเครือข่ายที่ประสบความส าเร็จของออสรอม (Ostrom) 
และ 3) แนวทางการออกแบบชุมชนเสมือน ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 หลักการออกแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์  
แนวคิดการออกแบบ วิธีการออกแบบ 
ก าหนดความร่วมมือของ 
อเซลร็อด (1984) 
Axelrod’s requirements 
for the possibilities of 
cooperation 

- จัดให้บุคคล/สมาชิกได้พบปะกันและกัน หลักจากรู้จักกันครั้ง
แรก 
- สมาชิกต้องสามารถจ าสมาชิกคนอื่นได้ 
- สมาชิกทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติของสมาชิกคนอ่ืนตั้ งแต่
เริ่มจนถึงปัจจุบัน 

ห ลั ก ก า ร อ อ ก แ บ บ เ พ่ื อ
ความส าเร็จของออสรอม 
(1990)  (Ostrom’s design 
principles of successful 
communities) 

- การอธิบายขอบเขตของกลุ่มที่ชัดเจน 
- กฎเกณฑ์ที่ ใช้ร่วมกันต้องสอดคล้องกับความต้องการ  และ
เงื่อนไขของเครือข่าย 
- สมาชิกสามารถมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ที่ส่งผล
กระทบต่อตนเองได้ 
- บุคคลภายนอกต้องเคารพสิทธิในการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ของ
สมาชิก 
- ระบบที่คอยสอดส่องดูแลสมาชิก 
- สมาชิกสามารถเข้าถึงกลไกการแก้ปัญหาที่เสีย ค่าใช้จ่ายต่ าได้ 

หลั กการออกแบบชุมชน
เสมือนของก็อดวิน (1994) 
(Godwin’s principles for 
making virtual 
communities work) 

- ใช้ซอฟต์แวร์ที่ส่งเสริมการสนทนาและการปฏิสัมพันธ์ 
- ไม่ก าหนดความยาวของข้อความที่จะโพส 
- ให้เลือกน าบุคคลที่พูดคุยเก่ง มีความคิดเห็นที่หลากหลายมาเป็น
ตัวอย่างในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ให้สมาชิกเป็นผู้จัดการข้อขัดแย้งปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองก่อน 
- ให้ข้อมูลด้านสถาบัน 
- ส่งเสริมความต่อเนื่อง 
- คอยจัดให้มีกลุ่มที่น่าสนใจเป็นพิเศษ 

 
ที่มา: Kollock, P.,  Design Principles for Online Communities.  Accessed January 16, 
2014.  Available from http://www.sscnet.ucla.edu/soc/faculty/kollock/papers/design. 
htm., (1998).   
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 สรุปได้ว่ากระบวนการสร้างชุมชนการเรียนนั้นสามารถแบ่งออกตามระดับความสนิท
สนมและความไว้วางใจของสมาชิก เริ่มตั้งแต่สมาชิกท าความรู้จักกันไปจนถึงขั้นที่สมาชิกมีความสนิท
สนมและไว้วางใจที่สูงดีนี้จะส่งผลต่อความส าเร็จของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ เพราะจะก่อให้เกิด
การปฏิสัมพันธ์เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลการร่วมแสดงความคิดเห็น และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
การเรียนรู้ อันน าไปสู่การมีส่วนร่วมในชุมชนและการทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนรู้ของตนเองและของ
สมาชิกในเครือข่าย การออกแบบกิจกรรมการเรียนที่สนับสนุนการสร้างชุมชนการเรียนรู้นั้นควรมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ 1) การระบุวัตถุประสงค์ของกลุ่มที่ชัดเจน 2) การปฏิสัมพันธ์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3) การแสดงความคิดเห็นจากมุมมองที่หลากหลาย 4) การรับรู้สภาพตัวตนของผู้เรียนเพ่ือลด
ระยะห่างด้านจิตใจ และ 5) ระบบที่เอ้ือต่อการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก 
 

ตอนที่ 6 ทักษะการรู้สารสนเทศ 
 
6.1 ทักษะการรู้สารเทศ (Information Literacy skill) 
 ปัจจุบันเป็นสังคมสารสนเทศ ทุกคนจ าเป็นต้องมีทักษะทางสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
ตนเองในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือเท่าทันข้อมูลข่าวสาร สังคมแห่งการ
เรียนรู้ การศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศจึงมีความจ าเป็นเพ่ือสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
สังคมได้อย่างยั่งยืน นักวิชาการใช้ค าที่มีความหมายเดียวกัน เช่นค าว่า ทักษะสารสนเทศ การรู้
สารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  คือ การมีพฤติกรรมเข้าถึงสารสนเทศที่เหมาะสมอย่างมี
ความคิดและจริยธรรม โดยผ่านช่องทางหรือสื่อใดๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศตามความต้องการ 
(SUNY Council of Library Directors Information Literacy Initiative, 2003) สรุปได้ว่า ทักษะ
การใช้สารสนเทศ หมายถึงการรู้ถึงความจ าเป็นของสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ การ
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์และประเมินสารสนเทศ การจัดระบบประมวล
สารสนเทศ การประยุกต์ใช้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจที่มีประสิทธิผลและสร้างสรรค์ การสรุปอ้างอิง
และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ความเข้าใจและยอมรับในจริยธรรมของข้อมูลข่าวสาร การพัฒนา
เจตคติน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 American Association of School Librarians & Association for Educational 
Communications and Technology (2004) จ าแนกทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 ได้เป็น 4 
ลักษณะคือ  
 1. ทักษะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการรู้สารสนเทศและการรู้สื่อ ทักษะ
การสื่อสาร  
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 2. ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ และการคิดเป็นระบบ การ
ระบุปัญหา การด าเนินการและแนวทางการแก้ปัญหา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความใฝ่รู้เชิง
ปัญญา   

3. ทักษะปฏิสัมพันธ์และการชี้น าตนเอง ได้แก่ ทักษะการปฏิสัมพันธ์และการประสาน
ร่วมมือ การชี้น าตนเอง การเป็นที่น่าเชื่อถือ และการปรับตัว  
 4. การรับผิดชอบต่อสังคม จากทักษะการเรียนรู้ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ทักษะการรู้
สารสนเทศ เป็นทักษะหนึ่งที่จ าเป็นยิ่งส าหรับการเรียนรู้ในทศวรรษนี้ 
 การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ค านี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
และประเทศอังกฤษ ซึ่งในประเทศอังกฤษนั้นได้ใช้ค าว่า ทักษะสารสนเทศ (Information Skills) การ
รู้สารสนเทศหรือทักษะสารสนเทศเกิดขึ้นในราวต้นคริสต์ศักราช1974  และได้ใช้ค าทั้งสองร่วมกัน 
และบางครั้งได้ใช้ในความหมายเดียวกัน โดยที่การรู้สารสนเทศครอบคลุม ความสามารถในการเข้าถึง 
การก าหนด การประเมินและการใช้สารสนเทศจากแหล่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 นอกจากนี้ยังมีการน าเสนอสารสนเทศในลักษณะต่างๆได้แก่ การรู้สื่อ (Media 
Literacy) เป็นความสามารถในการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์ ประเมิน และสื่อสาร ในรูปแบบที่มีความ
หลากหลายของสื่อได้ การรู้คอมพิวเตอร์ (Computer Literacy) เป็นความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์  และซอฟแวร์ เพ่ื อเข้ าถึ งสารสนเทศ การรู้ เชิ งทัศนะ (Visual Literacy) เป็ น
ความสามารถในการเข้าใจความหมายและองค์ประกอบต่างๆของภาพที่เห็น การรู้ดิจิตอล (Digital 
Literacy) เป็นความสามารถเข้าใจและใช้สารสนเทศรูปแบบต่างๆ จากแหล่งที่กว้างขวางเมื่อมีการ
น าเสนอผ่านทางคอมพิวเตอร์ และดิจิตอล การรู้เครือข่าย (Network Literacy) เป็นความสามารถ
จัดการกับสารสนเทศในเครือข่ายรอบโลก เพ่ือวิเคราะห์ และแก้ปัญหา เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โดยรวม 
 ทักษะสารสนเทศจึงเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ส าคัญของบุคคล ทักษะการรู้สารสนเทศ
ต้องอาศัยความสามารถในการเข้าถึง ประเมิน และการใช้สารสนเทศ ทักษะการรู้สารสนเทศจึงเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการสร้างคุณลักษณะให้บุคคลเป็นผู้มีความรู้  มีความคิดวิเคราะห์  มี
ความสามารถด้านสารสนเทศ และช่วยให้บุคคลเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 6.1.1 ความเป็นมาของการรู้สารสนเทศ 

ในช่วงศตวรรษ 1970 ในปี 1974 Zurkovski นายกสมาคมอุตสาหกรรมสารสนเทศ
(Information Industry Association : IIA) ถือว่าเป็นคนแรกที่พูดถึงมโนทัศน์การรับรู้สารสนเทศ 
โดยกล่าวถึงลักษณะ “ผู้รู้สารสนเทศ”  
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Horton ได้บอกความแตกต่างของการรู้สารสนเทศและการรู้ทักษะทางคอมพิวเตอร์ 
(computer literacy) ว่า การรู้สารสนเทศต่างจากการรู้ทักษะทางคอมพิวเตอร์ เนื่องจากการรู้
สารสนเทศเป็นการเพ่ิมพูนระดับความรู้ของแต่ละบุคคลรวมถึงบริษัทห้างร้านเพ่ือการด ารงอยู่ในยุค
ทะลักทะลายของความรู้และเป็นการใช้งานระบบเครื่องจักรกลเพ่ือการจ าแนกแยกแยะข้อมูล  เข้าถึง
และได้มาซึ่งข้อมูลรวมถึงเอกสารและวรรณกรรมที่ต้องการเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  

รายงานของสมาคมห้องสมุดแห่งสหรัฐอเมริกา(ALA) ชื่อ Presidential Committee 
on Information Literacy เขียนขึ้นในปี1989 ซึ่งกล่าวถึงความส าคัญของ การบรรลุผลส าเร็จของ
การรู้สารสนเทศและเน้นว่าการบรรลุผลส าเร็จนั้นจะต้องมีโครงสร้าง การศึกษารูปแบบใหม่ นั่นคือ
เน้นทรัพยากรเป็นศูนย์กลาง(Resource-based Learning) รายงาน ฉบับนี้ได้รับการเผยแพร่อย่าง
แพร่หลายและได้รับความสนใจทั่วโลก และที่ส าคัญที่สุด ALA ได้ให้ค าจ ากัดความของการเป็นผู้รู้
สารสนเทศ(Information Literate person) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและใช้กันทั่วโลกว่า
หมายถึงผู้ที่สามารถตระหนักได้ว่าเมื่อไรที่สารสนเทศมีความจ าเป็นสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลประเมิน
และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วงปลายทศวรรษที่  1980 แนวคิดของการรู้สารสนเทศมี
ความชัดเจนมากข้ึน มีค าจ าความที่ชัดเจน มีการก าหนดขอบเขตความครอบคลุมทักษะและความรู้ที่
ต้องเรียนรู้ในการจัดการสารสนเทศในยุคสังคมแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
 ในทศวรรษที่ 1990 ถึง ปัจจุบัน การรู้สารสนเทศเข้ามามีบทบาทในแวดดวงการศึกษา
และบรรณารักษ์เพ่ิมมากขึ้นอย่างมากขึ้นเป็นล าดับ เนื่องจากห้องสมุดและสถาบันการศึกษา รวมถึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษาของประเทศได้เห็นความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุค
สังคมแห่งการเรียนรู้ การรู้สารสนเทศท า ให้ประชาชนในประเทศสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
ในปี 1990 The National Forum on Information Literacy (NFIL) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานด้านการศึกษาองค์กรธุรกิจ และหน่วยงานรัฐบาล 
ภายในประเทศกว่า 75 แห่ง ซึ่งมีบทบาทในการสนับสนุนและกระตุ้นให้ตระหนักถึงความส าคัญของ
การรู้สารสนเทศให้เกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอก 
 ประเทศในยุคนี้ยังมีการจัดท ามาตรฐานการรู้สารสนเทศขึ้นเพ่ือเป็นคู่มือและเครื่องชี้วัด
ประสิทธิภาพความส าเร็จของการรู้สารสนเทศของประชนในประเทศด้วยในปี 1998 American 
Association of School Libraries (AASL)และ Association of Educational Communication 
and Technology (AECT) ได้ตีพิมพ์ Information Power: Information Literacy Standards for 
Student learning ซึ่งเป็นมาตรฐานการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับโรงเรียนประถมและ
มัธยมศึกษาและในปี  2000 Association of College and Research Libraries (ACRL) ตีพิมพ์
Information Literacy Competency Standards for Higher Education เพ่ือเป็นมาตรฐานสากล
ส าหรับการรู้สารสนเทศของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาเพ่ือใช้ภายในประเทศและเผยแพร่ในต่างประเทศ 
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ซึ่งมาตรฐานนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ ได้แก่ภาษาสเปน และ ภาษากรีก ในปี 2004 ACRL 
(2004) ได้เผยแพร่ Objectives for Information Literacy Instruction : A Model Statement 
for Academic Librarians เพ่ือใช้เป็นคู่มือของบรรณารักษ์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสอนการรู้
สารสนเทศในระดับอุดมศึกษาในการที่จะใช้เป็นคู่มือจัดการเรียนการสอนและจัดบริการสอนการรู้
สารสนเทศแก่นักเรียน นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคู่มือ
ดังกล่าวจะต้องใช้ประกอบกับมาตรฐาน  Information Literacy Competency Standards for 
Higher Education ชิ้ น แ ร ก  (Association of College and Research Libraries. (2002) 
มาตรฐานการรู้สารสนเทศทั้งสองเรื่องของประเทศสหรัฐอเมริกานี้ ได้กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวของ
ห้องสมุดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาในทั่วโลก 
 6.1.2 ความหมายของการรู้สารสนเทศ 
 ปัจจุบันมีนักวิชาการหลายท่านได้นิยามการรู้สารสนเทศ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้  
 Doyle (1992) ได้ให้ค าจ ากัดความของการรู้สารสนเทศว่า คือ ความสามารถในการ
เข้าถึงสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ และใช้สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศที่มีความ
หลากหลายได ้ 
 American Association of school Librarian and Association of Educational 
Communication and Technology (1998) ได้ให้ค านิยามของ การรู้สารเทศว่า คือ “to learn 
how to learn” การเรียนรู้ว่าจะสามารถเรียนรู้ ได้อย่างไร และ South Association of College 
and Schools (1993) นิยามว่า การรู้สารเทศ  คือ ความสามารถที่ จะก าหนดความต้องการ
สารสนเทศ การประเมินและ การใช้สารสนเทศเพ่ือน า ไปสู่การศึกษาตลอดชีวิตได้ 
 สรุปได้ว่า การรู้สารสนเทศ หมายถึง กระบวนการทางปัญญาเพ่ือสร้างความเข้าใจของ
ผู้เรียนโดยผู้เรียนจะต้องมีความสามารถและทักษะในทางสารสนเทศเกี่ยวกับการรู้ถึงความต้องการ
สารสนเทศของตน สามารถก าหนดความต้องการสารสนเทศได้ การวิเคราะห์และรู้แหล่งสารสนเทศ 
การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ การใช้สารสนเทศจาก
แหล่งสารสนเทศต่างๆเพ่ือการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.1.3 ทักษะการรู้สารสนเทศ 
ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy Skill) หมายถึง ความสามารถในการรู้

ว่า เมื่อไรต้องการสารสนเทศ สามารถที่จะจ าแนกสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการได้และสามารถที่
จะก าหนด ประเมิน และใช้สารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าสู่ยุค
แห่งสารสนเทศ(Information Age) ซึ่งทักษะการรู้สารสนเทศนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และมีความจ าเป็น
ในการที่จะประสบความส าเร็จในชีวิตและมีชีวิตที่มีคุณภาพ  (Association of College and 
Research Librarian, 1998) 
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Eisenberg (2008) ได้เสนอทักษะการรู้สารสนเทศเพ่ือการแก้ปัญหา (Big Six Skill) 
ประกอบด้วยทักษะของการรู้สารสนเทศที่ผู้เรียนควรรู้ ซึ่งแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ได้ 6 ทักษะดังนี้คอื 

ทักษะที่ 1 การก าหนดความต้องการสารสนเทศ (Task definition) 
ทักษะที่ 2 การใช้กลยุทธ์ในการสืบค้นสารสนเทศ (Information seeking strategies) 
ทักษะที่ 3 การก าหนดแหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงสารสนเทศ  (Location and 

access) 
ทักษะที่ 4 การใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ (Use of information) 
ทักษะที่ 5 การสังเคราะห์สารสนเทศ (Synthesizing) 
ทักษะที่ 6 การประเมินสารสนเทศ (Evaluation) 
องค์ประกอบส าคัญประกอบด้วย ความเข้าใจ และความสามารถส่วนบุคคลที่ตระหนัก

ถึงความจ าเป็นของสารสนเทศ โดยต้องมีความสามารถดังต่อไปนี้ 
1. ความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศ ประกอบด้วยความสามารถทางกายภาพ และ

สติปัญญาในการเข้าถึงสารสนเทศ ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี สามารถระบุแหล่งและ
สืบค้น ด้วยการใช้ความรู้และกลยุทธ์เพ่ือคัดสรร แก้ไข วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์และสื่อสาร 
กับฐานข้อมูลทั่วไป และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่นซีดีรอม อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

2. ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ ประกอบด้วยความสามารถในการสังเคราะห์ 
หรือตีความ สามารถตัดสินใจได้ว่าแหล่งสารสนเทศใดมีความน่าเชื่อถือ โดยอาศัยข้อเท็จจริงและ
ความเที่ยงตรง ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการประเมินสารสนเทศ 

3. ความสามารถในการใช้สารสนเทศ ประกอบด้วยความเข้าใจประเด็นทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ รวมถึงมารยาทการใช้สารสนเทศ และ
ประสิทธิภาพในการจัดการสารสนเทศท่ีสืบค้นได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 6.1.4 ลักษณะของผู้รู้สารสนเทศ 
 SUNY Council of Library Directors Information Literacy Initiative (2003) ได้ 
เสนอคุณลักษณะและความสามารถในทักษะการรู้สารสนเทศของบุคคลดังนี้ 
 1. ตระหนักถึงความจ าเป็นของสารสนเทศ 
 2. สามารถก าหนดขอบเขตของสารสนเทศท่ีจ าเป็น 
 3. เข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ประเมินสารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศได้ 
 5. น าสารสนเทศท่ีคัดสรรแล้วสู่พื้นความรู้เดิมได ้
 6. มีประสิทธิภาพในการใช้สารสนเทศได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 7. เข้าใจประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกฎหมายในหารใช้สารสนเทศ 
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 8. เข้าถึงและใช้สารสนเทศได้อย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย 
 9. แบ่งประเภท จัดเก็บ และสร้างความเหมาะสมให้กับสารสนเทศท่ีรวบรวมไว้ 
 10. ตระหนักว่าการรู้สารสนเทศช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 Doyle (1992) ได้กล่าวไว้ใน สรุปรายงานการประชุมแห่งชาติว่าด้วยเรื่องการรู้
สารสนเทศว่า ลักษณะของผู้รู้สารสนเทศ คือผู้ที่ 
 1. ตระหนักรู้ว่าสารสนเทศที่ถูกต้องและสมบูรณ์เป็นพ้ืนฐานส าหรับการตัดสินใจ
ตระหนักว่าเมื่อใดที่จะต้องใช้สารสนเทศ 
 2. ก าหนดปัญหาและค า ถามจากความต้องการสารสนเทศของตนเองได้ 
 3. มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศเก่ียวกับศักยภาพของแหล่งในการตอบปัญหา 
 4. สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้ เช่น แหล่งสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี 
 5. ประเมินคุณค่าสารสนเทศได้ 
 6. บูรณาการสารสนเทศท่ีได้จากการค้นคว้าเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ได้ 
 7. ใช้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจและการแก้ปัญหาได้ 
 สมาคมบรรณารักษ์ห้องสมุดวิทยาลัยและการวิจัย (Association of College and 
Research Librarian: ACRL) ได้ ก าห น ด ลั ก ษ ณ ะขอ งผู้ รู้ ส า รส น เท ศ (Information literate 
individual) ไว้ในมาตรฐานองค์ประกอบการรู้สารสนเทศส าหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา        
ปี 2000 ไว้ดังนี้ 
 1. สามารถก าหนดขอบเขตสารสนเทศท่ีตนเองต้องการได้ 
 2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. ประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ 
 4. ใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. เข้าใจในเรื่อง กฎหมาย และสังคมแวดล้อมในการใช้สารสนเทศรวมถึงการเข้าถึง
และใช้สารสนเทศอย่างถูกหลักจริยธรรมและตามหลักกฎหมาย  

กล่าวโดยสรุป ลักษณะของผู้รู้สารสนเทศ (Information-literate individuals) ต้อง
เป็นผู้ที่สามารถค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศที่ตนเองต้องการในลักษณะที่เหมาะสมและมีปริมาณที่
พอเหมาะ สามารถทบทวนทางเลือกในการเข้าถึงได้อย่างพินิจพิเคราะห์และสามารถเลือกใช้
สารสนเทศเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.1.5 การสอนการรู้สารสนเทศ (Information Literacy Instruction) 
 การสอนการรู้สารสนเทศ คือการสอนที่เน้นสอนทักษะการคิดวิเคราะห์  (Critical 
Thinking) และเน้นสอนผู้ใช้ให้ใช้สารสนเทศให้เป็นต่างจากการสอนการใช้ห้องสมุดแบบเดิม 
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ที่เน้นสอนเกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศเป็นหลักการสอนการรู้สารสนเทศในสถาบันการศึกษามีรูปแบบ
การสอนที่หลากหลาย เช่น การสอนการรู้สารสนเทศโดยสัมพันธ์กับรายวิชา (course related 
library instruction session) การสอนการรู้สารสนเทศโดยบูรณาการเข้ากับรายวิชา (course-
integrated project) การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยระบบออนไลน์ (online tutorials) และการสอนเป็น 
รายวิชา (Eisenberg, 2008) 
 วิธีการสอนการรู้สารสนเทศที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ได้แก่ 
 1. การสอนการรู้สารสนเทศออนไลน์ (Online Information Literacy Instruction) 
 2. การบรรจุการสอนการรู้สารสนเทศในหลักสูตรการเรียน  (The Information 
Literacy Course) สถาบันการศึกษาบางแห่งมีรายวิชาที่สอนการรู้สารสนเทศ  
 
6.2 มาตรฐานการรู้สารสนเทศ (Information Literacy Standards) 
 6.2.1 มาตรฐานของผู้รู้สารสนเทศ 
 American Association of School Librarians & Association for Educational 
Communications and Technology (2004) ได้เสนอมาตรฐานของผู้รู้สารสนเทศไว้ 3 ระดับ คือ 
มาตรฐานทั่วไป เป็นมาตรฐานที่ 1-3 มาตรฐานการเรียนรู้อย่างอิสระ มาตรฐานที่ 4-6 และมาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นมาตรฐานที ่7-8 ดังต่อไปนี้ 
 มาตรฐานทั่วไป 
 มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนเข้าถึงสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนประเมินสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและอย่างมีความสามารถ 
 มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนให้สารสนเทศอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 
 มาตรฐานการเรียนรู้อย่างอิสระ 
 มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ ต้องรู้สารสนเทศ และแสวงหาสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับความสนใจส่วนตัวได้ 
 มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ ต้องรู้สารสนเทศ และชื่นชมวรรณคดีและ
สารสนเทศอ่ืนๆ ที่มีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 มาตรฐานที่  6 ผู้ เรียนที่มี อิสระในการเรียนรู้  ต้องรู้สารสนเทศ ต้องมุ่งแสวงหา
สารสนเทศ และสร้างองค์ความรู้อย่างยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 
 มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนสร้างประโยชน์ต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้และสังคม เป็นผู้รู้
สารสนเทศและตระหนักถึงความส าคัญของสารสนเทศที่มีต่อสังคมประชาธิปไตย 
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 มาตรฐานที่ 8 ผู้เรียนสร้างประโยชน์ต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้และสังคม เป็นผู้รู้
สารสนเทศ และฝึกฝนให้มีพฤติกรรมที่มีจริยธรรม อันเกี่ยวข้องกับสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
             การรู้สารสนเทศจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ โดยต้อง
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในบริบทของทุกอย่างในชีวิตของบุคคล เพ่ือความส าเร็จโดยบูรณาการทั้งใน
หลักสูตรของการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 6.2.2 มาตรฐานการรู้สารสนเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 สหรัฐอเมริกานับว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทส าคัญอย่างมากในการริเริ่มจัดท า
มาตรฐานการรู้สารสนเทศขึ้นเป็นประเทศแรกซึ่งเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1989 โดย ALA ได้เผยแพร่
เอกสาร Presidential Committee on Information Literacy ที่ได้ก าหนดลักษณะองค์ประกอบที่
ส าคัญ 4 ประการของการรู้สารสนเทศ แบ่งมาตรฐานการรู้สารสนเทศออกเป็น 2 ระดบั คือ 
 ระดับแรก ระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาคือ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ 
9 ประการส าหรับนักเรียน (1998) (The Nine Information Literacy Standard for Student 
Learning)และ ระดับที่สอง มาตรฐาน การรู้สารสนเทศส าหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา (2000) 
(Information Literacy Competency Standards for Higher Education) แต่ละมาตรฐานแต่ละ
ระดับประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้ 

6.2.3 มาตรฐานการรู้สารสนเทศส าหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 มาตรฐานการรู้สารสนเทศส าหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นส าหรับผู้เรียนใน
ระดับอุดมศึกษาเป็นหลัก ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 5 มาตรฐานและมีตัวชี้วัดความส าเร็จ 22 ตัว 
ใช้ส าหรับประเมินความก้าวหน้าในการรู้สารสนเทศของผู้เรียนตามล าดับขั้นของผลลัพธ์จากล าดับขั้น
พ้ืนฐานจนถึงขั้นสูงตามล าดับ ผลลัพธ์แต่ละตัวสามารถใช้เป็นเครื่องก าหนดแนวทางในการพัฒนา
วิธีการในการวัดผลการรู้สารสนเทศของผู้เรียน รวมถึงเป็นเครื่องมือชี้วัดการรู้สารสนเทศของผู้เรียน
ด้วย (Association of College and Research Librarian: ACRL, 2000 : 8-14) ผู้ เรียนที่ เป็นผู้รู้
สารสนเทศในระดับอุดมศึกษาจะต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
มาตรฐานที่ 1 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถก าหนดชนิดและขอบเขตของสารเทศที่ตนเอง

ต้องการได้ 
เครื่องมือชี้วัดความส าเร็จ (Performance Indicators): 
 1.1 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถก าหนดและอธิบายสารสนเทศที่ต้องการได้
ชัดเจน 
 ผลลัพธ์ที่ได้(Outcomes Include) : 



67 

   1.1.1 สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวเรื่องการท าวิจัยหรือสารสนเทศที่ตนเอง
ต้องการค้นหากับครูผู้สอน กับกลุ่มกิจกรรม และแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

   1.1.2 สามารถพัฒนาความต้องการเนื้อหาของงานวิจัยของตนเองเป็นค าพูดได้และตั้ง
ค าถามการวิจัยได ้

   1.1.3 สามารถค้นหาแหล่งสารสนเทศที่จะน ามาสนับสนับสนุนหัวข้องานวิจัยของ
ตนเองได ้

   1.1.4 สามารถก าหนดหรือปรับปรุงสารสนเทศท่ีตนเองต้องการได้ 
   1.1.5 สามารถอธิบายและแยกแยะแนวคิดหลักและค าศัพท์ที่จะใช้ในการอธิบายถึง

สารสนเทศที่ตนเองต้องการได ้
   1.1.6 สามารถตระหนักรู้ว่าการผลิตสารสนเทศชิ้นใหม่ โดยน าสารสนเทศที่มีอยู่ใน

ปัจจุบันมาเชื่อมโยงกับความคิดดั้งเดิม การทดลอง หรือการวิเคราะห์ ท า ให้เกิดสารสนเทศชิ้นใหม่ได ้
 1.2 ผู้ เรียนที่ เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถจ าแนกประเภทและรูปแบบของแหล่ง
สารสนเทศ และสารสนเทศที่น่าเชื่อถือต่างๆได้ 
 ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcomes Include) : 
    1.2.1 รู้ว่าสารสนเทศที่เป็นทางการ (formally) และไม่เป็นทางการ (informally) ถูก
ผลิตขึ้นอย่างไร มีการจัดการอย่างไร และถูกเผยแพร่อย่างไรบ้าง 
    1.2.2 ตระหนักว่าความรู้สามารถถูกจัดแบ่งได้ตามสาขาวิชาซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึง
สารสนเทศได้ง่ายยิ่งขึ้น 
    1.2.3 สามารถจ าแนกคุณค่าและความแตกต่างของแหล่งสารสนเทศที่มีศักยภาพ 
(Potential resources) ที่อยู่ในรูปแบบที่หลากหลายได้ เช่น สื่อผสม (multimedia) ฐานข้อมูล 
เว็บไซต์ ชุดข้อมูล โสตทัศนะวัสดุ และ สิ่งตีพิมพ์อ่ืนๆ 
    1.2.4 สามารถจ าแนกวัตถุประสงค์และผู้ใช้แหล่งสารสนเทศที่มีศักยภาพเหล่านั้นได้ 
เช่น ความแตกต่างระหว่างแหล่งสารสนเทศที่ได้รับความนิยมและแหล่งสารสนเทศทางวิชาการได้  
แยกความแตกต่างระหว่างแหล่งสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันและแหล่งข้อมูลที่เป็นประวัติศาสตร์ได้ 
    1.2.5 สามารถแยกความแตกต่างของแหล่งสารสนเทศปฐมภูมิและแหล่สารสนเทศ
ทุติยภูมิได้ พร้อมทั้งสามารถตระหนักหนักรู้ได้ว่าแหล่งแต่ละชนิดนั้นจะใช้งานอย่างไรและมีส าคัญ
ต่างกันอย่างไร 
    1.2.6 สามารถเข้าใจว่าสารสนเทศควรได้มาจากข้อมูลดิบจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 

1.3 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถพิจารณาค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ในการ
ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ตนเองต้องการได้ 
 ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcomes Include) : 
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    1.3.1 สามารถพิจารณาความเป็นไปได้ในการได้มาซึ่งสารสนเทศที่ต้องการและ
สามารถขยายขอบเขตกระบวนการค้นหาสารสนเทศจากแหล่งอ่ืนได้ (ยกตัวอย่างเช่น การยืมระหว่าง
ห้องสมุด) 
    1.3.2 สามารถที่จะพิจารณาความเป็นไปได้ในการได้มาซึ่งสารสนเทศภาษาอ่ืน เพ่ือ 
รวบรวมสารสนเทศท่ีต้องการเพิ่มเติมและสามารถเข้าใจปริบทของสารสนเทศได้ 
    1.3.3 สามารถวางแผนและก าหนดระยะเวลาในการแสวงหาสารสนเทศท่ีต้องการ 
 1.4 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถทบทวนการประเมินธรรมชาติของสารสนเทศ
และการขยายความต้องการสารสนเทศได้ 
 ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcomes Include) : 
    1.4.1 สามารถทบทวนว่าสารสนเทศที่มีอยู่ในเบื้องต้นสามารถตอบค าถามการวิจัยได้
อย่างชัดเจน หรือต้องการการปรับปรุงใหม่ 
    1.4.2 สามารถอธิบายเกณฑ์มาตรฐานในการตัดสินใจใช้สารสนเทศหรือเลือก
สารสนเทศได้ 
มาตรฐานที่ 2 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการอย่างมีประสิทธิผล

และประสิทธิภาพ 
เครื่องมือชี้วัดความส าเร็จ(Performance Indicators): 
 2.1 ผู้ เรียนที่ เป็นผู้ รู้สารสนเทศสามารถเลือกวิธีการค้นหาอย่างมีหลักการ 
(Investigative Methods) หรือเลือกระบบการค้นคืนสารสนเทศเพื่อใช้ในการเข้าถึงสารสนเทศ
ได้อย่างเหมาะสม 
 ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcomes Include) : 
    2.1.1 สามารถจ าแนกวิธีการค้นหาสารสนเทศอย่างมีหลักการได้อย่างเหมาะสม 
    2.1.2 สามารถส ารวจผลดีและความเหมาะสมในวิธีการค้นหาสารสนเทศอย่างมี
หลักการได ้
    2.1.3 สามารถส ารวจถึงขอบเขต  เนื้อหา และโครงสร้างของระบบการค้นคืน
สารสนเทศได้ 
    2.1.4 สามารถคัดเลือกแนวทางการเข้าถึงสารเทศที่ต้องการจากวิธีการค้นหา
สารสนเทศอย่างมีหลักการหรือใช้ระบบการค้นคืนสารสนเทศที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพได้ 

2.2 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถสร้างและออกแบบกลยุทธ์ในการสืบค้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcomes Include) : 
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    2.2.1 สามารถพัฒนาวางแผนการวิจัยให้สอดคล้องกับวิธีการในการส ารวจสารสนเทศ
ที่ต้องการอย่างเหมาะสม 
    2.2.2 สามารถก าหนดค าค้น  (keywords) ค าที่มี  ค าที่มีความหมายเหมือนกัน 
(synonyms) และค าที่ มีความหมายเกี่ ยวข้อง  (related terms) ที่ ต้องการใช้ส าหรับสืบค้น
สารสนเทศที่ต้องการได ้
    2.2.3 สามารถเลือกศัพท์ควบคุม (controlled words) ที่ใช้ในสาขาวิชาหรือใช้ใน
แหล่งสารสนเทศที่ใช้ค้นคืนได้ 
    2.2.4 สามารถสร้างกลยุทธการสืบค้นโดยใช้ค า สั่งสืบค้นที่เหมาะสมกับระบบการค้น
คืนสารสนเทศได้ เช่น การใช้ตรรกะบูลีน การตัดค า การก าหนดระยะห่างของค าในเครื่องมือสืบค้น
บนอินเทอร์เน็ต (Searh Engines) 
    2.2.5 สามารถใช้กลยุทธการสืบค้นที่เหมาะสมกับระบบการค้นคืนสารสนเทศที่มี
หลากหลาย  
    2.2.6 สามารถสืบค้นโดยเลือกใช้วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะกับสาขาวิชา 

2.3 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถค้นคืนสารสนเทศออนไลน์หรือสามารถใช้
วิธีการอื่นๆ ในการค้นคืนได้ 
 ผลลัพธ์ที่ได้(Outcomes Include) : 
    2.3.1 สามารถใช้ระบบการสืบค้นที่หลากหลายเพ่ือการค้นคืนสารสนเทศที่อยู่ใน
รูปแบบที่แตกต่างกันได ้
    2.3.2 สามารถใช้ระบบการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรหรือระบบอ่ืนๆ เช่น ดัชนีหรือระบบ
เลขหมู่ เพ่ือใช้ในการเข้าถึงสารสนเทศในห้องสมุดหรือแหล่งสารสนเทศต่างๆ 
    2.3.3 สามารถใช้บริการออนไลน์แบบพิเศษ (specialized online) หรือบริการผู้ใช้
ส่วนบุคคล (in personal services) ที่มีในสถาบันเพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศท่ีต้องการได้ ยกตัวอย่าง 
เช่น บริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการจัดส่งเอกสารสมาคมวิชาชีพ (professional association) 
หน่วยงานวิจัยของสถาบัน (institutional research offices) แหล่งข้อมูลชุมชน (community 
resources) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา เป็นต้น 
    2.3.4 สามารถใช้การส ารวจ การส่งจดหมาย การสัมภาษณ์ หรือรูปแบบอ่ืนของ
เครื่องมือเพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศเบื้องต้นที่ต้องการได้ 
 2.4 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถปรับปรุงกลยุทธการสืบค้นได้ 
 ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcomes Include) : 
    2.4.1 สามารถประเมินปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องจากการสืบค้นเพ่ือ
เลือกระบบการค้นคืนสารสนเทศท่ีเหมาะสม หรือเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมในการสืบค้น 
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    2.4.2 สามารถก าหนดปัญหาในการค้นคืนสารสนเทศและตัดสินใจปรับปรุงกล
ยุทธการสืบค้นใหม่ได้ ถ้าจ าเป็น 
    2.4.3 สามารถเริ่มต้นสืบค้นใหม่อีกครั้งโดยใช้กลยุทธการสืบค้นที่ปรับปรุงใหม่ได้ 
 2.5 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถคัดลอก บันทึก และจัดการสารสนเทศและ
แหล่งสารสนเทศได้ 
 ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcomes Include) : 
    2.5.1 สามารถเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการคัดลอกสารสนเทศที่ต้องการได้ เช่น 
ฟังก์ชั่นของโปรแกรมในการคัดลอก (copy) และวาง (paste) การถ่ายเอกสาร การใช้สแกนเนอร์ 
(scanner) การใช้อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง 
    2.5.2 สามารถสร้างระบบส าหรับในการจัดการสารสนเทศ 
    2.5.3 สามารถบอกความแตกต่างของประเภทของแหล่งสารสนเทศที่ถูกน าไปอ้างอิง 
(cited) และเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบการอ้างอิงแหล่งสารสนเทศต่างๆ ได ้
    2.5.4 สามารถจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกันไว้ใช้อ้างอิงครั้งต่อไปได้ 
    2.5.5 สามารถใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการสารสนเทศท่ีได้รับการคัดเลือก
และถูกจัดระบบไว้แล้วได้ 
มาตรฐานที่ 3 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมี

วิจารณญาณ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงสารสนเทศที่ได้รับการคัดเลือกไว้แล้วกับ
พื้นฐาน ความรู้เดิมท่ีตนเองมีอยู่ได้ 

เครื่องมือชี้วัดความส าเร็จ (Performance Indicators): 
3.1 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถสรุปใจความส าคัญที่ได้มาจากสารสนเทศที่

รวบรวมมาได้ 
 ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcomes Include) : 
    3.1.1 สามารถอ่านเอกสารและจับประเด็นส าคัญได้ 
    3.1.2 สามารถสรุปประเด็นส าคัญของเอกสารด้วยส านวนของตนเองและเลือกใช้
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
    3.1.3 สามารถเลือกเนื้อหาค าพูดที่เหมาะสมเพื่อการคัดลอกมาอ้างอิงได้ (quoted) 

3.2 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถก าหนดและประยุกต์ใช้เกณฑ์มาตรฐานในการ
ประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาได้ 
 ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcomes Include) : 
    3.2.1 สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ ได้เพ่ือประเมิน 
ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความเที่ยงตรง ช่วงเวลาของสารสนเทศได้ 
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    3.2.2 สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและเหตุผลที่ใช้สนับสนุนข้อโต้แย้งหรือวิธีการของ
สารสนเทศที่ตัวเองมีได้ 
    3.2.3 สามารถแยกแยะความแตกต่างของสารสนเทศที่มีอคติ  สารสนเทศที่ไม่
น่าเชื่อถือได้ 
    3.2.4 สามารถท า ความเข้าใจวัฒนธรรม ลักษณะทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อมของ
สารสนเทศที่ถูกสร้างขึ้นได้ รวมทั้งเข้าใจอิทธิพลสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการอธิบายความสารสนเทศได้ 
 3.3 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถสังเคราะห์ใจความส าคัญของสารสนเทศเพื่อ
สร้างแนวคิดสารสนเทศใหม่ได้ 
 ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcomes Include) : 
    3.3.1 สามารถเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของแนวคิดต่างๆในสารสนเทศและสามารถ
เชื่อมโยงแนวคิดต่างๆเหล่านั้นกับความรู้ที่มีอยู่เดิมในการสร้างสารสนเทศใหม่ ที่น่าเชื่อถือโดยมีข้อมูล
อ้างอิงสนับสนุน 
    3.3.2 สามารถขยายรายละเอียดการสังเคราะห์สารสนเทศในขั้นแรกออกไปได้ในกรณี
ที่ต้องสร้างสมมติฐานใหม่ซึ่งต้องการสารสนเทศสนับสนุนเพิ่มเติม 
    3.3.3 สามารถใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น โปรแกรมสเพรด
ชีท (spreadsheets) ฐานข้อมูล สื่อผสม อุปกรณ์โสตและทัศนวัสดุอ่ืนๆ ในการจับประเด็นแนวคิด
และข้อเท็จจริงต่างๆ 
 3.4 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถเปรียบเทียบความรู้ใหม่กับความรู้ที่มีอยู่เดิม
เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ สารสนเทศเพิ่มคุณค่า (value added) การโต้แย้งสารสนเทศหรือลักษณะ
พิเศษของสารสนเทศได้ 
 ผลลัพธ์ที่ได้(Outcomes Include) : 
    3.4.1 สามารถพิจารณาได้ว่าสารสนเทศที่ ได้ เพียงพอในการวิจัยหรือต้องการ
สารสนเทศอ่ืนเพิ่มหรือไม่ 
    3.4.2 สามารถใช้การคิดอย่างมีเหตุผลในการพิจารณาโต้แย้งหรือยืนยันสารสนเทศที่
เราใช้เปรียบเทียบกับแหล่งสารสนเทศอ่ืนได้ 
    3.4.3 สามารถเขียนสรุปใจความส าคัญจากสารสนเทศท่ีรวบรวมมาได้ 
    3.4.4 สามารถทดสอบทฤษฎีด้วยเทคนิคที่เหมาะสมของสาขาวิชานั้นๆ เช่นการสร้าง
สถานการณ์จ าลอง (simulator) การทดลอง เป็นต้น 
    3.4.5 สามารถตัดสินความถูกต้องของสารสนเทศได้ โดยการตั้งค าถามถึงแหล่งที่มา
ของข้อมูลการจ ากัดเครื่องมือหรือกลยุทธ์ที่ใช้ในการรวบรวมสารสนเทศ การพิจารณาความเป็นเหตุ
เป็นผลของบทสรุป 
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    3.4.6 สามารถเชื่อมโยงสารสนเทศใหม่กับสารสนเทศเก่าหรือความรู้เก่าได้ 
    3.4.7 สามารถเลือกสารสนเทศที่มีเนื้อหาสนับสนุนหัวเรื่องประเด็นที่ก าลังค้นคว้าได้ 
 3.5 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถตัดสินใจได้ที่จะเพิ่มหรือลดสารสนเทศได้ 
 ผลลัพธ์ที่ได้(Outcomes Include) : 
    3.5.1 สามารถจับประเด็นต่างๆที่พบจากสารสนเทศได้ 
    3.5.2 สามารถตัดสินใจที่จะเพ่ิมหรือลดประเด็นของสารสนเทศท่ีต้องการได้ 
 3.6 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถท าความเข้าใจและตีความสารสนเทศเพื่อการ
อภิปรายกับบุคคลอ่ืน ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ปฏิบัติงานได้ 
 ผลลัพธ์ที่ได้(Outcomes Include) : 
    3.6.1 สามารถมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน 
    3.6.2 สามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการ
อภิปรายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น อีเมล์ บอร์ดรายงานข่าว (bulletin board) และห้องคุย (chat 
room) ได ้
    3.6.3 สามารถสอบถามทัศนคติของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เครื่องมือต่างๆได้  เช่นการ
สัมภาษณ์ อีเมล์ และบัญชีรายชื่อสาธารณะ (listserve) 
  3.7 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถตัดสินใจได้ว่าค าถามการค้นคว้านั้นต้อง
ปรับเปลี่ยนใหม่หรือไม่ 
 ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcomes Include) : 
    3.7.1 สามารถตัดสินใจได้ว่าสารสนเทศที่ได้มานั้นเพียงพอกับความต้องการหรือไม่ 
หรือว่ายังต้องการสารสนเทศเพ่ิมเติมจากที่อ่ืนอีก 
    3.7.2 สามารถปรับปรุงกลยุทธการสืบค้นและเติมแนวคิดการสืบค้นที่จ าเป็นใหม่ได้ 
    3.7.3 สามารถพิจารณาแหล่งค้นคว้าข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบันและหาแหล่งค้นคว้าใหม่ได้ 
มาตรฐานที่  4 : ผู้ เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศในฐานะบุคคลหรือสมาชิกของกลุ่มสามารถใช้

สารสนเทศในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เครื่องมือชี้วัดความส าเร็จ(Performance Indicators): 
 4.1 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถใช้สารสนเทศที่มีอยู่เดิมและสารสนเทศที่ได้มา
ใหม่ในการวางแผนและสร้างสารสนเทศชิ้นใหม่ได้ 
 ผลลัพธ์ที่ได้(Outcomes Include) : 
    4.1.1 จัดระบบเนื้อหาของสารสนเทศในลักษณะที่สนับสนุนตามวัตถุประสงค์และ
รูปแบบของผลงานใหม่ เช่น การสรุปความ การเขียนเนื้อหาคร่าวๆ ภาพเล่าเรื่อง เป็นต้น 
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    4.1.2 เชื่อมโยงความรู้และทักษะจากประสบการณ์เดิมในการวางแผนและสร้าง
สารสนเทศชิ้นใหม่ 
    4.1.3 เชื่อมโยงสารสนเทศเดิมและสารสนเทศใหม่รวมถึงการคัดลอกข้อความหรือการ
ถ่ายข้อความในลักษณะที่สนับสนุนตามวัตถุประสงค์ของผลงานใหม่ 
    4.1.4 สามารถปรับเปลี่ยนข้อความ  รูปภาพ และข้อมูลที่อยู่ในรูปดิจิตอลจาก
แหล่งข้อมูลเดิมให้อยู่ในรูปแบบใหม่ได ้
 4.2 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถทบทวนกระบวนการพัฒนาผลงานชิ้นใหม่ได้ 
 ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcomes Include) : 
    4.2.1 สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนหรือล าดับของกิจกรรมของการผลิตสารสนเทศได้แก่ 
การค้นหาสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ และการสื่อสารสารสนเทศ 
    4.2.2 สามารถทบทวนถึงสาเหตุที่ท า ให้ผลงานประสบผลส าเร็จ สาเหตุที่ท า ให้
ล้มเหลว และกลยุทธ์ที่เคยเลือกใช้ได้ 

4.3 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถน า สารสนเทศที่ผลิตขึ้นใหม่ไปสื่อสารกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcomes Include) : 
    4.3.1 สามารถเลือกวิธีการหรือรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดในการเผยแพร่ผลงานแก่ผู้ใช้ 
    4.3.2 สามารถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการผลิตผลงาน 
    4.3.3 สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เราต้องการสื่อสารและการสื่อสารข้อมูลเข้าด้วยกันได้ 
    4.3.4 สามารถสื่อสารข้อมูลได้อย่างชัดเจนและท าให้ผู้ชมสนใจ 
มาตรฐานที่ 5 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศมีความเข้าใจในเรื่อง เศรษฐกิจกฎหมายและประเด็น

ของสังคมเกี่ยวกับการใช้และการเข้าถึงสารสนเทศ รวมถึงการใช้สารสนเทศอย่าง
ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย 

เครื่องมือชี้วัดความส าเร็จ (Performance Indicators): 
 5.1 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถมีความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมายและ
เศรษฐกิจสังคมเกี่ยวกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcomes Include) : 
    5.1.1 สามารถแยกแยะและอภิปรายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (privacy) และการ
ป้องกันสิทธิ์ (security) ในสารสนเทศที่เป็นสิ่งตีพิมพ์และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
    5.1.2 สามารถแยกแยะและอภิปรายเกี่ยวกับสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่คิด
มูลค่า (free-based) และสารสนเทศเชิงพาณิชย์ (fee-based) ได ้
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    5.1.3 สามารถแยกแยะและอภิปรายเกี่ยวกับสิทธิในการจ ากัดการพูด (censorship 
of speech) และสิทธิ์ในการพูด (freedom of speech) ได ้
    5.1.4 สามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual 
property) และกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ (copy right) และการใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตาม
ลิขสิทธิ์ (fair use of copyright materials) ได้ 
 5.2 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบายขององค์กร
จรรยาบรรณ ในการเข้าถึงและใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
 ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcomes Include) : 
    5.2.1 สามารถมีส่วนร่วมในการอภิปรายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  (electronics 
discussions) โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต (netiquette) 
    5.2.2 สามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ของการใช้รหัสลับ (passwords) และรูปแบบรหัส
ประจ า ตัวแบบอ่ืนๆ ในการเข้าถึงสารสนเทศ 
    5.2.3 สามารถยอมรับนโยบายของหน่วยงานที่เราใช้เป็นแหล่งเข้าถึงสารสนเทศ  
    5.2.4 สามารถใช้แหล่งสารสนเทศ อุปกรณ์ ระบบและเครื่องอ านวยความสะดวก 
อ่ืนๆ อย่างถูกต้อง 
    5.2.5 สามารถได้รับ จัดเก็บ และเผยแพร่ อักษร ข้อมูล รูปภาพ และเสียงอย่างถูก
กฎหมาย 
    5.2.6 สามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในการที่จะไม่คัดลอกผลงานของบุคคลอ่ืน
โดยไม่ได้อ้างอิงหรือแอบอ้างคัดลอกผลงานของผู้อื่นเป็นของตนเอง 
    5.2.7 สามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในเรื่องนโยบายการวิจัยในมนุษย์  (Human 
Research) 
 5.3 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถใช้แหล่งสารสนเทศในการสื่อสารผลงานได้ 
ผลลัพธ์ที่ได ้(Outcomes Include) : 
    5.3.1 สามารถเลือกรูปแบบของเอกสารสารสนเทศที่มีการอ้างอิงที่มาที่ชัดเจนและใน
การใช้งานสารสนเทศท่ีมีที่มาทุกครั้งจะต้องมีการอ้างอิงที่มาของสารสนเทศ 
    5.3.2 สามารถเผยแพร่สารสนเทศที่ได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่และถูกต้องตามหลัก
ลิขสิทธิ์เท่านั้น 
 6.2.4 มาตรฐานการรู้สารสนเทศของประเทศออสเตรเลีย 
 Webber และ Johnson (2002) กล่าวว่า มาตรฐานการรู้สารสนเทศของประเทศ
ออสเตรเลียจัดท าขึ้นในปี 2001 โดยคณะกรรมการบรรณารักษ์อุดมศึกษาแห่งออสเตรเลีย (Council 
of Australian University Librarian, CAUL) ซึ่งได้จัดท ามาตรฐานการรู้สารสนเทศขึ้นโดยยึด
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มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก บางส่วนที่ได้ท า การแก้ไข เพ่ิมเติม ได้แก่ในส่วนการใช้
ค า Information Literate Person แทนค าว่า Information Literate Student ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
มาตรฐานของประเทศนี้มุ่งให้ความรู้กับบุคลทั่วไปด้วยไม่เฉพาะผู้เรียนที่อยู่ในสถาบันการศึกษา
เท่านั้น องค์ประกอบการรู้สารสนเทศของประเทศออสเตรเลีย ประกอบด้วย 
 1. ความสามารถในการตระหนักรู้ความต้องการสารสนเทศ 
 2. ความสามารถในการก าหนดขอบเขตสารสนเทศที่ตนเองต้องการได้ 
 3. ความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
 4. ความสามารถในการประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาได้ 
 5. ความสามารถในการรวบรวมสารสนเทศท่ีได้รับการคัดเลือกแล้วให้เกิดความรู้ได้ 
 6. ความสามารถในการใช้สารสนเทศเพ่ือการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
 7. ความสามารถในการเข้าใจประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจ  กฎหมาย สังคมและ
วัฒนธรรมในการใช้สารสนเทศ 
 8. ความสามารถในการเข้าถึงและใช้สารสนเทศอย่างถูกหลักจริยธรรมและถูก
กฎหมาย 
 9. ความสามารถในการจัดหมวดหมู่สารสนเทศ  จัดเก็บสารสนเทศ  ปรับปรุง
สารสนเทศที่มีอยู่ รวมถึงสร้างสารสนเทศข้ึนมาใหม่ได้ 
 10  ความสามารถในการตระหนักว่าการรู้สารสนเทศคือ พ้ืนฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

6.2.5 มาตรฐานการรู้สารสนเทศของประเทศอังกฤษ 
 Webber และ Johnson (2002) กล่าวว่า มาตรฐานการรู้สารสนเทศของประเทศ
อังกฤษจัดท า ขึ้นในปี 1999 โดยหน่วยงานการประชุมแห่งชาติและห้องสมุดมหาวิทยาลัย (Standing 
Conference of National and University Libraries, SCONUL) ได้จัดท าโครงสร้างมาตรฐานการ
รู้สารสนเทศของประเทศขึ้นใช้ชื่อว่า the Seven Pillars of Information Literacy และ SCONUL 
ใช้ค าว่า ทักษะทางสารสนเทศ (Information Skill) แทนค าว่า การรู้สารสนเทศ องค์ประกอบหลัก
ของทักษะทางสารสนเทศ 7 ประการประกอบด้วย 
 1. ความสามารถในการก าหนดความต้องการสารสนเทศ (The ability to recognize 
a need for information) 
 2. ความสามารถในการก าหนดความแตกต่างของสารสนเทศแต่ละประเภทได้ (The 
ability to distinguish ways in which the information “gap” may be addressed) 
 3. ความสามารถในการก าหนดกลยุทธการสืบค้นสารสนเทศได้  (The ability to 
construct strategies for locating information) 
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 4. ความสามารถในการก าหนดและเข้าถึงสารสนเทศ (The ability to locate and 
access information) 
 5. ความสามารถในการเปรียบเทียบและประเมินสารสนเทศที่ ได้รับจากแหล่ง
สารสนเทศที่แตกต่างได้ (The ability to compare and evaluate information obtained from 
different sources) 
 6. ความสามารถในการสื่อสารสารสนเทศได้ (The ability to organize, apply and 
communicate information to others in ways appropriate to the situation) 
 7. ความสามารถในการสังเคราะห์สารสนเทศเพ่ือสร้างความรู้ใหม่ได้ (The ability to 
synthesis and build upon existing information, contributing to the creation of new 
knowledge)  
 
6.3 แนวทางการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
           แนวทางการส่งเสริมการรู้สารสนเทศมีหลายแนวทาง หากแนวทางที่มีรูปธรรมชัดเจน
จากประเทศสหรัฐอเมริกา คือ  The Big 6 Skills Model ซึ่ งพัฒนาขึ้น โดยนักการศึกษาชื่ อ 
Eisenberg (2008) ได้น าไปใช้ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย 
มีการน าไปประยุกต์เพ่ือการเรียนการสอนทักษะสารสนเทศในสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยมี 5 
ขั้นตอน ได้แก่ 
 ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดภาระงาน (Task Definition) เป็นการระบุปัญหา หรือก าหนด
ขอบเขตของสารสนเทศท่ีต้องการใช้ และก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือการค้นหาสารสนเทศในขั้นต่อไป 
 ขั้ น ตอนที่  2  การก าหนดกลยุทธ์แสวงหาสารสน เทศ ( Information Seeking 
Strategies) เป็นการก าหนดว่าแหล่งสารสนเทศใดมีสารสนเทศที่ต้องการ และประเมินความ
เหมาะสมของแหล่งสารสนเทศกับปัญหาที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น เพ่ือให้สารสนเทศได้ตรงกับความ
ต้องการอย่างแท้จริง 
 ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดแหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงสารสนเทศ (Location and 
Access) เป็นการระบุแหล่งที่อยู่ของสารสนเทศและค้นหาสารสนเทศตามแหล่งสารสนเทศที่ได้
ก าหนดไว้ 
 ขั้นตอนที่  4 การใช้สารสน เทศ  (Use of Information) เป็ นการอ่าน  พิจารณ า
สารสนเทศที่ต้องการ และคัดเลือกข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องออกมาใช้ได้ตรงกับท่ีต้องการ 
 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินผลงานที่ได้ท าขึ้น รวมทั้ง
การประเมินกระบวนการแก้ไขปัญหาสารสนเทศด้วย 
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 ส าหรับในประเทศงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการรู้สารสนเทศส าหรับสังคมไทย 
(อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ , 2550) ได้สังเคราะห์และพัฒนารูปแบบการรู้สารสนเทศส าหรับ
สังคมไทยขึ้นโดยมีพ้ืนฐานจาก The Big 6 Skills Model ดังกล่าวข้างต้น มี 4 ขั้นตอนได้แก่ 
 1. ก าหนดภารกิจ คือ ต้องการรู้อะไร ปัญหาหรือข้อสงสัยคืออะไร 
 2. ตรงจุดเข้าถึงแหล่ง คือ การหาค าตอบว่าอยู่ที่ไหน มีวิธีเข้าถึง และการใช้แหล่งความรู้
ได้อย่างไร 
 3. ประเมินสารสนเทศ คือ การคัดสรรสารสนเทศอย่างไรให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการรู้ และ
น่าเชื่อถือ 
 4. บูรณาการวิถีการใช้งาน คือ การมีวิธีใดใช้ในการน าสิ่งที่ค้นพบมาสรุปน าเสนอและ
สื่อสารกับผู้อื่น ประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ใช้อย่างมีจรรยาบรรณและถูกกฎหมาย 
 มาตรฐานการรู้สารสนเทศส าหรับนักเรียนไทย มีการพัฒนามาตรฐานการรู้การสนเทศ
และยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนไทยให้เป็นผู้รู้สารสนเทศ (ชุติมา สัจจานันท์. 2553) 
 มาตรฐานที่ 1 นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของสารสนเทศในการ
เรียนรู้และการด ารงชีวิต 
 มาตรฐานที่  2 นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ  รู้วิธีและใช้เครื่องมือค้น
สารสนเทศ 
 มาตรฐานที่ 3 นักเรียนสามารถวิเคราะห์ ประเมิน และเลือกสารสนเทศท่ีต้องการ 
 มาตรฐานที่ 4 นักเรียนสามารถรวบรวม จัดระบบ สังเคราะห ์และใช้สารสนเทศ 
 มาตรฐานที่ 5 นักเรียนสามารถน าสารสนเทศท่ีได้ ไปใช้สร้างความรู้ 
 มาตรฐานที 6 นักเรียนมีจริยธรรม เคารพกฎหมายและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะใช้มาตรฐานการรู้สารสนเทศระดับอุดมศึกษาของประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็นกรอบในการศึกษาวิจัย สาเหตุที่เลือกมาตรฐานการรู้สารสนเทศระดับอุดมศึกษา
ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาเนื่องจากเป็นมาตรฐานที่เป็นสากลและ
ประเทศต่างๆหลายประเทศใช้เป็นแม่แบบในการพัฒนามาตรฐานการรู้สารสนเทศในประเทศ  
 

ตอนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
7.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
 ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ และคณะ (2556) ศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาเพ่ือเสนอ
แนวทางส าหรับออกแบบกลยุทธ์การสอนและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงเสมือนเพ่ือส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวทางการออกแบบกลยุทธ์การสอนและ
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สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงเสมือนส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การศึกษาระยะแรกเป็นการวิเคราะห์
เอกสารและส ารวจวิธีการและเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  ผลการวิจัยเอกสารพบ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ประเภทหนังสือจ านวน 
10 เล่ม และบทความจ านวน 11 บทความ ซึ่งพบว่ามีเทคนิคที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ที่ดีขึ้น 10 เทคนิค ผลการส ารวจจากผู้สอนพบเทคนิคการสอนที่ใช้มากที่สุด 3 เทคนิค 
ได้แก ่การระดมสมอง การตั้งค าถาม Why และการแก้ปัญหา และพบเทคนิคท่ีผู้สอนไม่ใช้ ได้แก่ การ
สุ่มค า การคิดรอบด้าน (PMI) และการสร้างความคิดใหม่ (SCAMPER) แม้ผลการส ารวจจากผู้สอน
ระบุว่าจัดการเรียนการสอนออนไลน์ค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตามผลส ารวจความคิดเห็นของผู้เรียนช่วย
สะท้อนให้เห็นการใช้ เครื่องมือออนไลน์เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ อาทิ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ ห้องสนทนา วิกิ ประกาศเฉพาะกลุ่ม และการประชุมทางไกล ใน
การศึกษาระยะที่สองเป็นการน าเสนอแนวทางส าหรับผู้สอนในการเลือกกลยุทธ์การสอน และ
ออกแบบการจัดสภาพแวดล้อมเสมือนจริงผ่าน ระบบจัดการการเรียนรู้เช่น Moodle หรือ ระบบการ
เรียนรู้แบบเครือข่ายสังคม  (Social learning platform) อาทิ Edmodo และ Schoology ซึ่งมี
แนวทางดังนี้ 1) เทคนิคระดมสมอง ผู้สอนสามารถเลือกเครื่องมือออนไลน์ เช่น กระดานแลกเปลี่ยน
แบ่งปัน กระดานอภิปราย และการส ารวจออนไลน์ 2) เทคนิคการตั้งค าถามนั้น ด้วยผู้สอนมีเวลา
จ ากัดในชั้นเรียนที่จะกระตุ้นความคิดของผู้เรียน ดังนั้นการใช้เครื่องมือสื่อสารแบบต่างเวลากัน เช่น 
กระดานอภิปราย บล็อก และสื่อสังคมออนไลน์เป็นทางเลือกเสริมเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ   
3) เทคนิคการแก้ปัญหา เทคนิคนี้มีกิจกรรมการเรียนรู้ย่อยๆ ที่สามารถใช้เครื่องมือออนไลน์ได้อย่าง
หลากหลาย เช่น เครื่องมือสร้างผังกราฟิกออนไลน์เครื่องมือบุคมาร์ก และวิกิ  

ภัทรพร อุณหเศรษฐ์ (2554) ศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความใฝ่รู้จากการบูรณา
การ  อีเลิร์นนิงในการเรียนของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ 
(1) เพ่ือศึกษาระดับความใฝ่รู้ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความใฝ่รู้กับตัวแปรในด้านบทบาทผู้สอน คุณลักษณะผู้เรียน การสนับสนุน
นโยบายของมหาวิทยาลัย โครงสร้างพ้ืนฐาน คุณลักษณะระบบบริหารจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียน
การสอน ลักษณะของสื่ออีเลิร์นนิง และการประเมิน (3) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความใฝ่รู้จาก
การบูรณาการอีเลิร์นนิงในการเรียนของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผลการวิจัยพบว่า 1) นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีการบูรณาการอีเลิร์นนิง
ในการเรียนมีความใฝ่รู้อยู่ในระดับปานกลาง 2) ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .05 กับความใฝ่รู้ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจ านวน 29 ตัวแปร 
โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 
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การสอนการคิดวิเคราะห์ และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียน 3) การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
แบบเพ่ิมตัวแปรเป็นขั้น มีตัวแปรที่สามารถอธิบายปัจจัยจากการบูรณาการอีเลิร์นนิงที่ส่งผลต่อความ
ใฝ่รู้ในการเรียนของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จ านวน 7 ตัวแปร ดังนี้ คือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การท ากิจกรรมกลุ่มระหว่าง
ผู้เรียนแบบพบหน้า การสอนการคิดวิเคราะห์ เว็บไซต์ที่เสริมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการเรียน 
การให้ศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากหนังสือต ารา การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบอัตนัย (เติมค าและ
บรรยาย) และการศึกษาเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ โดยตัวแปรที่พบในแต่ละขั้นสามารถร่วมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของความใฝ่รู้ได้เท่ากับ 21.3% 

กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์  (2553) ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
ระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
สังเคราะห์ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงส าหรับสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย ศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงเกี่ยวกับตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และ
พัฒนาและตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโมเดลการวัดความส าเร็จของระบบการเรียนการสอนอี
เลิร์นนิงส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ผลการวิจัยพบว่า 1. ตัวแปรความส าเร็จของระบบการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิง มี 5 องค์ประกอบ คือ 1) สถาบันและการจัดการ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 
ปรัชญา ปณิธานและพันธกิจ การรับเข้าศึกษา ระบบสนับสนุนผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ระบบ
พัฒนาสนับสนุนและบริการผู้เรียน งบประมาณ โครงสร้างพ้ืนฐาน และการจัดการและออกแบบ
ระบบ 2) การออกแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ หลักสูตรมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายของสถาบัน ปฏิสัมพันธ์ในการเรียน ระบบการดูแลและให้ข้อมูลป้อนกลับ กลยุทธ์ในการ
เรียนการสอน และลักษณะการประเมินผลการเรียนการสอน 3) สื่อและเทคโนโลยี ประกอบด้วยตัว
บ่งชี้ โครงสร้างและการจัดระบบของสื่อการเรียนการสอน คุณภาพของสื่อการเรียนการสอน และการ
พัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน 4) ปัจจัยสนับสนุน ตัวบ่งชี้ คือ ห้องสมุดและทรัพยากรการ
เรียนรู้อ่ืนๆ รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวก 5) การประเมินผล ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ การประเมินผล
หลักสูตร 2.  ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดความส าเร็จของระบบการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิง ส าหรับ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย มีความตรงเชิงโครงสร้างและมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (X² = 21.90, df = 38, P = .98, GFI = 0.98, AGFI 
= 0.93, RMR = 0.0075) 3. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของระบบการเรียนการสอน อีเลิร์นนิงส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมีองค์ประกอบที่พบเรียงตามล าดับค่าน้ าหนักองค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบด้านสื่อและเทคโนโลยี องค์ประกอบด้านสถาบันและการจัดการ องค์ประกอบด้านการ
ออกแบบการเรียนการสอน องค์ประกอบด้านปัจจัยสนับสนุน และองค์ประกอบด้านการประเมินผล 
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เอกนฤน บางท่าไม้ (2553) ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบอีเลิร์นนิง
เพ่ือเสริมสร้างจริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อการเรียนส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี มีวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสร้างรูปแบบการเรียนแบบอีเลิร์นนิง 2) เพ่ือศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนแบบ 
อีเลิร์นนิง ผลการวิจัยพบว่า 1.  รูปแบบการเรียนแบบอีเลิร์นนิงที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน
หลัก ได้แก่ 1) ปฐมนิเทศการเรียนและวางแผนการเรียนรู้ 2) สรั้งแรงจูงใจในการเรียนและสนับสนุน
ให้มีการประเมินตนเอง 3) ทบทวนและเชื่อมโยงความรู้เดิมโดยการจัดระบบการเรียนรู้โดยใหเหลัก
การพิจารณาจากผลลัพธ์ 4) น าเสนอเนื้อหาและกิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ    
5) สร้างลักษณะนิสัยโดยสนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ 6) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือโดย
พิจารณาทางเลือกอย่างอิสระ 7) แนะน าให้ข้อมูลป้อนกลับโดยการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง            
8) ส่งเสริมคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบที่พึงประสงค์ 2.  ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนแบบอี
เลิร์นนิง พบว่า ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมด้านความรับผิดชอบระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองหลังเรียนด้วยรูปแบบ พบว่า คะแนนเฉลี่ยนจริยธรรมด้านความรับผิดชอบกลุ่มทดลองสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม 
สามารถแปรผลอยู่ในระดับมาก 

สรุป ได้มีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ในด้านแนวทางการ
ออกแบบกลยุทธ์การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเมื่อเรียนรู้ผ่านการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิง การพัฒนาตัวบ่งชี้ความส าเร็จของระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง และการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านจริยธรรม งานวิจัยในด้าน
ดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า การทดลองน าการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ในหลายด้าน 
 
7.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู้ร่วมกัน 

จินตวีร์ คล้ายสังข์ และประกอบ กรณีกิจ (2554) ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบ           
อีเลิร์นนิงแบบผสมผสานโดยใช้บันทึกสะท้อนการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ส่งเสริมความใฝ่รู้
และความคงทนในการจ าของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผล และน าเสนอรูปแบบอีเลิร์นนิงแบบผสมผสานโดยใช้บันทึกสะท้อนการ
เรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ส่งเสริมความใฝ่รู้และความคงทนในการจ าของนิสิตคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ผลการวิจัยพบว่า  
1. องค์ประกอบของรูปแบบอีเลิร์นนิงแบบผสมผสานโดยใช้บันทึกสะท้อนการเรียนรู้

แบบมีปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อ
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ประสมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 2) ระบบจัดการเรียนรู้ซึ่งท า
หน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนรู้ สนับสนุนให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียน
กับผู้เรียน และผู้เรียนกับแหล่งข้อมูล 3) แหล่งข้อมูลหรือแหล่งการเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทาง
วิชาการที่ผู้สอนหรือเพ่ือนชี้แนะ โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นเครื่องมือ
สืบค้นข้อมูล แสวงหาและเผยแพร่ความรู้ 4) กิจกรรมการเขียนบันทึกสะท้อนการเรียนรู้แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ เป็นการใช้บล็อกในระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกสะท้อนการเรียน
อย่างมีโครงสร้างและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 5) การติดต่อสื่อสาร เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ติดต่อ
สอบถาม ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ระหว่างผู้เรียนกับเพ่ือ
ร่วมชั้น 6) การประเมินผลการเรียน ประกอบด้วยการวัดความรู้พ้ืนฐานก่อนเรียน การทดสอบหลัง
เรียน การทดสอบซ้ าหลังเรียน 2 สัปดาห์ เพ่ือวัดความคงทนในการจ า และการวัดความใฝ่รู้ทั้งก่อน
และหลังเรียน  

2. ขั้นตอนของรูปแบบอีเลิร์นนิงแบบผสมผสานโดยใช้บันทึกสะท้อนการเรียนรู้แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) การเรียนแบบผสมผสาน 2) การเขียนบันทึก
สะท้อนการเรียนรู้ 3) การอ่านบันทึกสะท้อนการเรียนรู้ของเพ่ือนและตั้งประเด็นเพ่ิมเติม 4) การอ่าน
ประเด็นต่างๆ ที่เพ่ือนได้ตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะ 5) การตรวจสอบข้อค้นพบใหม่ๆ ที่เพ่ือนน าเสนอ  

3. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความใฝ่รู้ของผู้เรียนกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 ก่อน
เรียนแตกต่างจากหลังเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่าเฉลี่ยของคะแนนความใฝ่รู้
หลังเรียนของกลุ่มทดลองท้ัง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

4. ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มที่ 2 
ก่อนเรียนแตกต่างจากหลังเรียนและแตกต่างจากหลังเรียน 2 สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 โดยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและ 2 
สัปดาห์ไม่แตกต่างกัน และค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 2 สัปดาห์ของกลุ่ม
ทดลองทั้ง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5. ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ารูปแบบอีเลิร์นนิงแบบผสมผสานโดยใช้บันทึกสะท้อนการเรียนรู้
แบบมีปฏิสัมพันธ์ออนไลน์มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
 เนาวนิตย์ สงคราม (2554) ศึกษาวิจัย เรื่อง โครงการการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบ
โครงงานและการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือการสร้างความรู้ที่เป็นนวัตกรรมส าหรับนิสิตนักศึกษาครุศาสตร
บัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบและขั้นตอนการเรียน
การสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้เป็นทีมและกระบวนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  
2) สร้างรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้เป็นทีมและกระบวนการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างนวัตกรรมของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 3) ศึกษาผล
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การใช้รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้เป็นทีมและกระบวนการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างนวัตกรรมของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 4) น าเสนอรูปแบบ
การเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้เป็นทีมและกระบวนการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์เพ่ือสร้างนวัตกรรมของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ผลการวิจัยพบว่า 1) ความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้เป็นทีมและ
กระบวนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างนวัตกรรมของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  
มี 7 องค์ประกอบ และมี 10 ขั้นตอน 2) กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการเรียนรู้เป็นทีมหลังการทดลองสูง
กว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 3) กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 4) นวัตกรรมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดี
มาก จ านวน 1 กลุ่ม ระดับดี จ านวน 3 กลุ่ม 5) กลุ่มที่มีคะแนนนวัตกรรมมากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ยความคิด
สร้างสรรค์สูงกว่ากลุ่มผู้เรียนที่มีคะแนนนวัตกรรมน้อยที่สุด 6) กลุ่มที่มีคะแนนนวัตกรรมมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่น และความคิดคล่องแคล่วสูงกว่ากลุ่มผู้เรียนที่มีคะแนน
นวัตกรรมน้อยที่สุด 7) ผลการสัมภาษณ์ผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบฯ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพอใจต่อ
รูปแบบฯ 8) รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้เป็นทีมและกระบวนการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพ่ื อสร้างนวัตกรรมของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  
มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ความรู้ความสามารถ 2. ประสบการณ์การเรียนรู้ 3. ความคิดสร้างสรรค์ 
4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5. ทีม 6. แรงจูงใจ 7. ภาวะผู้น า ขั้นตอนประกอบด้วย      
4 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน 2. การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ 
ความคิดเห็น 3. การทดลองใช้นวัตกรรม 4. การน าเสนอผลงานนวัตกรรม 

ณรงค์พล เอ้ือไพจิตรกุล (2554) ศึกษาวิจัย เรื่อง ผลของการเรียนรู้ร่วมกันบนเว็บด้วย
กระดานอภิปรายโดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบในวิชาศิลปะเบื้องต้น ที่ส่งผลต่อความคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ที่มีระดับความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาผลของการเรียนรู้ร่วมกันบนเว็บ ด้วยกระดานอภิปรายโดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบในวิชา
ศิลปะเบื้องต้น ที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ที่มีระดับความคิด
สร้างสรรค์แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 1. นักศึกษาปริญญาบัณฑิตที่เรียนรู้ร่วมกันบนเว็บด้วย
กระดานอภิปรายโดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบในวิชาศิลปะเบื้องต้นมีความคิดสร้างสรรค์ก่อน 
หลังสัปดาห์ที่ 5 และหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2. นักศึกษา
ปริญญาบัณฑิตที่มีระดับความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน ที่เรียนรู้ร่วมกันบนเว็บ ด้วยกระดานอภิปราย
โดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบในวิชาศิลปะเบื้องต้นมีความคิดสร้างสรรค์ก่อน หลังสัปดาห์ที่ 5 
และหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5+%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
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ดนัยกิติ์  สุขสว่าง (2553) ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้กรณีศึกษา เพ่ือพัฒนาพุทธพิสัยและการยอมรับแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้
ตามปรัชญาของ ส าหรับบุคลากรส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน อิเล็กทรอนิกส์ด้วยกรณีศึกษาเพ่ือพัฒนาพุทธิพิสัยและการยอมรับแนวคิด
องค์กรแห่งการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรส านักงานทรัพย์สิน  ส่วน
พระมหากษัตริย์ เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยมีการด าเนินการวิจัย 4 ขั้น ตอนคือ 1) ศึกษาสภาพการ
ด าเนินงานและความต้องการของบุคลากรส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา กษัตริย์ 2) สร้างรูปแบบ
การเรียนรู้ร่วมกันอิเล็กทรอนิกส์  3) ทดลองและศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน
อิเล็กทรอนิกส์ และ 4) รับรองและน าเสนอรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาสภาพการด าเนินงานและความต้องการมีจ านวน 362 คน กลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วย
รูปแบบที่ พัฒนาขึ้นมีจ านวน 20 คน  โดยทั้ งสองกลุ่มเป็นบุคลากรส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดการยอมรับ แบบทดสอบพุทธิพิสัย  และ
แบบสอบถามความพึงพอใจในกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน  อิเล็กทรอนิกส์ การด าเนิน
กิจกรรมใช้เวลา 10 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และวิเคราะห์ค่า t-test ผลการวิจัย พบว่า 1.  รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
กรณีศึกษาเพ่ือพัฒนาพุทธิพิสัย และการยอมรับแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของ บุคลากรส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มี 7 องค์ประกอบ คือ       
1) วัตถุประสงค์ 2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) บุคลากร 4) ปฏิสัมพันธ์ 5) การประเมินผล       
6) สภาพแวดล้อม และ 7) การเรียนรู้ร่วมกันอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้กรณีศึกษา ส าหรับขั้นตอนการ
เรียนรู้ร่วมกันอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการพัฒนาการยอมรับแนวคิดองค์กร
แห่งการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) ขั้นการพัฒนาพุทธิพิสัยเรื่ององค์กร
แห่งการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2.  ผลการทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยการพัฒนาพุทธิพิสัยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ  ทดลอง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  3. บุคลากรของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงาน ว่า การเรียนรู้ร่วมกันอิเล็กทรอนิกส์ มีความส าคัญและจ าเป็น 
เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยในการเรียนรู้และติดต่อสื่อสารระหว่าง กันได้ดี โดยมีคะแนนการ
ยอมรับหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (2552) การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บเชิงบูรณาการระหว่าง
การเรียนรู้ร่วมกันกับการเรียนร่วมกันเพ่ือส่งเสริมการเรียนด้วยการน าตนเองของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บเชิงบูรณาการ 
ระหว่างการเรียนรู้ร่วมกันกับการเรียนร่วมกันเพ่ือส่งเสริมการเรียนด้วยการ น าตนเอง โดยมีขั้นตอน
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การวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ และนักศึกษา 
เกี่ยวกับการเรียนการสอนบนเว็บเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ร่วมกันกับการ เรียนร่วมกันเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนด้วยการน าตนเอง 2) การสร้างรูปแบบการเรียนบนเว็บเชิงบูรณาการฯ 3) การ
ทดลองใช้รูปแบบการเรียนบนเว็บเชิงบูรณาการฯ และ 4) การน าเสนอรูปแบบการเรียนบนเว็บเชิง
บูรณาการฯ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จ านวน 32 คน ระยะเวลาในการทดลอง 7 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test Dependent) 
ผลการวิจัย พบว่า 1. รูปแบบการเรียนบนเว็บเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ร่วมกันกับการเรียน
ร่วม กันเพ่ือส่งเสริมการเรียนด้วยการน าตนเอง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) เนื้อหา 2) 
กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ 3) แหล่งการเรียนรู้ และ 4) การประเมินผล และรูปแบบแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อมผู้เรียน ระยะที่ 2 การทดสอบ/การประเมินผล
ก่อนเรียน และระยะที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) การน าเสนอ
สถานการณ์ปัญหาบนเครือข่าย 2) ผู้เรียนร่วมกันก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 3) ผู้เรียนร่วมกัน
วางแผนและแสวงหาค าตอบบนเครือข่าย 4) ผู้ เรียนน าเสนอข้อค้นพบของกลุ่ม และ 5) การ
ประเมินผลและสรุปแนวคิดที่ได้จากข้อค้นพบ 2.  นักศึกษาปริญญาบัณฑิตที่เรียนตามรูปแบบการ
เรียนที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนการน าตน เองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และนักศึกษามีความคิดเห็นว่าการเรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะ สมอยู่ในระดับมาก 
3. ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 ท่าน ท าการประเมินรูปแบบการเรียนบนเว็บเชิงบูรณาการฯ มีความคิดเห็น
ว่ารูปแบบการเรียนที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก 

ณัฏฐ์สิตา ศิริรัตน์ (2551) ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน
เครือข่าย ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบชี้น าตนเองเพ่ือสร้างการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ส าหรับบุคคลากร
ทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ และความคิดเห็นของ
บุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้างรูปแบบ เพ่ือศึกษาผลการใช้ และเพ่ือ
น าเสนอรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบชี้น าตนเองเพ่ือสร้าง
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ส าหรับบุคลากรทางการศึกษา ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน 
คือ ขั้นตอนที่ 1: สร้างรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายโดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาสร้างรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย ตามแนวคิดการเรียนรู้
แบบชี้น าตนเองและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบที่สร้างขึ้น  โดยผู้เชี่ยวชาญ 12 คน ขั้นตอนที่ 2 
สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 ทดลองรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน
เครือข่าย และขั้นตอนที่ 4 น าเสนอรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคิดการเรียนรู้
แบบชี้น า ตนเองเพ่ือสร้างการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมส าหรับบุคลากรทางการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ใน
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การวิจัยประกอบด้วย แบบประเมินตนเองด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม แบบประเมินการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีมของกลุ่ม แบบสอบถามความคิดเห็น แบบประเมินผลงานกลุ่มและรายบุคคล แบบ
สัมภาษณ์และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรทางการศึกษา
ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 19 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 3 
กลุ่ม และ 4 คน 1 กลุ่ม แต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามแผนก ากับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวม 
47 วัน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบ
แบบที ผลการวิจัยพบว่า 1.  องค์ประกอบของรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย ตามแนวคิด
การเรียนรู้แบบชี้น าตนเอง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) ฐานข้อมูลความรู้บนเครือข่าย 2) ทีม
เรียนรู้บนเครือข่าย 3) เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย 4) ผู้เชี่ยวชาญบนเครือข่าย 
และ 5) เทคโนโลยีที่สนับสนุนการท างานร่วมกันบนเครือข่าย 2.  ขั้นตอนการเรียนรู้ของรูปแบบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบชี้น าตนเอง มี 7 ขั้น คือ 1) ขั้นการวางแผน
และก าหนดทิศทางการเรียนรู้ 2) ขั้นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 3) ขั้นการสนับสนุนแหล่งข้อมูล
และแหล่งวิทยากร 4) ขั้นการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและน าผลจากข้อมูลที่ค้นพบไปใช้ 5) ขั้นการฝึก
ทักษะในการสืบสวนสอบสวน และการลองผิดลองถูก 6) ขั้นการทบทวนผลการเรียนรู้และการ
ปรับปรุงแก้ไข และ 7) ขั้นการประเมินผลการเรียนรู้ 3.  กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการประเมินตนเอง
ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมหลังการ ท ากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สูงกว่าก่อนท ากิจรรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน
เครือข่าย ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบชี้น าตนเอง ส าหรับบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือสร้างการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีม มีความเหมาะสมในระดับมาก 
 เนาวนิตย์ สงคราม (2550) ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ด้วยการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติและการ เรียนรู้ร่วมกันส าหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
การสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้ จากการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกัน 2) สร้างรูปแบบการสร้างความรู้
ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วม กันส าหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 3) ทดลอง
ใช้รูปแบบการสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการเรียนรู้  ร่วมกันส าหรับบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา และ 4) น าเสนอรูปแบบการสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการ
เรียนรู้ ร่วมกันส าหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
ความรู้และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ที่ท างานอยู่ในปีการศึกษา 2550 จ านวน 47 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามความ
คิดเห็น แบบประเมินค่านิยมการสร้างความรู้ แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานร่วมกัน  แบบ
ประเมินผลงานที่เป็นนวัตกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ค่า
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ที ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้เห็นว่าองค์ประกอบของ
การ สร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกันส าหรับ  บุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา มี 7 องค์ประกอบ และมี 8 ขั้นตอน 2) ผลการทดลองใช้รูปแบบพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยค่านิยมการสร้างความรู้หลังการทดลองสูงกว่าก่อน  การทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) รูปแบบการสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการ
เรียนรู้ร่วมกัน  ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบได้แก่             
1) วัฒนธรรมองค์กร 2) เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ภาวะผู้น า 4) บรรยากาศ 5) ผู้ประสานงาน 6) กลุ่ม 
7) ปัญหา 8) โครงการ และ 9) การประเมินผล และประกอบด้วย 8 ขั้นตอนได้แก่ 1) การเตรียม
ความพร้อมส าหรับบุคลากร 2) การก าหนดประเด็นปัญหา 3) การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
และความคิดเห็น 4) การสร้างความรู้ และการพิจารณาความถูกต้องของความรู้ 5) การสร้างผลงานที่
เป็นนวัตกรรม 6) การตรวจสอบความก้าวหน้าของผลงานที่เป็นนวัตกรรม 7) การทดลองใช้ผลงานที่
เป็นนวัตกรรม และ 8) การประเมินผล และการสรุปผล 

สรุปได้มีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวคิด/ทฤษฎีการเรียนรู้
ร่วมกันทั้งในวิธีการสอนในห้องเรียนปกติ และการเรียนรู้ร่วมกันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อีกทั้ง
การบูรณาการวิธีการเรียนรู้ร่วมกันกับวิธีการเรียนรู้แบบอ่ืนๆ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ได้ดี
มากยิ่งขึ้น 
 
7.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์ 

โอภาส เกาไศยาภรณ์ (2554) ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบเครือข่ายสังคมเชิง
เสมือนส าหรับห้องเรียนพหุวัฒนธรรม เพ่ือการสร้างความรู้และความตระหนักในคุณค่าทางวัฒนธรรม
ส าหรับนิสิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบเครือข่าย
สังคมเชิงเสมือนส าหรับห้องเรียนพหุวัฒนธรรมเพ่ือการสร้างความรู้และความตระหนักในคุณค่า  ทาง
วัฒนธรรม ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและศึกษาผลการใช้รูปแบบ  กลุ่มตัวอย่างส าหรับ
การวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารและอาจารย์ที่สอน ในระดับอุดมศึกษา ทั้งสิ้น 153 คน และ
นิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 21 คน โดย
ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบของรูปแบบเครือข่ายสังคมเชิ งเสมือนส าหรับห้องเรียนพหุ
วัฒนธรรม เพ่ือการสร้างความรู้และความตระหนักในคุณค่าทางวัฒนธรรม  ส าหรับนิสิตนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 11 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนบนเครือข่ายสังคมพหุวัฒนธรรม 2) กระบวนการในการสร้างความรู้และการติดตาม
พฤติกรรมของผู้เรียน 3) ฐานการช่วยเหลือผู้เรียนในการเรียนบนเครือข่ายสังคมเชิงเสมือน 4) การ
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เสริมสร้าง/การจัดการเครือข่ายบนเครือข่ายสังคมเชิงเสมือน 5) ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความตระหนักใน
คุณค่าทางวัฒนธรรม    6) ระบบการบริหารและการจัดการบนเครือข่ายสังคมเชิงเสมือน 7) การ
เสริมแรงในด้านพฤติกรรมของผู้เรียน 8) การมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนบนเครือข่ายสังคมเชิงเสมือน   
9) การยอมรับและการอยู่ร่วมกันของผู้เรียนในสังคมพหุวัฒนธรรมบนเครือข่ายสังคม  เชิงเสมือน   
10) เครื่องมือที่ ใช้ส าหรับการสะท้อนความรู้ของผู้ เรียน  และ 11) เครื่องมือที่ ใช้ส าหรับการ
ติดต่อสื่อสารบนสังคมเชิงเสมือน  2. รูปแบบเครือข่ายสังคมเชิงเสมือนฯ ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอนด้านการเตรียมความพร้อมของห้องเรียนบนเครือข่ายสังคมเชิงเสมือน 2) 
ขั้นตอนด้านการสร้างความคุ้นเคย 3) ขั้นตอนด้านการสร้างความรู้ ปรับสมดุลความคิดและการ
ตระหนักรู้ 4) ขั้นตอนด้านการวัดและการประเมินผล โดยมีองค์ประกอบย่อย ได้แก่          1) บุคคล 
(ผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เรียน) 2) สื่อการเรียนการสอน (สื่อการเรียนการสอนส าหรับให้ผู้เรียน
เรียนรู้เนื้อหาในรายวิชาและสื่อการ สอนเกี่ยวกับวัฒนธรรม) 3) ห้องเรียน (ห้องเรียนแบบปกติและ
ห้องเรียนแบบออนไลน์) 3.  กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการสร้างความรู้และคะแนนเฉลี่ย
ความ ตระหนักในคุณค่าวัฒนธรรมหลังการทดลอง สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

ฐิติยา เนตรวงษ์ (2553) ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนร่วมเพ่ือสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนร่วมเพ่ือสร้างชุมชนการ  เรียนรู้
ออนไลน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนัก ศึกษาปริญญาบัณฑิต โดยมี
ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอนคือ 1) สร้างรูปแบบการเรียนร่วมเพ่ือสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์
และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนร่วมเพ่ือ
สร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์และผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) น าเสนอ
รูปแบบการเรียนร่วมเพ่ือสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต จ านวน 67 คน เป็นนักศึกษาปกติ 60 คน และเป็นนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ 
7 คน ระยะเวลาในการทดลอง 11 สัปดาห์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน และสถิติทดสอบความสัมพันธ์โดยค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1.  รูปแบบการเรียนร่วมเพ่ือสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์และผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
คือ 1) การจัดการเรียนร่วม 2)เทคโนโลยี 3) ชุมชน 4) การด าเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
5) เครือข่ายชุมชน ส าหรับขั้นตอนการเรียนร่วมมี 3 ขั้นตอนคือ 1) เตรียมการเรียนร่วมเพ่ือสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 2) ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ เตรียมการเรียนรู้ 
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ให้พ้ืนฐานความรู้กิจกรรมกลุ่ม ทบทวนความรู้กิจกรรมกลุ่มการเรียนร่วมเพ่ือสร้างชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์ และประยุกต์ใช้ความรู้ และ 3)ประเมินผล 2.  นักศึกษาปริญญาบัณฑิตที่เรียนตามรูปแบบ
การเรียนร่วมที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อน เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์และผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนอยู่ในระดับค่อนข้างสูง และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบ
การเรียนร่วมโดยเห็นด้วยในระดับมาก 3.  ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน ท าการประเมินรับรองรูปแบบ
การเรียนร่วมฯ มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนร่วมที่พัฒนาขึ้นโดยเห็นด้วยมากที่สุด 

รักศักดิ์ เลิศคงคาทิพย์ (2553) ศึกษาวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคนิค
ผังมโนทัศน์กับรูปแบบการคิดของผู้เรียนในการเรียนบนเว็บ โดยใช้ปัญหาเป็นหลักท่ีมีผลต่อทักษะการ
แก้ปัญหาของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะ
การแก้ปัญหาของผู้เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ในการเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก    
2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนระหว่างการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ก่อนเรียนและ
หลังเรียนในการเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 3) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียน 
ระหว่างรูปแบบการคิดแบบพ่ึงพิงกับอิสระในการเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 4) เพ่ือวิเคราะห์
ปฏิสัมพันธ์ของทักษะการแก้ปัญหาระหว่างเทคนิคผังมโนทัศน์กับรูปแบบการคิดของผู้เรียนในการ
เรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ผลการวิจัยพบว่า 1.  ทักษะการแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียน
ของผู้เรียนในการเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 2.  ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ที่ต่างกันในการเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็น
หลัก มีทักษะในการ แก้ปัญหาที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.  ผู้เรียนที่มี
รูปแบบการคิดต่างกันในการเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก มีทักษะในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4.  ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันของทักษะการแก้ปัญหาระหว่างเทคนิค
ผังมโนทัศน์กับรูปแบบการคิดของผู้เรียนในการเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 

สรญา สาระสุภาพ (2553) ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบเครือข่าย
สังคมผ่านระบบออนไลน์ด้วยทฤษฎี การเรียนรู้เชิงสถานการณ์เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักระหว่าง
วัฒนธรรมของผู้เรียนภาษาต่างประเทศ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนแบบ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงสถานการณ์เพ่ือสร้างเสริมความตระหนัก  ระหว่าง
วัฒนธรรมของผู้เรียนภาษาต่างประเทศ เป็นการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนาโดยแบ่งขั้นตอนการวิจัย
ออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสร้างต้นแบบรูปแบบและ สัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับต้นแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 2 
สร้างรูปแบบการเรียนแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนที่ 3 ศึกษา
ผลการใช้งานรูปแบบกับผู้เรียนภาษาต่างประเทศจ านวน 36 คนในรายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ
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ธุรกิจเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ และขั้นตอนที่ 4 น าเสนอรูปแบบการเรียนแบบเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ เว็บไซต์การเรียนแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์และแบบวัด
ความตระหนักระหว่างวัฒนธรรมของผู้เรียน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ความถ่ี ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบแบบไม่ เป็นอิสระต่อกัน  (t-test Dependent) 
ผลการวิจัยพบว่า 1.  รูปแบบการเรียนแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ 
1) ระบบการเรียนแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ 2) เครื่องมือสื่อสารและท างานร่วมกัน 3) บริบทการ
เรียนตามสภาพจริง 4) กิจกรรมการเรียน 5) เนื้อหา สื่อการเรียนและแหล่งการเรียนรู้ 6) บทบาท
ผู้เรียนและผู้ด าเนินการเรียน 7) การสนับสนุนผู้เรียน และ 8) การประเมินตามสภาพจริง และ        
2 เงื่อนไขของรูปแบบ คือ 1) การจูงใจ และ 2) การปฏิสัมพันธ์ 2. รูปแบบการเรียนแบบเครือข่าย
สังคมออนไลน์ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) เชื่อมโยงเชื่อมใจ 2) เปิดใจ เปิดมุมมอง 3) มีส่วนร่วม 
สืบเสาะซักถาม 4) เปรียบเทียบเจรจา แก้ไขปัญหา และ 5) สะท้อนและแบ่งปัน 3. รูปแบบการเรียน
แบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ประกอบด้วย 4 กระบวนการเรียนย่อย คือ 1) ศึกษาสถานการณ์        
2) แสวงหาข้อมูลและระดมความคิด 3) ร่วมมือสร้างสรรค์ผลงาน และ 4) ติชมแก้ไขปรับปรุง         
4. กลุ่มตัวอย่างที่เรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนความตระหนักระหว่าง วัฒนธรรมหลังเรียนสูง
กว่าการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

วรากร หงษ์โต (2553) ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดย
ใช้กระบวนการสร้างความรู้เพ่ือการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพ่ือการ
สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์โดยศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอน
วิชาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือสร้างรูปแบบเพ่ือศึกษาผลการทดลอง
ใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการ
สร้างความรู้ของครูผู้ สอนวิชาคอมพิวเตอร์  ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยมี  5 ขั้นตอนคือ  
1) การศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน  2) สร้างรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์  
3) การศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 4) การทดลองใช้
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 5) การน าเสนอรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์  

ผลการวิจัยพบว่า  
1. รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ฯ ประกอบด้วย  4 องค์ประกอบ คือ 1) ฐาน

ทรัพยากรบนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 2) กลุ่มเรียนรู้ออนไลน์ 3) เครื่องมือที่ใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้บน
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ และ 4) เทคโนโลยีที่สนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

2. ขั้นตอนการเรียนรู้ของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์มี  8 ขั้น คือ 1) ขั้นการ
วางแผนและก าหนดทิศทางการเรียนรู้ 2) ขั้นน าเข้าสู่ประเด็นการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์   
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3) ขั้นค้นปัญหาหรือก าหนดภารกิจของงาน 4) ขั้นการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและน าผลจากข้อมูลที่
ค้นพบไปใช้ 5) ขั้นวางแผนด าเนินงานการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน 6) ขั้นด าเนินงานการ
สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน 7) ขั้นน าเสนอผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอน 8) ขั้นประเมินผล 

3. กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการสร้างความรู้สูงกว่าก่อนท ากิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มตัวอย่างมีระดับคุณภาพของการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน โดยมี
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับสูง 

สรุปได้มีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์โดยศึกษาด้านการพัฒนา
รูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยน าเสนอรูปแบบและขั้นตอนการเรียนการสอนที่ผู้ เรียน 
มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมออนไลน์ต่อกัน ซึ่งส่งผลใหผู้เรียนมีการเรียนรู้ ในด้านต่างๆ ตามที่งานวิจัย 
มุ่งศึกษาได้ดีขึ้น 
 
7.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับทักษะการรู้สารสนเทศ  
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2555) ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้เรียน  ยุคใหม่เพ่ือรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้วยการบูรณาการไอซีทีในการ
จัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลการบูรณาการไอซีทีในการ
จัดการเรียนรู้ด้วยโครงการที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนยุคใหม่ ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง และเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนยุคใหม่ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ผลการวิจัยพบว่า 
วิธีการบูรณาการไอซีที ในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานสามารถพัฒนาความรู้ เนื้อหาสาระ และ
สมรรถนะส าคัญทั้ง 5 ด้าน ของผู้เรียน ดังนี้ 1. การรู้เนื้อหาสาระ การบูรณาการไอซีทีในการจั ดการ
เรียนรู้ด้วยโครงการ ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาสาระจากการเรียนกับครูในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและพลศึกษา และการงานพ้ืนฐานอาชีพและ
เทคโนโลยี การเรียนรู้เนื้อหาสาระด้วยการให้ผู้เรียนสร้างชิ้นงาน นอกจากผู้เรียนจะได้ความรู้ แล้วยัง
ช่วยให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้และมีความคงทนในการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการสื่อสารจากการออกแบบสร้างชิ้นงานท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในการ
เลือก การสร้าง และการจัดการสื่อหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และ
การบันทึกเสียง เพ่ือใช้ประกอบในการใช้สื่อความหมายให้แก่ผู้อ่ืน เมื่อผู้เรียนมีประสบการณ์ในการ
สร้างชิ้นงานมากขึ้นจากการใช้สื่อต่างๆ ในการสื่อสาร ผู้เรียนก็จะเข้าใจ รับรู้ และมองเห็นความส าคัญ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่พบเห็นทั่วไปในโลก 3. ความสามารถในการคิด ผู้เรียนได้พัฒนา
ความสามารถในการคิดจากการออกแบบสร้างชิ้นงาน ท าให้ผู้เรียนต้องใส่ใจหาเหตุผลและใช้การคิด
อย่างเป็นระบบ ผู้ เรียนต้องวางแผนเลือกใช้สื่ อทั้ งที่ เป็นข้อความ รูปภาพ เสียงประกอบ 
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ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา  ใช้การคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์และไตร่ตรองถึงจุดบกพร่อง
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดที่หลากหลาย 4. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา การออกแบบและการสร้างชิ้นงานช่วยสนับสนุนการค้นพบปัญหาและการแก้ปัญหาจาก
บริบทการออกแบบที่มีความหมายกับตัวของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทดลองและ
แก้ปัญหาตลอดเวลา 5. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต การออกแบบและการสร้างชิ้นงานท าให้
ผู้เรียนได้ใช้ความคิดในการท างานจะท าให้พบตัวตนอย่างมีความหมาย สามารถเอาชนะปัญหาที่พบ
ระหว่างการท างาน จึงท าให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การใช้ชีวิตมากขึ้น 6. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ผู้เรียนสามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือค้นหาความรู้ ติดต่อสื่อสาร ออกแบบ 
สร้างชิ้นงานดิจิทัล และน าเสนอชิ้นงานได้อย่างสะดวกและเหมาะสมกับชิ้นงาน เช่น ใช้เทคโนโลยีสื่อ
สังคมในการเผยแพร่ชิ้นงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือร่วมชั้นและบุคคลทั่วไปผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ด้วยวาจาสุภาพ และมองเห็นความส าคัญในการกลั่นกรองข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ด้วยเหตุนี้ วิธี
การบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการจึงสนับสนุนความหวังเกี่ยวกับลักษณะของคน
ไทยยุคใหม่ให้มีลักษณะเป็นคนที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สามารถสื่อสาร คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ท างานเป็นกลุ่มได้อย่างกัลยาณมิตร มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม จิตส านึกและความภูมิใจในความเป็นไทย 

ช่อบุญ จิรานุภาพ (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความส าเร็จในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารในการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการรู้สารสนเทศและ
การสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความส าเร็จ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการรู้
สารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนมัธยมศึกษาและเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการ
วัดที่พัฒนา ขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 11 คน และ 
กลุ่มผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 541 คน และ นักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 2,199 คน จาก 55 โรงเรียน กระจายใน 4 ภูมิภาคท่ัวประเทศ เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐาน และการใช้โปรแกรม LISREL 8.7 ในการวิเคราะห์องค์เชิงยืนยัน และองค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับที่สอง ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า ตัวบ่งชี้เดี่ยวทั้งหมด 
43 ตัวบ่งชี้เป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน การเรียนการสอน
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการรู้สารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนมัธยมศึกษา มีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
ตัวบ่งชี้รวมครอบคลุมองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ด้านบริบท จ านวน 10 ตัว ตัว
บ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้า จ านวน 13 ตัว ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ จ านวน 15 ตัว และตัวบ่งชี้ด้าน
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ผลลัพธ์ จ านวน 5 ตัว 2) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองเพ่ือตรวจสอบความตรง
โมเดล ตัวบ่งชี้รวมความส าเร็จการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการรู้สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษา แสดงว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (X² = 22.45, df = 21, p = .373, GFI = .992, AGFI = .976, 
RMR = .005) น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ เดี่ยวทั้ ง 11 ตัว มีค่าเป็นบวก  มีขนาดตั้ งแต่  
.605 - .897 องค์ประกอบย่อยที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ ความสามารถของนักเรียนใน
การสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ส่วนน้ าหนักองค์ประกอบของ
องค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบมีค่าเป็นบวก และมีขนาดตั้งแต่ .727 – 1.111 เรียงล าดับ
ความส าคัญจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า (1.111) ด้านกระบวนการ (1.006) ด้านบริบท 
(0.847) และด้านผลผลิต (0.727) ตามล าดับ 

อุทุมพร ชื่นวิญญา (2554) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานรูปแบบ 
INFOhio DIALOGUE และกระบวนการการเรียนรู้แบบสืบสอบ เพ่ือเสริมสร้างการรู้สารสนเทศของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานรูปแบบ 
INFOhio DIALOGUE และกระบวนการการเรียนรู้แบบสืบสอบเพ่ือเสริมสร้างการรู้สารสนเทศของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานรูปแบบ 
INFOhio DIALOGUE และกระบวนการการเรียนรู้แบบสืบสอบเพ่ือเสริมสร้างการรู้สารสนเทศของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโยธินบูรณะ 
จ านวน 78 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 35 คน และกลุ่มควบคุม จ านวน 43 คน ระยะเวลาที่ใช้
ในการด าเนินการทดลอง จ านวน 18 สัปดาห์ รวม 36 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ 1) แบบทดสอบการรู้สารสนเทศแบบปรนัย 4 ตัวเลือก และ 2) แบบทดสอบการรู้สารสนเทศ
แบบอัตนัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างการรู้สารสนเทศของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีหลักการดังนี้ 1) การกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าที่ท าให้ผู้เรียนสนใจ 2) การแสวงหา
สารสนเทศอย่างมีระบบ 3) การขยายความรู้ด้วยการสร้างสรรค์ผลงาน 4) การสะท้อนความรู้เพ่ือ
สร้างความเข้าใจ 5) การประเมินกระบวนการและผลงาน 6) ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกเพ่ือให้
ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย ขั้นตอนการเรียนการสอนมี 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) สร้างความสนใจ 2) ส ารวจ
และค้นหา 3) สร้างความรู้ 4) สร้างสรรค์ความรู้หรือผลงาน 5) ขยายความรู้ 6) สร้างความเข้าใจ     
7) การประเมินเพ่ือตรวจสอบความรู้ในแต่ละขั้นตอน นอกจากนี้ยังท าการประเมินผลหลังจากการ
เรียนรู้ทุกขั้นตอน 2.  ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น พบว่า 1) กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 2) การรู้สารสนเทศด้าน การเข้าถึง การประเมินและการใช้
สารสนเทศของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ กลุ่ม
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ทดลองยังสามารถระบุสารสนเทศที่ต้องการสามารถเข้าถึงสารสนเทศ  โดยใช้เทคนิคการใช้ค าค้น 
รวมถึงประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศท่ีสืบค้นได้ และน าสารสนเทศไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

วราภรณ์ สินถาวร (2553) การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานแบบร่วมมือโดยใช้
แหล่งข้อมูลเป็นหลักในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการรู้สารสนเทศ และทักษะการเรียนรู้เป็นทีมของ
นักศึกษาครูระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการ
เรียนแบบผสมผสานแบบร่วมมือโดย ใช้แหล่งข้อมูลเป็นหลัก ในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการรู้สารสนเทศ 
และทักษะการเรียนรู้เป็นทีมของนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ขั้นตอนการวิจัย
แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการ
เรียนแบบผสมผสานเพ่ือพัฒนาการรู้สารสนเทศและทักษะการเรียนรู้เป็นทีม 2) สร้างรูปแบบการ
เรียนแบบผสมผสานแบบร่วมมือโดยใช้แหล่งข้อมูลเป็นหลักฯ  3) ทดลองใช้รูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสานแบบร่วมมือโดยใช้แหล่งข้อมูลเป็นหลักฯ และ 4) น าเสนอรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
แบบร่วมมือโดยใช้แหล่งข้อมูลเป็นหลักฯ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองรูปแบบฯ เป็นนักศึกษาครู
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ านวน 18 คน ระยะเวลาในการ
ทดลอง 6 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
ทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test Dependent) ผลการวิจัย พบว่า 1. รูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสานแบบร่วมมือโดยใช้แหล่งข้อมูลเป็นหลักฯ ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ 1) เป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ 2) เนื้อหา 3) กิจกรรมการเรียน 4) แหล่งข้อมูล 5) บทบาทผู้เรียน 6) บทบาทผู้สอน  
7) วิธีปฏิสัมพันธ์บนเว็บ 8) ปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนบนเว็บ และ 9) การวัดและประเมินผล การ
เรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การเตรียมการก่อนการเรียนการสอน ระยะที่ 2 
การจัดกระบวนการเรียนการสอน มี 8 ขั้นตอน คือ 1) อภิปรายร่วมกัน 2) เลือกประเด็น 3) วาง
แผนการค้นคว้า 4) สืบค้นและประเมินสารสนเทศ โดยระบุแหล่งข้อมูลให้กับผู้เรียน เปิดโอกาสให้
ติดต่อสอบถามกับผู้สอนในช่วงแรกและลดปริมาณ ลงจนไม่มีการติดต่อ 5) น าเสนอผลงานภายในทีม 
6) เตรียมน าเสนอผลงานของทีม 7) น าเสนอผลงานของทีม 8) ประเมินผลงาน และ ระยะที่ 3 การวัด
และประเมินผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 2.  นักศึกษาครูระดับปริญญาตรี ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนที่
พัฒนาขึ้นมีคะแนนความรู้ความเข้าใจทางสารสนเทศ และทักษะการเรียนรู้เป็นทีมสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  ระดับ .05 และนักศึกษามีความคิดเห็นว่าการเรียนตามรูปแบบที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 3.  ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
เรียนแบบผสมผสานแบบร่วมมือโดย ใช้แหล่งข้อมูลเป็นหลักฯ ที่พัฒนาขึ้นในระดับดีมาก 

สายสุนีย์ เทพสุขเอ่ียม (2553) การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีการค้นพบโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนนักปฏิบัติและชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีการค้นพบโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนนักปฏิบัติและชุมชนแห่งการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาทักษะการ แก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการมีส่วนร่วมของชุมชน ขั้นตอน
การวิจัยและพัฒนาแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่  1 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้จาก
ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนชั้น ม. 3 นักเรียนชั้น ม. 3 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 103 โรงเรียน ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้ด้วยหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ ค้นพบ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนนักปฏิบัติและชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทักษะ
การแก้ปัญหา และการมีส่วนร่วมของชุมชน ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ กลุ่ม ตัวอย่าง
เป็นนักเรียนชั้น ม. 3 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) จ านวน 23 คน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน จ านวน 
30 คน เพ่ือศึกษาทักษะการแก้ปัญหาและการมีส่วนร่วมของชุมชน ระยะที่ 4 การน าเสนอรูปแบบ
การเรียนรู้ ที่ได้ รับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ 
การใช้แนวคิดทฤษฎีเป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ  
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t โดยใช้สถิติ t-test dependent 
ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้ 5 องค์ประกอบ คือ 1.1) วัตถุประสงค์ของ
การเรียนรู้ 1.2) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 1.3) สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร เวลาเรียน 
แหล่งเรียนรู้ 1.4) การวัดประเมินผลการเรียนรู้ 1.5) การเผยแพร่องค์ความรู้ 2) ขั้นตอนของรูปแบบ
การเรียนรู้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการจัดการ
เรียนรู้ ขั้นตอนที่ 3 ขั้นเผยแพร่องค์ ความรู้ 3) ผลการทดสอบคะแนนและผลการสังเกตการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ดังนี้  3.1) ผู้เรียนทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการ
แก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 3.2) การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนมากที่สุดคือ ก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ 

สรุปได้มีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับทักษะการรู้สารสนเทศในด้าน การพัฒนาตัวบ่งชี้ด้าน
ทักษะการรู้สารสนเทศ การเสริมสร้างการรู้สารสนเทศของผู้เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนวิ ธี
ต่างๆ ซึ่งพบว่า ทักษะการรู้สารสนเทศของผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาด้วยการเรียนรู้ของผู้เรียนเอง 

จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า 
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญคือทักษะด้านการรู้สารสนเทศ ซึ่งการเรียนการสอนแบบ  
อีเลิร์นนิง ประกอบด้วยองค์ประกอบ ขั้นตอน วิธีการจัดการเรียนการสอน และการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมออนไลน์ของผู้เรียนสามารถส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศแก่ผู้เรียนได้ ด้านแนวคิด/ทฤษฎีการ
เรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ร่วมกับการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงได้ และท าให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
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ออนไลน์ได้เป็นอย่างดี จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้น ามาใช้
เป็นกรอบแนวคิด และแนวทางในการวิจัยในครั้งนี้ 
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บทที ่3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) มีวัตถุประสงค์เฉพาะ 1) เพ่ือสร้างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการ
เรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี  
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 2) เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการ
เรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี  
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอนหลัก 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ
การเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ ด้วยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
สังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ด้วยการจัดสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ด้วยการทดลองจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 

ขั้นตอนที่ 4 การน าเสนอและรับรองรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ด้วยการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำข้อมูล วิเครำะห์ สังเครำะห์ ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญที่มีต่อกำรเรียน

กำรสอนอีเลิร์นนิงด้วยกำรเรียนรู้ร่วมกันผ่ำนสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนำทักษะกำรรู้
สำรสนเทศ ส ำหรับผู้เรียนระดับปริญญำตรี คณะครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์ 

 วัตถุประสงค์ ของการวิจัยขั้นนี้ คือ เพ่ือสร้างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วย
การเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญา
ตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
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  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ประชำกร 
  อาจารย์ นักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
  กลุ่มตัวอย่ำง 
  อาจารย์ นักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญในสถาบันอุดมศึกษามีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดย
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและ/หรือมีต าแหน่ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป  และเป็นผู้จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง จ านวน 
12 คน 
  เครื่องมือที่ใช ้

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างเพ่ือสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง รูปแบบการเรียน
การสอน อีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับ
ผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
  วิธีกำรสร้ำงเครื่องมือ 

1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบ รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วย 
การเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

2. รา่งแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างเพ่ือสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง รูปแบบการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 
ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีรูปแบบเป็นอย่างไร มีองค์ประกอบ
และขั้นตอนเป็นอย่างไร โดยมีข้อค าถาม 6 ข้อค าถาม คือ 

ค าถามที่ 1 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน
ผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร องค์ประกอบมีดังนี ้
 1.1 ง่ายต่อการใช้งาน (Ease of use) 
 1.2 การโต้ตอบ (Interactivity)  
 1.3 ผู้เชี่ยวชาญหลากหลาย (Multiple Expertise)  
 1.4 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning)  
 1.5 ระบุตัวตนได ้(Authenticity)  
 1.6 ควบคุมการเรียนด้วยตนเอง (Learner Control)  
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ค าถามที่ 2 ขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการ
เรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี  
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ขั้นตอนมีดังนี้ 
 1. ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
 2. เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
 3. ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 
 4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 5. ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ 
 6. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  

ค าถามที่ 3 กระบวนการเรียนย่อยของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร กระบวนการเรียนย่อยมีดังนี้ 
 1. การเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ  
 2. การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม 
 3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 
 4. การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
 5. การพัฒนาความรู้ 

ค าถามที่ 4 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน
ผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง หรือไม่ อย่างไร วิธีการวัดผลและ
ประเมินผลมีดังนี้ 
 1. การประเมินชิ้นงาน 
 2. การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ  

ค าถามที่ 5 ความคิดเห็นในภาพรวมต่อรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการ
เรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่มีความเหมาะสมน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริงเป็นอย่างไร 

ค าถามที่ 6 เงื่อนไขการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร เงื่อนไขการเรียนรู้มีดังนี้ 

1. การเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล 
2. การเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ 
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3. การเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพ่ือน และชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
  3.  น าแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย จ านวน 
3 คน ตรวจสอบความถูกต้องและเสนอแนะแนวทางแก้ไขแบบสัมภาษณ์  
  4.  แก้ไข ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ เชิงลึกแบบมีโครงสร้างตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 3 คน ก่อนน าไปใช้ 
  กำรด ำเนินกำรวิจัย 
  น าแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง รูปแบบการเรียน
การสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับ
ผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จ านวน 12 คน  
  การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง 
จ านวน 12 คน จากมหาวิทยาลัย 9 แห่ง ด าเนินการสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 1-20 ธันวาคม 2558 
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับองค์ประกอบ รูปแบบ และขั้นตอนกิจกรรมการเรียน การสอน ตาม
แผนภาพที ่1 และ 2 (รายชื่อดังภาคผนวก ก ผู้เชี่ยวชาญสัมภาษณ์เชิงลึก) 
  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ ใช้การพรรณนา (Descriptive analysis) ด้วยการ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาวิจัย ที่ได้จากการสัมภาษณ์ ว่ารูปแบบการเรียนการสอน
อีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียน
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีรูปแบบเป็นอย่างไร มีองค์ประกอบและขั้นตอนเป็น
อย่างไร ภายใตก้รอบแนวคิดการวิจัยที่ก าหนดไว้   
 
ขั้นตอนที่ 2 สร้ำงรูปแบบกำรเรียนกำรสอนอีเลิร์นนิงด้วยกำรเรียนรู้ร่วมกันผ่ำนสังคมออนไลน์เพื่อ

พัฒนำทักษะกำรรู้สำรสนเทศ ส ำหรับผู้เรียนระดับปริญญำตรี คณะครุศำสตร์/
ศึกษำศำสตร์ 
วัตถุประสงค์ ของการวิจัยขั้นนี้ คือ เพ่ือสร้างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วย

การเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ประชำกร 
  อาจารย์ นักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
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  กลุ่มตัวอย่ำง 
  อาจารย์ นักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญในสถาบันอุดมศึกษาทีมีการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกและ/หรือมีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และเป็น
ผู้จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงในสถาบันการศึกษา จ านวน 9 คน 
  เครื่องมือที่ใช ้
  ค าถาม ประเด็นค าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่มระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะ
การรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

วิธีกำรสร้ำงเครื่องมือ 
 การจัดท าค าถามที่ใช้ในในการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการสร้างค าถามในการสนทนากลุ่ม และศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนา
ทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวใน
การสร้างค าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม  

2. ร่างข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม เกี่ยวกับการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนว่ามี
รูปแบบเป็นอย่างไร มีองค์ประกอบและขั้นตอนเป็นอย่างไร ร่างรูปแบบที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสม
หรือไม ่อย่างไร โดยมีข้อค าถาม 6 ข้อค าถาม คือ 

ค าถามที่ 1 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน
ผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร องค์ประกอบมีดังนี้ 

1.  การเตรียมตัวผู้เรียน  
2.  กิจกรรมการเรียน  
3.  ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน  
4.  การถ่ายโยงความรู้ของผู้เรียน 

ค าถามที่ 2 ขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการ
เรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี  
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ขั้นตอนมีดังนี้ 

1.  ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
2.  เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
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3.  ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 
4.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
5.  ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ 
6.  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  

ค าถามที่ 3 กระบวนการเรียนย่อยของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร กระบวนการเรียนย่อยมีดังนี้ 
 1.  การเข้าถงึเพ่ือสร้างแรงจูงใจ  
 2.  การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม 
 3.  การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 
 4.  การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
 5.  การพัฒนาความรู้ 

ค าถามที่ 4 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน
ผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง หรือไม่ อย่างไร วิธีการวัดผลและ
ประเมินผลมีดังนี้ 

1.  การประเมินกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
2.  การประเมินชิ้นงาน 
3.  การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ  

ค าถามที่ 5 ความคิดเห็นในภาพรวมต่อรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการ
เรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่มีความเหมาะสมน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริงเป็นอย่างไร 

ค าถามที่ 6 เงื่อนไขการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี        
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร เงื่อนไขการเรียนรู้มีดังนี้ 

1.  การเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล 
2.  การเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ 
3.  การเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพ่ือน และชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

  2. น าค าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่มเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย พิจารณาแก้ไข
และเสนอแนะการแก้ไขค าถามด้านเนื้อหา และการใช้ภาษา 
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  3. น าค าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่มมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจเครื่องมือวิจัย  
  4. น าค าถามที่ ใช้ ในการประชุมสนทนากลุ่ม  ไปจัดประชุมสนทนากลุ่มโดย เชิญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง จ านวน 9 คน   
  กำรด ำเนินกำรวิจัย 

1. น าผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญใน
ขั้นตอนที่ 1 มาสร้างเป็นร่างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ 

2. น าร่างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์
เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
ด าเนินการจัดสนทนากลุ่มระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน        
อีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียน
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (พิจารณา แผนภาพที่ 1, 2) โดยจัดสนทนากลุ่มขึ้นใน
วันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 15.00 – 17.00 น. ห้องสัมมนา 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร โดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมสนทนากลุ่มจ านวน 9 คน 6 มหาวิทยาลัย (รายชื่อดังภาคผนวก ก 
ผู้เชี่ยวชาญสนทนากลุ่ม) 

3. น าข้อเสนอแนะที่ได้จากการสนทนากลุ่มของผู้เชี่ยวชาญไปแก้ไขปรับปรุงรูปแบบการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 
ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ต่อไป 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการสนทนากลุ่มของผู้ เชี่ยวชาญด้วยการวิเคราะห์  และ
สังเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง
ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ แล้วน าข้อเสนอแนะไป
แก้ไขปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงฯ ต่อไป  
 
ขั้นตอนที่ 3  ศึกษำผลกำรใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอนอีเลิร์นนิงด้วยกำรเรียนรู้ร่วมกันผ่ำนสังคม

ออนไลน์เพื่อพัฒนำทักษะกำรรู้สำรสนเทศ 
วัตถุประสงค์ ของการวิจัยขั้นนี้  คือ เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน       

อีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียน
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 



103 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชำกร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์          
กลุ่มตัวอย่ำง 
ผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์ โดยเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จากผู้เรียนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 30 คน โดยสุ่มอย่างง่ายจากการจับฉลาก (Simple Random Sampling) กลุ่มผู้เรียนจ านวน 
6 สาขาวิชา 5 ชั้นปีการศึกษา รวมเป็น 30 คน 
 ระยะเวลำ 
 การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาทดลองในภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2558 เป็นเวลา 6 
สัปดาห์ 

เนื้อหำสำระ 
เนื้อหาวิชาที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ เนื้อหาเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียน

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์   
ตอนที ่1 : การก าหนดชนิดและขอบเขตของสารเทศ 

 ตอนที่ 2 : การเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการอย่างมีประสิทธิผล 
 ตอนที ่3 : การประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มา 
 ตอนที ่4 : การใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตอนที ่5 : การใช้และการเข้าถึงสารสนเทศอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม 

เครื่องมือที่ใช ้
1. บทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุ

ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ผ่านระบบจัดการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS) ที่
สร้างข้ึน  

2. แบบประเมินกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียน ในการเรียนด้วยบทเรียน     
อีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

3. แบบประเมินชิ้นงานของผู้เรียน เป็นนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่
เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ 
 4. แบบประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ สร้างขึ้นตามกรอบมาตรฐานการรู้สารสนเทศ
ส าหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Association of College and Research Librarian: ACRL, 
2000 : 8-14) จ านวน 5 มาตรฐาน 22 ตัวบ่งชี้ 
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 มาตรฐานที่ 1 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถก าหนดชนิดและขอบเขตของสารเทศ
ที่ตนเองต้องการได ้
 มาตรฐานที่ 2 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการอย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที่ 3 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มา
อย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงสารสนเทศที่ได้รับการคัดเลือกไว้แล้วกับพ้ืนฐาน ความรู้
เดิมที่ตนเองมีอยู่ได ้
 มาตรฐานที่ 4 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศในฐานะบุคคลหรือสมาชิกของกลุ่มสามารถใช้
สารสนเทศในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที่ 5 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศมีความเข้าใจในเรื่องประเด็นของสังคม
เกี่ยวกับการใช้ การเข้าถึงสารสนเทศ รวมถึงการใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมและ
กฎหมาย 

วิธีกำรสร้ำงเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ 1 บทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียน ระดับปริญญาตรี  
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่สร้างขึ้นด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
สังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 

1.1 น ารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศมาเป็นแนวทางในการสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิงการรู้
สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  

1.2 น าบทเรียนอีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะ
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย จ านวน 3 คน พิจารณาเนื้อหา และ
กิจกรรมการเรียนการสอนในบทเรียนอีเลิร์นนิง กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

1.3 แก้ไข ปรับปรุงบทเรียนอีเลิร์นนิงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญตรวจ
เครื่องมือวิจัย 3 คน 

1.4 น าบทเรียนอีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะ

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ไปทดลองใช้ (Try-Out) กับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง รายบุคคล กลุ่มย่อย 

3-5 คน และกลุ่มทดลองใช้บทเรียน จ านวน 20 คน  
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1.5 น าบทเรียนอีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะ

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่ได้จากการไปทดลองใช้มาแก้ไขปรับปรุงด้านเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน

การสอน  

เครื่องมือที่ 2 แบบประเมินกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกัน ทีเ่รียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง
การรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดท าแบบประเมินกระบวนการการ
เรียนรู้ร่วมกัน  

2.2 สร้างแบบประเมินกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกัน ที่เรียนด้วยบทเรียนอี
เลิร์นนิงการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์โดยใช้แบบ
ประเมินที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 อันดับ คือ เรียนรู้ร่วมกันมากที่สุด เรียนรู้ร่วมกัน
มาก เรียนรู้ร่วมกันปานกลาง เรียนรู้ร่วมกันน้อย และเรียนรู้ร่วมกันน้อยที่สุด  

2.3 น าแบบประเมินกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจ
เครือ่งมือวิจัย 3 คน เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

2.4 แก้ไข ปรับปรุงแบบประเมินกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 3 คน 

เครื่องมือที่  3 แบบประเมินชิ้นงานของผู้เรียนที่ เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงการรู้
สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดท าแบบประเมินชิ้นงาน ผลงานการ
ผลิตสื่อมัลติมีเดียบนเครือข่าย  

3.2 สร้างแบบประเมินชิ้นงานของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงการรู้
สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จ านวน 10 ข้อ ข้อละ 5 
คะแนน และน าคะแนนทั้ง 10 ข้อมารวมกัน โดยไม่หาค่าเฉลี่ย   

3.3 น าแบบประเมินชิ้นงานเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 3 คน เพ่ือ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

3.4 แก้ไข ปรับปรุงแบบประเมินชิ้นงานตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญตรวจ
เครื่องมือวิจัย 3 คน 

เครื่องมือที่  4 แบบประเมินทักษะการรู้สารสนเทศของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียน        
อีเลิร์นนิง เรื่อง การรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

4.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  เกี่ยวกับการจัดท าแบบประเมินทักษะการรู้
สารสนเทศ ตามมาตรฐานAmerican Association of School Librarians & Association for 
Educational Communications and Technology (2000) 
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4.2 สร้างแบบประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ ตามกรอบมาตรฐานการรู้
สารสนเทศส าหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Association of College and Research Librarian: 
ACRL, 2000 : 8-14) จ านวน 5 มาตรฐาน 22 ตัวบ่งชี้ 
 มาตรฐานที่ 1 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถก าหนดชนิดและ
ขอบเขตของสารเทศที่ตนเองต้องการได้ 
 มาตรฐานที่ 2 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่
ต้องการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที่ 3 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศ
และแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงสารสนเทศที่ได้รับการคัดเลือกไว้แล้วกับ
พ้ืนฐานความรู้เดิมที่ตนเองมีอยู่ได้ 
 มาตรฐานที่ 4 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศในฐานะบุคคลหรือสมาชิกของ
กลุ่มสามารถใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที่ 5 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศมีความเข้าใจในเรื่อง ประเด็น
ของสังคมเกี่ยวกับการใช้และการเข้าถึงสารสนเทศ รวมถึงการใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามหลัก
จริยธรรมและกฎหมาย 
 โดยใช้แบบประเมินที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 อันดับ คือ 
เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยที่สุด  
 4.3 น าแบบประเมินทักษะการรู้สารสนเทศเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ
วิจัย 3 คน เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 4.4 แก้ไข ปรับปรุงแบบประเมินทักษะการรู้สารสนเทศของผู้ เรียน ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 3 คน 
  กำรด ำเนินกำรวิจัย 

1. น าบทเรียนอีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ไปใช้กับผู้ เรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร            
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 30 คน 

2. ผู้สอนประเมินกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนทีเ่รียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง 
เรื่อง การรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยใช้แบบ
ประเมินกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกัน 

3. ผู้สอนประเมินชิ้นงานของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศส าหรับ
ผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยใช้แบบประเมินชิ้นงานของผู้เรียน 
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4. ผู้สอนประเมินทักษะการรู้สารสนเทศของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงการรู้
สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยใช้แบบประเมินทักษะ
การรู้สารสนเทศของผู้เรียน 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1. วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนประเมินกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกัน ที่เรียนด้วย

บทเรียน อีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากคะแนนการประเมินกระบวนการการเรียนรู้

ร่วมกัน โดยใช้สถิติ พ้ืนฐาน คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยน าค าตอบในแบบประเมินกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนแต่ละคนให้ค่า
น้ าหนักเป็นคะแนนดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540 : 214) 
  ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันระดับมากที่สุด  ให้ 5 คะแนน 
  ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันระดับมาก  ให้ 4 คะแนน 
  มีผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันระดับปานกลาง ให้ 3 คะแนน 
  มีผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันระดับน้อย  ให้ 2 คะแนน 
  ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันระดับน้อยที่สุด  ให้ 1 คะแนน 
 จากนั้นค านวณค่าเฉลี่ยคะแนนกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนโดยเทียบเกณฑ์
ดังนี้ 
  ระดับมากที่สุด  ช่วงคะแนน  4.50 - 5.00 
  ระดับมาก   ช่วงคะแนน  3.50 - 4.49 
  ระดับปานกลาง  ช่วงคะแนน  2.50 - 3.49 
  ระดับน้อย   ช่วงคะแนน  1.50 - 2.49 
  ระดับนอ้ยที่สุด  ช่วงคะแนน  1.00 - 1.49 
 การก าหนดค่าเฉลี่ยของคะแนนกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียน คือ ถ้าค่าเฉลี่ย
กระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนมีค่าตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ถือว่ารูปแบบการเรียนการสอน       
อีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ มีคุณภาพ
เหมาะสมสามารถท าให้ผู้เรียนได้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและสร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกันได้เป็น
อย่างดี ส าหรับข้อใดที่ ได้คะแนนต่ ากว่า 3.50 ให้พิจารณาถึงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและ
สร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกันเป็นรายข้อ และน าผลไปใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ร่วมกันเฉพาะข้อย่อยนั้นเป็นด้านย่อย ๆ ต่อไป 

2. ผู้วิจัยประเมินชิ้นงานที่ผู้เรียนสร้างขึ้นในบทเรียนอีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศส าหรับ
ผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หลังการเรียนรู้ผ่านรูปแบบการเรียนการสอน   
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อีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ โดยก าหนดให้
ผู้เรียนจัดกลุ่มตามความสนใจร่วมกัน กลุ่มละ 5 คน ได้จ านวน 6 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ชิ้นงาน โดยผู้เรียน
เลือกใช้สื่ อเทคโนโลยีในการน าเสนอชิ้นงานตามความสนใจของตน  เช่น Google App for 
Education, Social Media, CAI, e-book, e-Learning ฯลฯ  

ผลงานที่ผู้เรียนสร้างขึ้นผ่านระบบจ านวน 5 ชิ้นงาน ดังต่อไปนี้ 
1.  สื่อเก่ียวกับการก าหนดชนิดและขอบเขตของสารเทศ 
2.  สื่อเก่ียวกับการเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการอย่างมีประสิทธิผล 
3.  สื่อเก่ียวกับการประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มา 
4.  สื่อเก่ียวกับการใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.  สื่อเกี่ยวกับการใช้และการเข้าถึงสารสนเทศอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมและ

กฎหมาย 
ผู้วิจัยตรวจประเมินชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือ คือ แบบประเมินชิ้นงาน ซึ่งสร้างขึ้นจาก

แนวคิดด้านการสร้างสื่อออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย อันประกอบด้วยการน าเสนอเนื้อหา การ
สร้างสรรค์สื่อ เทคนิคการน าเสนอ การใช้เวลา ความสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ เป็นแบบ
ประเมินจ านวน 10 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน และน าคะแนนทั้ง 10 ข้อมารวมกัน คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
แล้วน าคะแนนจากทั้ง 5 ชิ้นงานมารวมกัน เฉลี่ยเต็ม 50 คะแนน โดยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
(30 คะแนน ขึ้นไป) ในแต่ละชิ้นงาน และคะแนนเฉลี่ยทุกชิ้นงานด้วย จึงจะถือว่าผ่านการน าเสนอ
ชิ้นงาน  

3. ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมินทักษะการรู้สารสนเทศของผู้เรียน นิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทีเ่รียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทีไ่ด้จากแบบประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ โดยใช้สถิติ
พ้ืนฐาน คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยในแบบ
ประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ ของผู้เรียนแต่ละคนให้ค่าน้ าหนักเป็นคะแนนดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 
2540 : 214) 
  มีทักษะการรู้สารสนเทศ ระดับมากที่สุด  ให้ 5 คะแนน 
  มีทักษะการรู้สารสนเทศ ระดับมาก  ให้ 4 คะแนน 
  มีทักษะการรู้สารสนเทศ ระดับปานกลาง ให้ 3 คะแนน 
  มีทักษะการรู้สารสนเทศ ระดับน้อย  ให้ 2 คะแนน 
  มีทักษะการรู้สารสนเทศ ระดับน้อยที่สุด  ให้ 1 คะแนน 
  



109 

 จากนั้นค านวณค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการรู้สารสนเทศของผู้เรียนโดยเทียบเกณฑ์ดังนี้ 
  ระดับมากที่สุด  ช่วงคะแนน  4.50 - 5.00 
  ระดับมาก   ช่วงคะแนน  3.50 - 4.49 
  ระดับปานกลาง  ช่วงคะแนน  2.50 - 3.49 
  ระดับน้อย   ช่วงคะแนน  1.50 - 2.49 
  ระดับนอ้ยที่สุด  ช่วงคะแนน  1.00 - 1.49 
 การก าหนดค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการรู้สารสนเทศของผู้เรียน คือ ถ้าค่าเฉลี่ยทักษะ
การรู้สารสนเทศของผู้เรียนมีค่าตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ถือว่ารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการ
เรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ มีคุณภาพเหมาะสมสามารถพัฒนา
ทักษะการรู้สารสนเทศของผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ได้ ส าหรับข้อใดที่ได้
คะแนนต่ ากว่า 3.50 ให้พิจารณาถึงทักษะการรู้สารสนเทศเป็นรายข้อ และน าผลไปใช้พัฒนาทักษะ
การรู้สารสนเทศเฉพาะข้อย่อยนั้นเป็นด้านย่อย ๆ ต่อไป 
 
ขั้นตอนที่ 4 น ำเสนอและรับรองรูปแบบกำรเรียนกำรสอนอีเลิร์นนิงด้วยกำรเรียนรู้ร่วมกันผ่ำน

สังคมออนไลน์เพื่อพัฒนำทักษะกำรรู้สำรสนเทศด้วยกำรประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 วัตถุประสงค์ ของการวิจัยขั้นนี้ คือ เพ่ือรับรองรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วย
การเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 
  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ประชำกร 
  อาจารย์ นักวิชาการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณวุฒิ  ประสบการณ์ 
และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
  กลุ่มตัวอย่ำง 
  อาจารย์ นักวิชาการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษามีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดย
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีต าแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และเป็นผู้จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง จ านวน 5 คน 
  เครื่องมือที่ใช ้

แบบรับรองรูปแบบ เป็นแบบประเมินรับรองความเหมาะสมสอดคล้อง (IOC) ของการน า
รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้
สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ไปใช้ มีลักษณะเป็นแบบ
เลือกตอบ 3 ค าตอบ คือ  
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ให้คะแนน +1 รับรองว่ารายละเอียดในรูปแบบฯ สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม   

 ให้คะแนน  0 ไม่แน่ใจว่ารายละเอียดในรูปแบบฯ สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม   
ให้คะแนน -1 ไม่รับรองว่ารายละเอียดในรูปแบบฯ สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม   
วิธีกำรสร้ำงเครื่องมือ 
1. สร้างแบบตรวจรับรองรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน

สังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 
2. น าแบบตรวจรับรองรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน

สังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 3 คน  
3. แก้ไข ปรับปรุงแบบตรวจรับรองรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้

ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญตรวจ
เครื่องมือวิจัย 3 คน 
  กำรด ำเนินกำรวิจัย 

1. น ารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือ
พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน ตรวจรับรองรูปแบบ และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไขปรับปรุงรูปแบบ 

2. น าข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิไปแก้ไขปรับปรุงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
สังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 

3. สรุปและน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจรับรองรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการ

เรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ จากการเลือกตอบ 3 ตัวเลือก คือ  
ให้คะแนน +1 รับรองว่ารายละเอียดในรูปแบบฯ สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม   

 ให้คะแนน  0 ไม่แน่ใจว่ารายละเอียดในรูปแบบฯ สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม   
ให้คะแนน -1 ไม่รับรองว่ารายละเอียดในรูปแบบฯ สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม   

  แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 5 คน หาค่าความเหมาะสม
สอดคล้อง (IOC) ของการน ารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ไปใช้ จากสูตร 
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IOC =  
 
 เมื่อ IOC = ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมสอดคล้อง (IOC) ของการน ารูปแบบ

การเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียน
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ไปใช้ 

 R = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 
 N = จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 
  

เกณฑ์การตัดสินค่า IOC ถ้ามีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป แสดงว่ารายละเอียดต่างๆ ของรูปแบบ 
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการน าไปใช้จัดการเรียนการสอน 

R 
N 



 
บทที่ 4 

ผลการด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
สังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ
การเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้
สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ด้วยการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ 

ตอนที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน

สังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์ ด้วยการจัดสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

ตอนที่ 3  ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม

ออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์ ด้วยการทดลองจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 

ตอนที่ 4 ผลการรับรองรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน

สังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์ ด้วยการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละตอนดังต่อไปนี้ 

 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการเรียน
การสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ
ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ด้วยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยด าเนินงานเป็น 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

ตอนที่ 1.1 ผลการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียน

การสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับ

ผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดและ

ทฤษฎี สรุปไดด้ังต่อไปนี้  
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดทฤษฎี 
 Khan (2005) Ally (2006) ฐาปนีย์  ธรรมเมธา 

(2557) 
สรุปโดยผู้วิจัย 

 
 
 

องค์ 
ประกอบ 
การเรียน
การสอน 
อีเลิร์นนิง 

1.  ง่ายต่อการใช้งาน 
(Ease of use) 
2.  การโต้ตอบ 
(Interactivity)  
3.  ผู้เชี่ยวชาญ
หลากหลาย (Multiple 
Expertise)  
4.  การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Collaborative 
Learning)  
5.  ระบตุัวตนได ้
(Authenticity)  
6.  ควบคุมการเรยีน
ด้วยตนเอง (Learner 
Control)  

1.  การเตรียมตัว
ผู้เรยีน 
2.  กิจกรรมการเรียน 
3.  ปฏิสมัพันธ์ของ
ผู้เรยีน 
4.  การถ่ายโยง
ความรู้ของผู้เรียน 

1.  เนื้อหาและสื่อการ
เรียน 
2.  ระบบน าส่ง
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
3.  ระบบการสื่อสาร
และปฏสิัมพันธ์
ทางการเรียน 
4.  ระบบการวัดและ
การประเมินผล 
5.  ระบบสนับสนุน
การเรยีน 
6.  ผูส้อนและผู้เรียน 

1.  ง่ายต่อการใช้
งาน  
2.  การโต้ตอบ  
3.  ผู้เชี่ยวชาญ
หลากหลาย  
4.  การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ   
5.  ระบุตัวตนได ้ 
6.  ควบคุมการเรยีน
ด้วยตนเอง  

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอน 
การเรียน
การสอน 
อีเลิร์นนิง 

Ritchie and 
Hoffman (1997)  

Anderson & 
Elloumi (2004) 

Khan  
(2005, 2016) 

สรุปโดยผู้วิจัย 

1.  สรา้งแรงจูงใจ 
2.  บอกวัตถุประสงค ์
3.  ทบทวนและ
เชื่อมโยงความรูเ้ดิม 
4.  ความกระตือรือร้นที่
จะเรยีนรู ้
5.  ให้ต าแนะน าและ
ข้อมูลป้อนกลับ 
6.  ทดสอบความรู ้
7.  น าความรู้ไปใช้และ
เสรมิความรู ้

1.  ผู้เรียนเรียนแบบ
รายบุคคล แบบ
ร่วมมือกันแบบชุมชน
ออนไลน ์
2.  ผู้สอนเป็นผูจ้ัด 
เตรียม ออกแบบปฏ-ิ
สัมพันธ์ และสื่อสาร
กับผู้เรยีน 
3. แหล่งทรัพยากร
การเรยีน  
4. การเช่ือมโยง
เนื้อหาความรู ้
5. ปฏิสัมพันธ์การ
เรียน 

1.  ปฐมนิเทศ/
แนะน าวิธีเรียน 
2.  เข้าสู่บทเรียน 
 3.  ศึกษาเนื้อหา
บทเรียน 
4.  กิจกรรมการเรียน 
5.  ปฏิสัมพันธ์การ
เรียน 
6. การวัดผลและ
ประเมินผลการ 
เรียนรู ้

1.  ปฐมนิเทศ/
แนะน าวิธีเรียนผ่าน
ระบบอีเลิร์นนิง 
2.  เข้าสู่บทเรียน
ผ่านระบบอีเลริ์นนิง 
3.  ศึกษาเนื้อหา
บทเรียน 
4.  กิจกรรมการ
เรียนการสอน 
5.  ปฏิสัมพันธ์การ
เรียนผ่านสังคม
ออนไลน ์
6.  การวัดผลและ
การประเมินผลการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดทฤษฎี (ต่อ) 
 
 
 
 

การเรียนรู้
ร่วมกัน 

Picard (1999) Kagan  
(1995, 1996) 

Slavin (1995) สรุปโดยผู้วิจัย 

1.  การเข้าถึงเพื่อสร้าง
แรงจูงใจ 
2.  การสร้างสมัพันธ์
ทางสังคม 
3.  การแลกเปลีย่น
ข้อมูลความรู ้
4.  การสร้างสรรค์
ความรู้ใหม ่
5.  การพัฒนาความรู ้

1.  เรียนเป็นกลุม่ 
2.  มีความตั้งใจ 
3  การจัดการ 
4.  มีทักษะ 
5.  มีปฏสิัมพันธ์ 
6.  มีรูปแบบกิจกรรม 

1.  กลุ่มมีเป้าหมาย
ร่วมกัน 
2.  ความรับผิดชอบ
ของแต่ละบุคคล 
3.  โอกาสในความ 
ส าเรจ็เท่าเทียมกัน 
4.  การแข่งขันเป็น
ทีม 
5.  การช่วยเหลือกลุม่ 
6.  การดัดแปลง
ความต้องการของ
ผู้เรยีนให้เหมาะสม 

1.  การเข้าถึงเพื่อ
สร้างแรงจูงใจ 
2.  การสร้างสมัพันธ์
ทางสังคม 
3.  การแลกเปลีย่น
ข้อมูลความรู ้
4.  การสร้างสรรค์
ถ่ายโยงความรู้ใหม ่
5.  การพัฒนา 
ความรู ้

 
 
 
 
 

สังคม
ออนไลน ์

Moore (1993)  Swan (2004)  Rhode (2007) สรุปโดยผู้วิจัย 
1.  ปฎิสมัพันธ์ผู้เรียน
กับเนื้อหา 
2.  ปฎิสัมพันธ์ผู้เรียน
กับผู้สอน 
3.  ปฎิสัมพันธ์ผู้เรียน
กับผู้เรยีน 
 
 

1.  การมีปฏิสมัพันธ์
กับเนื้อหา 
2.  การมีปฏิสมัพันธ์
กับผู้สอน 
3.  การมีปฏิสมัพันธ์
กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
4.  การมีปฏิสมัพันธ์
กับระบบการเรียน 

1.  ปฏิสัมพันธ์แบบ
เป็นทางการ 
1.1 ผูส้อนกับเนื้อหา 
1.2 ผู้เรียนกับผู้เรยีน 
1.3 เนื้อหากับเนื้อหา
1.4 ผูส้อนกับผู้เรียน 
1.5 ผู้เรียนกับเนื้อหา 
2.  ปฏิสัมพันธ์แบบ
ไม่เป็นทางการ 
2.1 ผู้เรียนกับผู้เรยีน 
2.2 ผูส้อนกับเนื้อหา 
2.3 เนื้อหากับเนื้อหา 
2..4 ผู้เรียนกับเนื้อหา 
2.5 ผู้เรียนกับ
เครือข่าย 
2.6 ผู้เรียนกับกลุ่ม
ปฏิสัมพันธ์ 

1.  การเรียนรูด้้วย
ตนเองรายบุคคล  
2.  การเรียนรูจ้าก
สื่อออนไลน์  
3.  การเรียนรูจ้าก
ปฏิสัมพันธ์กับครู 
เพื่อน และชุมชน
การเรยีนรู้ออนไลน์  
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดทฤษฎี (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

ทักษะการรู้
สารสนเทศ 

ACRL (2000) Webber และ 
Johnson (2002) 

ชุติมา สัจจานันท์. 
(2554) 

สรุปโดยผู้วิจัย 

1. ก าหนดชนิดและ
ขอบเขตของ
สารสนเทศได ้
2.  เข้าถึงสารสนเทศท่ี
ต้องการอย่างมี
ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 
3.  ประเมิน และ
เชื่อมโยงสารสนเทศ
อย่างมีวิจารณญาณ 
4.  ใช้สารสนเทศใน
การแก้ปัญหาได ้
5.  ใช้สารสนเทศอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย 

1.  ก าหนดความ
ต้องการสารสนเทศ 
2.  ก าหนดความ
แตกต่างของ
สารสนเทศ 
3.  ก าหนดกลยุทธ์
การสืบค้น 
4.  เข้าถึงสารสนเทศ 
5.  เปรยีบเทียบและ
ประเมินสารสนเทศ 
6.  สื่อสารสารสนเทศ 
7.  สังเคราะห์
สารสนเทศ 

1.  ตระหนักใน
ความส าคญัและ
ความจ าเป็น 
2.  เข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศ 
3.  วิเคราะห์และ
ประเมินสารสนเทศ 
4.  น าสารสนเทศไป
ใช้สร้างความรู ้
5.  มีจริยธรรม 
เคารพกฎหมาย 
 
 

1.  ก าหนดชนิดและ
ขอบเขตของ
สารสนเทศได ้
2.  เข้าถึงสารสนเทศ
ที่ต้องการอย่างมี
ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 
3. ประเมินและ
เชื่อมโยงสารสนเทศ
อย่างมีวิจารณญาณ 
4.  ใช้สารสนเทศใน
การแก้ปัญหาได ้
5.  ใช้สารสนเทศ
อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย 
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ตารางที ่5 สรุปการวิเคราะห์ แนวคิด/ทฤษฎี ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  

Khan (2005, 2008),  

Ally (2006)  

ฐาปนีย์ ธรรมเมธา (2557) 

ขั้นตอนการเรียนการสอนผ่าน 
ระบบอีเลิร์นนิง 

Khan (2005, 2016) Anderson 
& Elloumi (2004) Ritchie and 

Hoffman (1997) 

การเรียนรู้ร่วมกัน 
Picard (1999) Kagan (1994) 

Slavin (1995)   
 

การเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน ์
Moore (1993) Swan (2004)  

Rhode (2007) 

ทักษะการรู้สารสนเทศ 
ชุติมา สัจจานันท์. (2553)  

Webber และ Johnson (2002)  
ACRL (2000) 

1.  ง่ายต่อการใช้งาน  
 

1.  ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผา่น
ระบบอีเลิร์นนิง 

1.  การเข้าถึงเพื่อสร้างแรงจูงใจ 
 

การเรยีนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล  
 

1.  ก าหนดชนิดและขอบเขตของ
เทคโนโลยีสารเทศได ้

2.  การโต้ตอบ  
3.  ผู้เชี่ยวชาญหลากหลาย  

2.  เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบ 
อีเลิร์นนิง 

2.  การสร้างความสัมพันธ์ทาง
สังคม 
 

การเรยีนรู้จากปฏิสมัพันธ์กับครู 
เพื่อน และชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์  

2.  เข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการอยา่ง
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

4.  การเรียนรู้แบบร่วมมือ   
 

3.  ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 
 

3.  การแลกเปลีย่นข้อมูลความรู ้
 

การเรยีนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล 
+ การเรียนรู้จากสื่อออนไลน์  

3.  ประเมินและเช่ือมโยงสารสนเทศ
อย่างมีวิจารณญาณ 
 4.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

5.  ระบุตัวตนได ้ 
 

5.  ปฏิสมัพันธ์การเรียนผ่านสังคม
ออนไลน ์

4.  การสร้างสรรคค์วามรู้ใหม ่
 

การเรยีนรู้จากปฏิสมัพันธ์กับครู 
เพื่อน และชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์  

4.  ใช้สารสนเทศในการแก้ปญัหาได ้
 

6.  ควบคุมการเรยีนด้วย
ตนเอง 

6.  การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

5.  การพัฒนาความรู ้ การเรยีนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล 
 

5.  ใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย 
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ตอนที่ 1.2 การน าหลักการแนวคิดและทฤษฎีมาสร้างองค์ประกอบ เงื่อนไข และขั้นตอนของรูปแบบ

การเรียนการสอนฯ อธิบายความสัมพันธ์ดังภาพ ดังต่อไปนี้ 

 

 

   

ภาพที่ 4 (ร่าง) รูปแบบการเรียนการสอนฯ 
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จากภาพที่ 4 (ร่าง) รูปแบบการเรียนการสอน  น ามาแสดงล าดับขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงฯ ดังนี้ 

 

ภาพที่ 5 (ร่าง) ขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ฯ 



122 
 

122 

 

ตอนที่ 1.3 ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการเรียนการ

สอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับ

ผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการ

สอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 

ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ 

อย่างไร องค์ประกอบมีดังนี้ 

1.1 ง่ายต่อการใช้งาน (Ease of use) 

1.2 การโต้ตอบ (Interactivity)  

1.3 ผู้เชี่ยวชาญหลากหลาย (Multiple Expertise)  

1.4 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning)  

1.5 ระบุตัวตนได้ (Authenticity)  

1.6 ควบคุมการเรียนด้วยตนเอง (Learner Control)  

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์มีองค์ประกอบที่ เป็นองค์ประกอบของการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง ยังไม่ใช้
องค์ประกอบการเรียนการสอน จึงควรปรับองค์ประกอบการเรียนการสอนใหม่ให้ เหมาะสมถูกต้อง 
โดยองค์ประกอบควรมี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. การเตรียมตัวผู้เรียน  

2. กิจกรรมการเรียน  

3. ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน  

4. การถ่ายโยงความรู้ของผู้เรียน 

2. ความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญต่อขั้นตอนการเรียนการสอนของ

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้

สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ 

อย่างไร ขั้นตอนการเรียนการสอนมีดังนี้ 

2.1 ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 

2.2 เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 

2.3 ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 
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2.4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

2.5 ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ 

2.6 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  

ขัน้ตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วย

การเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี 

คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์มีความเหมาะสม 

ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเห็นด้วย โดยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติม คือ ให้น าขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้

ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ มาสร้างเป็นรูปแบบหลักของการเรียน

การสอนในงานวิจัย และมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนการสอนที่ชัดเจนมากข้ึน ให้มีรูปแบบของตัว

ผู้วิจัยเอง  

3. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อกระบวนการเรียนย่อยของรูปแบบ

การเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 

ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

กระบวนการเรียนย่อยมีดังนี้ 

3.1 การเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ  

3.2 การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม 

3.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 

3.4 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 

3.5 การพัฒนาความรู้ 

กระบวนการเรียนย่อยของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการ

เรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี 

คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์มีความเหมาะสม 

ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเห็นด้วย โดยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติม คือ น ากระบวนการเรียนย่อยของรูปแบบการเรียนการสอนไปผนวกร่วมกับขั้นตอนการเรียน

การสอนของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ขั้นตอนที่ 3, 4, 5  

4. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อวิธีการวัดและการประเมินผลการ

เรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 
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ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมน าไปใช้จัดการเรียน

การสอนได้จริง หรือไม่ อย่างไร วิธีการวัดผลและประเมินผลมีดังนี้ 

4.1 การประเมินชิ้นงาน 

4.2 การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ  

ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเห็นด้วย โดยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติม คือ ควรเพิ่มการประเมินกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการสร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกันด้วย  

5. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมต่อรูปแบบการเรียนการ

สอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับ

ผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมน าไปใช้จัดการเรียนการสอน

ได้จริง  

ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเห็นด้วยในภาพรวมของรูปแบบ โดยมีความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ปรับรูปแบบให้มีความชัดเจน มีรายละเอียดมากขึ้น และมีความพิเศษ

เฉพาะของงานวิจัยชิ้นนี้  

6. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อเงื่อนไขการเรียนรู้ของรูปแบบการ

เรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 

ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

เงื่อนไขการเรียนรู้มีดังนี้ 

6.1 การเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล 

6.2 การเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ 

6.3 การเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพ่ือน และชุมชนการเรียนรู้

ออนไลน์ 

เงื่อนไขการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการ

เรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี 

คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์มีความเหมาะสม  

ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเห็นด้วย โดยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติม คือ ให้สอดแทรกเงื่อนไขด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน  

สรุปผลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาพัฒนาเป็นร่างต้นแบบรูปแบบการเรียนการสอน  
อีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียน
ระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยจะน าร่างต้นแบบของรูปแบบการเรียนการสอน    
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อีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ไปใช้ในขั้นตอน
การสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่อไป 

 
ตอนที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 
เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  
ด้วยการจัดสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

ผลการจัดสนทนากลุ่มระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับ
ผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (พิจารณา ภาพที่ 6, 7) สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 6 รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ฯ
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ภาพที่ 7 ขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 
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1. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง

ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับ

ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร องค์ประกอบมีดังนี้ 

      1.1 การเตรียมตัวผู้เรียน  

      1.2 กิจกรรมการเรียน  

      1.3 ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน  

      1.4 การถ่ายโยงความรู้ของผู้เรียน 

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม

ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์มีความเหมาะสม  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน       

อีเลิร์นนิง มีความเหมาะสม สามารถน ามาเป็นแนวคิดในการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนและน าไป

ทดลองใช้ได้ โดยเพ่ิมเติมรายละเอียดในขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนในขั้นตอนย่อยให้เห็น

กิจกรรมต่อไปให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น 

2.  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบการ

เรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 

ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

ขั้นตอนการเรียนการสอนมีดังนี้ 

     2.1 ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 

     2.2 เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 

     2.3 ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 

     2.4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

     2.5 ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ 

     2.6 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  

ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้

ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะ 

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์มีความเหมาะสม  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการ

เรียนการสอนอีเลิร์นนิงฯ มีความสมบูรณ์สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง โดยให้เพ่ิมรายละเอียดเกี่ยวกับ
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บทบาทผู้เรียน และบทบาทผู้สอน เพ่ือการน าไปใช้ปฏิบัติจริงจะได้ปฏิบัติได้ง่ายมากขึ้น  ด้านการ

เตรียมการก่อนเข้าสู่กระบวนการเรียน โดยประกอบไปด้วยการเตรียมการของผู้สอนว่าในการน า

ระบบไปปรับใช้จะต้องเตรียมการในเรื่องใดบ้างเพ่ือปรับให้เข้ากับบริบทที่ต้องการน าไปใช้ และการ

เตรียมความพร้อมผู้เรียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจก่อนเข้าสู่กระบวนการเรียน เช่น การปฐมนิเทศผู้เรียน

เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงฯ วิธีการใช้งานอีเลิร์นนิง เป็นต้น นอกจากนี้ผู้สอนจะต้อง

ระบุเงื่อนไขการแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) ให้ชัดเจน

ด้วยว่า มีวิธีการแบ่งกลุ่มตามแนวคิดและทฤษฎีโดยใช้การเข้ากลุ่มตามความหัวข้อที่มีความสนใจ

ร่วมกันภายใต้ปัญหาหรือสถานการณ์ใหญ่ของชั้นเรียนที่ผู้สอนก าหนดหรือผู้เรียนทั้งชั้นร่วมกันเลือก 

โดยมีจ านวนสมาชิก 4 -6 คน และในส่วนที่เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนแล้วนั้น จะต้องชี้แจงให้

ผู้เรียนเข้าใจว่ากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ขั้นตอนใดที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้ฝึกการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความรู้ การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ และการพัฒนาความรู้ ผู้เรียนจะต้องเผยแพร่ผลงานแบบสาธารณะ

โดยค านึงถึงการเผยแพร่ข้อมูลด้วยสารสนเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

3. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มตี่อกระบวนการเรียนการสอนย่อยของรูปแบบการเรียน

การสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับ

ผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร กระบวนการ

เรียนย่อยมีดังนี้ 

     3.1 การเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ  

     3.2 การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม 

     3.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 

     3.4 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 

     3.5 การพัฒนาความรู้ 

กระบวนการเรียนย่อยของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน

สังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์มีความเหมาะสม  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ กระบวนการเรียนย่อยของรูปแบบการเรียน

การสอนอีเลิร์นนิงฯ มีความเหมาะสมสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง โดยเสนอให้ใช้ช่องทางสื่อสังคม

ออนไลน์ที่หลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้ได้ตามที่ผู้เรียน

ต้องการ  
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4. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อวิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน         

อีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียน

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง 

หรือไม่ อย่างไร วิธีการวัดผลและประเมินผลมีดังนี้ 

     4.1 การประเมินกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

     4.2 การประเมินชิ้นงาน 

     4.3 การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ  

ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเห็นด้วย โดยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ให้ผู้สอนเป็น

ผู้ประเมินผู้เรียนทั้ง 3 วิธี ดังกล่าว 

5. ความคิดเห็นต่อภาพรวมของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้

ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุ

ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ในกรณีที่ขั้นตอนการเรียนอีเลิร์นนิงมีขั้นตอน
ย่อยแยกออกไป เช่น ขั้นที่ 4, 5, 6 ควรจัดท าภาพที่ 3 คือ ขั้นที่ 4 กิจกรรมการเรียนการสอน (การ
เรียนรู้ร่วมกัน) ภาพที่ 4 ขั้นที่ 5 ปฏิสัมพันธ์สังคมออนไลน์ และภาพที่ 5 ขั้นที่ 6 การวัดผลและ
ประเมินผล และอธิบายภาพย่อยที่จัดท าเพ่ิมขึ้นด้วย โดยแนะน าขั้นตอนการเรียนรู้ของรูปแบบการ
เรียนฯ ในขั้นที่ 6 ว่าให้ผู้สอนชี้แจงให้ผู้เรียนเห็นว่าการเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันนั้น มี 5 
ขั้นตอน คือ การเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ การสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความรู้ การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ และการพัฒนาความรู้ ในแต่ละขั้นตอนนั้นผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะ
ก าหนด การเข้าถึง การประเมิน  การจัดการ การบูรณาการ การสร้าง และการสื่อสารตาม
ความสามารถที่พึงมีในการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ และการให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานโดย
สืบค้นสารสนเทศจากแหล่งทรัพยากรด้านการศึกษาเพ่ือสร้างผลผลิตและเผยแพร่เป็นทรัพยากรด้าน
การศึกษาแบบเปิด จะส่งเสริมการใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้วิจัยจะต้องระบุลงไปใน
ระบบให้ชัดเจนว่าทุกขั้นตอนเป็นขั้นตอนของการสื่อสารผ่านระบบอีเลิร์นนิง  

ด้านการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง ผู้เชี่ยวชาญให้ความคิดเห็นว่าควรพัฒนาอีเลิร์นนิง      
ที่เอ้ืออ านวยต่อการท ากิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์เป็นกลุ่ม เพ่ือกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ต่องานที่ท า
ร่วมกัน โดยอีเลิร์นนิงควรเป็นระบบที่สามารถเก็บร่องรอยการแสดงความคิดเห็นตลอดจนการท างาน
ในขั้นตอนต่าง ๆ ของผู้เรียนได้ และเปิดกว้างให้ผู้สอนเลือกใช้เครื่องมือที่ตนเองถนัดแต่ยังสามารถใช้
งานได้ตรงตามความต้องการด้วย 



130 
 

130 

 

6.  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อเงื่อนไขการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอน       
อีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียน
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร เงื่อนไขการเรียนรู้   
มีดังนี ้

    6.1 การเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล 

    6.2 การเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ 

    6.3 การเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพ่ือน และชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าเงื่อนไขการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง

ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับ

ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ทั้ง 3 เงื่อนไขดังกล่าวมีลักษณะเป็นเงื่อนไขทางทฤษฎี ควร

ปรับแก้ไขเป็นเงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ดังนี้ 

1.  ผู้เรียนควรมีทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

2.  ผู้เรียนผู้สอนต้องมีปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

3.  ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์แบบทุกท่ี ทุกเวลา 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เงื่อนไขการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอน       

อีเลิร์นนิงทั้ง 3 ข้อ มีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนผ่านสังคม

ออนไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ตอนที่ 3 ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 

เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  

ด้วยการทดลองจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  

ตอนที่ 3.1 การพัฒนาบทเรียน การก าหนดขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง

ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับ

ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. เนื้อหา 
เนื้อหาบทเรียนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพื่อ

พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เป็นการ
สร้างเนื้อหาบทเรียนขึ้นใหม่จากข้อก าหนดเกี่ยวกับทักษะการรู้สารสนเทศ ตามมาตรฐานการรู้
สารสนเทศ การศึกษาระดับอุดมศึกษาของ Association of College and Research Librarian 
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(ACRL, 2000 : 8-14) มาเป็นแนวทางในการก าหนดเนื้อหาในบทเรียนอีเลิร์นนิง แบ่งออกเป็น 5 
บทเรียน ดังนี้ 

1. ชนิดและขอบเขตของสารเทศ 
2. การเข้าถึงสารสนเทศ 
3. การประเมินสารสนเทศและการเชื่อมโยงสารสนเทศ 
4. การใช้สารสนเทศ 
5. การใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม 

ผู้วิจัยได้น าเนื้อหาทั้ง 5 บทเรียน และจุดมุ่งหมายของเนื้อหาวิชามาออกแบบเนื้อหาย่อย
ในบทเรียนอีเลิร์นนิง และออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงต่อไป 
 2. ระยะเวลา 
     ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงฯ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 

2558 เป็นเวลา 6 สัปดาห์  

3. กลุ่มตัวอย่าง 

    เป็นผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์ โดยเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จากผู้เรียนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปีการศึกษา 2558 

จ านวน 30 คน โดยสุ่มอย่างง่ายจากการจับฉลาก (Simple Random Sampling) กลุ่มผู้เรียนจ านวน 

6 สาขาวิชา 5 ชั้นปีการศึกษา รวมเป็น 30 คน 

4. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง     

    กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงโดยน ารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 

มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 6 ขั้นตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

4.1 ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 

        4.1.1 แจ้งวัตถุประสงค์ เนื้อหา และวิธีการเรียนการสอน ผ่าน

ระบบอีเลิร์นนิง 

 4.1.2 ส ารวจความพร้อมของผู้เรียนและเตรียมความพร้อม

ของผู้เรียน ด้วยการศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ การเข้าสู่ระบบ วิธีการศึกษาข้อมูลบทเรียน  การท า

กิจกรรมการเรียน การรับ-ส่งไฟล์ การท าแบบทดสอบออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียนที่มีความรู้พ้ืนฐาน ผู้เรียน

ที่มีทักษะไม่เพียงพอให้ศึกษาเพ่ิมเติมในเว็บเพจเรียนเสริม และอนุญาตให้ผู้เรียนถ่ายโอนข้อมูลจาก

แหล่งเรียนรู้ที่เชื่อมโยงไว้ในระบบอีเลิร์นนิงไปศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเองได้ 
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 4.1.3 การเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ เมื่อผู้เรียนเข้าสู่ระบบให้

ปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลภาพประจ าตัว ข้อมูลบุคคลให้ทันสมัย การติดต่อผ่านอีเมลล์ และ 

Face Book การน าเข้าสู่การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้ สอนใช้ข้อความเร้าความสนใจ เช่น 

ภาพกราฟิก ภาพการเคลื่อนไหว ฯลฯ ผู้สอนแจ้งจุดมุ่งหมายของรายวิชาให้ผู้เรียนทราบ  

 ขั้นตอนนี้ได้บูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการเข้าถึงเพ่ือ

สร้างแรงจูงใจ และบูรณาการแนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล เพ่ือให้ผู้เรียน

เกิดทักษะการรู้สารสนเทศด้านการเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

4.2 เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 

ผู้สอนสร้างแรงจูงใจต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการออกแบบและ

ใช้เทคนิคที่ให้ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วบนระบบธีมการใช้งานเฉพาะบุคคล ง่ายต่อการ

ติดตามเนื้อหา ข้อมูล ทั้งในแง่ของเนื้อหาและองค์ประกอบกิจกรรมอ่ืนๆ อีกท้ังท้าทายต่อความอยากรู้

อยากเห็นของผู้เรียน และกระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันอย่างทั่วถึง 

การสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม การเริ่มต้นของการเรียนการสอน

อีเลิร์นนิง ผู้เรียนศึกษาวิธีการใช้บทเรียนด้วยตนเอง ผู้เรียนแนะน าตนเอง ท าความรู้จักกับผู้สอน และ

เพ่ือนร่วมชั้นเรียน ทดลองเรียนเนื้อหาจากบทเรียนอีเลิร์นนิง ผู้เรียนโต้ตอบกับผู้สอนและเพ่ือนร่วม

ชั้นเรียน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ระบบอีเลิร์นนิงเตรียมไว้ให้อย่างหลากหลายช่องทาง 

 ขั้นตอนนี้ได้บูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการสร้าง

สัมพันธ์ทางสังคม และบูรณาการแนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพ่ือน 

และชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการรู้สารสนเทศด้านการก าหนดชนิดและ

ขอบเขตของสารสนเทศได ้

  4.3 ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 

 การน าเสนอเนื้อหาบนระบบอีเลิร์นนิงเป็นการน าเสนอเนื้อหา 

โดยการน าเสนอเนื้อหาที่สัมพันธ์กันเข้าด้วยกัน ผู้สอนสร้างความยืดหยุ่นให้กับผู้เรียนในการเข้าสู่

เนื้อหาตามความสะดวกของผู้เรียน และมีอิสระในการเข้าสู่เนื้อหา เนื้อหาบทเรียนประกอบด้วย 5 

บทเรียนคือ  

 1.  ชนิดและขอบเขตของสารเทศ 

 2.  การเข้าถึงสารสนเทศ 

 3.  การประเมินสารสนเทศและการเชื่อมโยงสารสนเทศ 

 4.  การใช้สารสนเทศ 
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 5.  การใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม 

 เนื้อหาบทเรียนที่ปรากฏบนระบบอีเลิร์นนิงมีหลากหลาย

รูปแบบ เช่น วีดิทัศน์ ภาพกราฟิก สื่อมัลติมีเดีย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เอกสารประกอบการสอน 

แบบฝึกหัด ใบงาน ฯลฯ   

 ขั้นตอนนี้บู รณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และบูรณาการแนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล 

และการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการรู้สารสนเทศด้านการประเมินและเชื่อมโยง

สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ 

    4.4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนระบบอีเลิร์นนิงเป็นการ

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมบนเครือข่าย โดยผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน การจัดกิจกรรม

เน้นให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น อภิปราย ช่วยเหลือ ร่วมกันสืบค้นหรือค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม 

รวมทั้งการท างานเป็นทีม โดยการใช้ Chat room, Web board, e-mail, Google Search, Google 

Classroom, Facebook, ผ่านการเชื่อมโยงกับระบบ NULMS  

 การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน 

อีเลิร์นนิง ผู้เรียนแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เพื่อการเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 

ผู้เรียนกับผู้เรียน กิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติม กิจกรรมตอบ

ค าถาม กิจกรรมการประเมินตนเอง กิจกรรมการถ่ายโอนข้อมูล ผ่านการใช้งานกลุ่มปิด Facebook 

Group   

 การสร้างสรรค์ความรู้ ใหม่  กิจกรรมการเรียนการสอน 

อีเลิร์นนิง ผู้เรียนสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ด้วยการท ากิจกรรม ศึกษา ท าแบบฝึกหัด บนระบบอีเลิร์นนิง 

และส่งผลงานของตนเองขึ้นบนระบบอีเลิร์นนิงให้ผู้เรียนคนอื่นได้รับทราบผลงานด้วย ผ่านการใช้งาน

กลุ่ม Google classroom 

 ขั้นตอนนี้ได้บูรณาการเครื่องมือการเรียนการสอน และแนวคิด

การเรียนรู้ร่วมกันด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และบูรณาการแนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการ

เรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล และการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการรู้สารสนเทศ

ด้านการประเมินและเชื่อมโยงสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ 
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  4.5 ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ 

     การเรียนการสอนอีเลิร์นนิงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 

ดังนี้ 

 1.  การเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล  

 2.  การเรียนรู้จากสื่อออนไลน์  

 3.  การเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพ่ือน และชุมชนการ 

เรียนรู้ออนไลน์  

           ขั้นตอนนี้ได้บูรณาการวิธีการเรียนและการใช้เครื่องมือการ

เรียนรู้  เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันด้านการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ และบูรณาการแนวคิดสังคมออนไลน์

ด้านการเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพ่ือน และชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์และการเรียนรู้จากสื่อ

ออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการรู้สารสนเทศด้านการใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาร่วมกันได ้

4.6 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน 3 วิธี คือการประเมินกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การประเมินชิ้นงานของผู้เรียน และประเมิน

ทักษะการรู้สารสนเทศของผู้เรียน หลังเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้

ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะ 

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

 กิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้สอนพัฒนาความรู้

ผู้เรียนด้วยการประเมินผลงานผู้เรียนและให้ข้อเสนอแนะ ผู้เรียนพัฒนาความรู้ร่วมกันด้วยการรับรู้ผล

การประเมินชิ้นงาน ผู้สอนน าผลการประเมินชิ้นงานขึ้นบนระบบ Google Classroom หลังผู้สอน

ประเมินผลงานผู้เรียนเสร็จ โดยผู้เรียนรับรู้ผลการประเมิน แล้วน าไปพัฒนาความรู้ของตนเองต่อไป 

 ผลงานที่ผู้เรียนสร้างข้ึนผ่านระบบจ านวน 5 ชิ้นงาน โดยแต่ละ

ชิ้นงานผู้ เรียนสามารถเลือกประเภทของสื่อที่จะน าเสนอได้ เช่น Google App, Social Media, 

Microsoft Office, CAI, e-book WBI, e-Learning เป็นต้น โดยแต่ละสื่อที่สร้างขึ้นน าเสนอเนื้อหา

ตามบทเรียนด้านการรู้สารสนเทศท้ัง 5 บทเรียน ที่ได้เรียนไป 

 การประเมินเป็นการบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้าน

การพัฒนาความรู้ และบูรณาการแนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล เพ่ือให้

ผู้เรียนเกิดทักษะการรู้สารสนเทศด้านการใช้สารสนเทศอย่างถูกต้อง 
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 4.6.1 การประเมินกระบวนการ คือ การใช้เครื่องมือแบบ

ประเมินกระบวนการ ซึ่งสร้างขึ้นจากแนวคิด/ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกัน อันประกอบด้วยการเข้าร่วม

กลุ่มเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้อ่ืน การสร้างสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้เรียนและผู้สอน การแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความรู้กับผู้เรียนและผู้สอน การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน  และการพัฒนาความรู้และชิ้นงาน

ร่วมกัน โดยใช้แบบประเมินที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 อันดับ คือ เรียนรู้ร่วมกันมาก

ที่สุด เรียนรู้ร่วมกันมาก เรียนรู้ร่วมกันปานกลาง เรียนรู้ร่วมกันน้อย และเรียนรู้ร่วมกันน้อยที่สุด 

ประเด็นที่ประเมินมี 5 ข้อ ได้แก่ 

 1.  การเข้าร่วมกลุ่มเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่น 

 2.  การสร้างสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้เรียนและผู้สอน 

 3.  การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กับผู้เรียนและผู้สอน 

 4.  การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน 

 5.  การพัฒนาความรู้และชิ้นงานร่วมกัน 

 4.6.2 การประเมินชิ้นงาน คือ การใช้เครื่องมือแบบประเมิน

ชิ้นงาน ซึ่งสร้างขึ้นจากแนวคิดด้านการสร้างสื่อออนไลน์  อันประกอบด้วยการน าเสนอเนื้อหา การ

สร้างสรรค์สื่อ เทคนิคการน าเสนอ การใช้เวลา ความสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ เป็นแบบ

ประเมินจ านวน 10 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน และน าคะแนนทั้ง 10 ข้อมารวมกัน คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

แล้วน าคะแนนจากท้ัง 5 ชิ้นงานมารวมกัน เฉลี่ยเต็ม 50 คะแนน โดยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป (30 

คะแนน ขึ้นไป) ในแต่ละชิ้นงาน และเฉลี่ยทุกชิ้นงานด้วย จึงจะถือว่าผ่านการน าเสนอชิ้นงาน ประเด็น

ที่ประเมินมี 10 ข้อ ได้แก่ 
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1.  เนื้อหาบทเรียน 
1.1 เนื้อหาบทเรียนถูกต้องตามหลักวิชาการ 
1.2 เนื้อหาบทเรียนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่น าเสนอ 
1.3 เนื้อหามีความยากง่ายเหมาสมกับผู้รับสาร 

2.  การใช้ภาษา 
2.1 การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมกับผู้รับสาร 

3.  การออกแบบสื่อ 
3.1 การออกแบบหน้าจอเหมาะสมง่ายต่อการใช้งาน สัดส่วนเหมาะสมสวยงาม 
3.2 ลักษณะของขนาด สี ตัวอักษร ชัดเจนสวยงามอ่านง่าย 
3.3 ภาพกราฟิก ชัดเจนเหมาะสม สอดคล้องกันเนื้อหา 
3.4 ภาพกราฟิกสวยงาม มีความคดิสร้างสรรค์ในการออกแบบ 
3.5 คุณภาพการใช้เสยีงบรรยาย ดนตรีประกอบเหมาะสม ชัดเจนนา่สนใจชวนติดตาม 

4.  ความคิดสรา้งสรรค ์
4.1 ความคิดสรา้งสรรค์ผลงานท่ีสร้างมีความแปลกใหม่ สวยงาม สรา้งสรรค์ เป็นประโยชน์ 

  

 4.6.3 การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ การประเมินผู้เรียน

โดยผู้สอนใช้แบบประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ ตามกรอบทักษะการรู้สารสนเทศ ดังต่อไปนี้ 

 1.  ก าหนดชนิดและขอบเขตของเทคโนโลยีสารเทศได้ 

 2.  เข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการอย่างมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ 

 3. ป ระ เมิ น แ ล ะ เชื่ อ ม โย งส า รส น เท ศ อ ย่ า ง มี

วิจารณญาณ 

 4.  ใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาได้ 

 5.  ใช้สารสนเทศอย่างถูกต้อง 

ตอนที่  3.2 ผลการประเมินกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกัน  ที่ เรียนด้วยบทเรียน 

อีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

ขั้นตอนการประเมินกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนโดย

ผู้สอนเป็นผู้ประเมินคะแนนผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นการประเมินร่องรอยการปฏิสัมพันธ์ออน์ไลน์

และการท างานร่วมกันบนระบบออน์ไลน์ หลักจากผู้เรียนเรียนจบบทเรียนแล้ว 
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ตารางที่ 6 ผลการประเมินกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนจ านวน 30 คน ผลดังต่อไปนี้ 
 

การประเมินกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
ระดับการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียน ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า

เบ่ียง 
เบน 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.1 ผู้เรียนเข้าร่วมกลุม่เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่น 15 11 4 - - 4.37 0.72 

1.2 ผู้เรียนสร้างสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้เรียนและผู้สอน 12 9 9 - - 4.10 0.84 

1.3 ผู้เรียนแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กับผู้เรียนและ
ผู้สอน 

9 8 13 - - 3.86 0.86 

1.4 ผู้เรียนสร้างสรรค์ความรู้ใหม่รว่มกัน 11 13 6 - - 4.17 0.75 

1.5 ผู้เรียนพัฒนาความรู้และชิ้นงานร่วมกัน 9 9 12 - - 3.90 0.84 

ค่าเฉลี่ย      4.08  
  

จากคะแนนดังกล่าวข้างต้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้เป็นอย่างดี ทุกเกณฑ์การ

ประเมินอยู่ในระดับดี ผู้เรียนสามารถเข้ากลุ่มเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้อ่ืนได้มากที่สุด แต่ในด้านการ

เรียนรู้ร่วมกันเพ่ือพัฒนาความรู้และพัฒนาชิ้นงานนั้น ได้คะแนนประเมินน้อยกว่าเกณฑ์อ่ืน ๆ 

เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความรู้ความสามารถด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือสร้างชิ้นงานด้านการรู้

สารสนเทศได้แตกต่างกัน จึงท าให้บางกลุ่มยังท างานในระหว่างเรียนรู้ร่วมกันยังไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งเป็น

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง  

ตอนที่ 3.3 ผลการประเมินชิ้นงานหลังการเรียนรู้ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง

ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับผู้เรียน

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

ตารางที่ 7 ผลการประเมินชิ้นงานผู้เรียนจ านวน 5 ชิ้น 6 กลุม่ ได้คะแนนดังต่อไปนี้ 
 

กลุ่มที ่
ชนิดและ
ขอบเขต 

สารสนเทศ 

การเข้าถึง 
สารสนเทศ 

การประเมิน 
เชื่อมโยง 

สารสนเทศ 

การใช้สารสนเทศ 
แก้ปัญหา 

การใช้
สารสนเทศ 
ถูกกฎหมาย 

เฉลี่ย 
(50) 

กลุ่ม 1 42 45 48 46 40 44.20 
กลุ่ม 2 36 38 45 32 39 38.00 
กลุ่ม 3 37 39 41 35 45 39.40 
กลุ่ม 4 46 44 42 37 40 41.80 
กลุ่ม 5 39 42 40 37 45 40.60 
กลุ่ม 6 42 43 39 44 44 42.40 
เฉลี่ย      41.07 
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 จากคะแนนดังกล่าวข้างต้น ทุกกลุ่มและทุกชิ้นงานผ่านเกณฑ์การประเมินชิ้นงานทั้งหมด 

แต่คะแนนประเมินอยู่ในระดับดี ไม่มีกลุ่มใดมีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินชิ้นงานอยู่ในระดับดีมาก 

(ร้อยละ 90 ขึ้นไป หรือ 45 คะแนน ขึ้นไป) เนื่องจากคะแนนในส่วนของการออกแบบ การสร้างสรรค์

สื่อให้สวยงาม และความคิดริเริ่มแปลกใหม่ยังได้คะแนนน้อย ซึ่งผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในด้านนี้

ต่อไป ส่วนด้านการน าเสนอเนื้อหา และเทคนิคการน าเสนอสื่อนั้นผู้เรียนท าได้ในระดับดีมากในหลาย

ชิ้นงาน  

ตอนที่ 3.4 ผลการประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะ

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หลังการเรียนรู้ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน

ผ่านสังคมออนไลน์  

 ผู้สอนใช้แบบประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุ

ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และน าไปประเมินผู้เรียน จ านวน 30 คน หลังจากผู้เรียนเรียนรู้ผ่านรูปแบบการ

เรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินผู้เรียนทั้ง 

30 คน ผลการประเมินมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โดยแบ่งระดับคะแนนการประเมิน 5 ระดับ คือ 5 

มากที่สุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยที่สุด 

ตารางที่ 8 ผลการประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ แสดงผลดังตารางต่อไปนี้ 
 

การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ 
ระดับการประเมิน ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 

เบ่ียง 
เบน 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาตรฐานที ่1 : ผู้เรียนเป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถ
ก าหนดชนิดและขอบเขตของสารเทศและแหล่งที่
ต้องการได้  

      
4.13 

 

เค รื่ อ งมื อ ช้ี วั ด ค ว า ม ส า เร็ จ  (Performance 
Indicators): 
1.1 ผู้เรียนสามารถก าหนดชนิดและขอบเขต
อธิบายสารเทศท่ีต้องการได้อย่างชัดเจน 

 
13 

 
13 

 
4 

 
- 

 
- 

 
4.30 

 
0.70 

1.2 ผู้เรียนสามารถจ าแนกประเภทและรูปแบบ
ของแหล่งสารสนเทศ และสารสนเทศท่ีน่าเชื่อถือ
ต่างๆได ้

10 11 9 - - 4.03 0.80 

1.3 ผู้เรียนสามารถพิจารณาประโยชน์ในการได้มา
ซึ่งสารสนเทศจากแหล่งที่ตนเองตอ้งการได ้

9 8 13 - - 3.86 0.86 

1.4 ผู้เรียนสามารถทบทวนประเมนิแหล่ง
สารสนเทศและขยายความต้องการสารสนเทศได้ 

11 13 6 - - 4.17 0.74 
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ตารางที่ 8 ผลการประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ (ต่อ) 
 

การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ 
ระดับการประเมิน ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 

เบ่ียง 
เบน 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย นอ้ย
ที่สุด 

มาตรฐานที ่2 : ผู้เรียนเป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถ
เข้าถึงสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีตามที่ต้องการ
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธภิาพ 

      
4.15 

 

เค รื่ อ ง มื อ ช้ี วั ด ค ว า ม ส า เร็ จ (Performance 
Indicators): 
2.1 ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการคน้หาอย่างมี
หลักการ(Investigative Methods) หรือเลือก
ระบบสารสนเทศ วิธีการค้นคืนสารสนเทศเพื่อการ
เข้าถึงโดยใช้สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 

15 

 
 
 

11 

 
 
 
4 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

4.37 

 
 
 

0.71 

2.2 ผู้เรียนสามารถสรา้งและออกแบบกลยุทธ์ใน
การสืบค้นได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

10 11 9 - - 4.03 0.80 

2.3 ผู้เรียนสามารถค้นคืนสารสนเทศออนไลน์หรือ
สามารถใช้วิธีการอื่น ๆ ในการค้นคืนได้ 

11 10 9 - - 4.07 0.83 

2.4 ผู้เรียนสามารถปรับปรุงกลยุทธ์การสืบค้นได้
โดยใช้สารสนเทศ 

13 12 5 - - 4.27 0.74 

2.5 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถคัดลอก 
บันทึกและจัดการสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ
ได้ โดยใช้สารสนเทศได้ 

11 9 10 - - 4.03 0.85 

มาตรฐานที่  3 : ผู้ เรียนที่ เป็น ผู้ รู้สารสนเทศ
สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่าง
มีวิจารณญาณ และสามารถเชื่อมโยงสารสนเทศ
และใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีที่ตนมีอยู่ได้ 

      
 

4.04 

 

เค รื่ อ งมื อ ช้ี วั ด ค ว าม ส า เร็ จ  (Performance 
Indicators): 
3.1 ผู้เรียนที่สามารถสรุปใจความส าคัญที่ได้มาจาก
สารสนเทศท่ีรวบรวมมาได้ 

 
 

10 

 
 

12 

 
 
8 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

4.07 

 
 

0.78 

3.2 ผู้เรียนสามารถก าหนดและประยุกต์ใช้เกณฑ์
ในการประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาได้ 
 
 

7 9 14 - - 3.76 0.82 

 



140 
 

140 

 

ตารางที่ 8 ผลการประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ (ต่อ) 
 

การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ 
ระดับการประเมิน ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 

เบ่ียง 
เบน มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
3.3 ผู้ เรียนสามารถสังเคราะห์ ใจความส าคัญ
สารสนเทศเพื่อสร้างแนวคิดโดยใช้สารสนเทศใหม่
ได้ 

 
9 

 
11 

 
10 

 
- 

 
- 

 
3.97 

 
0.81 

3.4 ผู้ เรียนสามารถเปรียบเทียบความรู้ใหม่กับ
ความรู้ที่มีอยู่เดิมเพื่อเพิ่มคุณค่า (value added) 
ลักษณะพิเศษของสารสนเทศได้ 

 
10 

 
13 

 
7 

 
- 

 
- 

 
4.10 

 
0.76 

3.5 ผู้ เรียนสามารถตัดสินใจที่ จะเพิ่ มหรือลด
สารสนเทศได้  

13 11 6 - - 4.23 0.77 

3.6 ผู้ เรียนสามารถท า ความเข้าใจและตีความ
สารสน เทศ เพื่ อ ก ารอภิ ป รายกั บ บุ คคลอื่ น 
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ปฏิบัติงานได้ 

 
12 

 
11 

 
7 

 
- 

 
- 

 
4.17 

 
0.79 

3.7 ผู้ เรียนสามารถตัดสินใจได้ว่าค าถามการ
ค้นคว้าน้ันต้องปรับเปลี่ยนใหม่หรือไม่ 

9 12 9 - - 4.00 0.79 

มาตรฐานที่ 4 : ผู้ เรียนหรือสมาชิกของกลุ่ม
สามารถใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

      
4.26 

 

เค รื่ อ ง มื อ ช้ี วั ด ค ว า ม ส า เร็ จ (Performance 
Indicators): 
4.1 ผู้เรียนสามารถใช้สารสนเทศที่มีอยู่เดิมและที่
ได้มาใหม่ในการวางแผนและสร้างสารสนเทศช้ิน
ใหม่ได้ 

 
 

13 

 
 

12 

 
 
5 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

4.27 

 
 

0.74 

4.2 ผู้เรียนที่สามารถทบทวนกระบวนการในการ
พัฒนาผลงานช้ินใหม่ได้ โดยใช้เทคโนโลยีได้ 

14 10 6 - - 4.27 0.78 

4.3 ผู้เรียนสามารถน าสารสนเทศท่ีผลิตขึ้นใหม่โดย
ใช้สารสนเทศ ใช้ในการสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
12 

 
13 

 
5 

 
- 

 
- 

 
4.23 

 
0.73 
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ตารางที่ 8 ผลการประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ (ต่อ) 
 

การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ 
ระดับการประเมิน ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 

เบ่ียง 
เบน มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
มาตรฐานที่ 5: ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศมีความ
เข้าใจในการใช้และการเข้าถึงสารสนเทศ รวมถึง
การใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม
และกฎหมาย 

      
4.16 

 

เค รื่ อ งมื อ ช้ี วั ด ค ว าม ส า เร็ จ  (Performance 
Indicators): 
5.1 ผู้เรียนสามารถมีความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรม 
กฎหมายเกี่ยวกับสารสนเทศและสารสนเทศ 

 
 

11 

 
 
9 

 
 

10 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

4.03 

 
 

0.85 

5.2 ผู้ เรียนสามารถปฏิ บั ติ ต ามกฎ  ระ เบี ยบ 
นโยบายขององค์กรจรรยาบรรณ ในการเข้าถึงและ
ใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศได้
ถูกต้อง 

9 10 11 - - 3.93 0.83 

5.3 ผู้ เรียนสามารถใช้สารสนเทศและแหล่ ง
สารสนเทศต่าง ๆ ในการสื่อสารและเผยแพร่
ผลงานได้ 

 
13 

 
9 

 
8 

 
- 

 
- 

 
4.17 

 
0.83 

ค่าเฉลี่ยทั้ง 5 มาตรฐาน      4.15  

 

จากตารางแสดงผลการประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี 

คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หลังการเรียนรู้ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้

ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ ในภาพรวมทุกมาตรฐานอยู่ในระดับดี (4.15) เมื่อแยกเป็นรายมาตรฐาน

พบว่า ทั้ง 5 มาตรฐานผลการประเมินอยู่ในระดับดีทุกมาตรฐาน ดังนี้ 

 มาตรฐานที่ 1 : ผู้เรียนเป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถก าหนดชนิดและขอบเขตของสาร

เทศและแหล่งที่ต้องการได ้(4.13) 

 มาตรฐานที่ 2 : ผู้เรียนเป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี

ตามท่ีต้องการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (4.15) 
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 มาตรฐานที่  3 : ผู้ เรียนที่ เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและ

แหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถเชื่อมโยงสารสนเทศกับพ้ืนความรู้เดิมและใช้เครื่องมือ

เทคโนโลยีที่ตนมีอยู่ได้ (4.04) 

 มาตรฐานที่ 4 : ผู้เรียนหรือสมาชิกของกลุ่มสามารถใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ (4.26) 

 มาตรฐานที่ 5: ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศมีความเข้าใจในการใช้และการเข้าถึง

สารสนเทศ รวมถึงการใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย (4.16) 

 โดยมาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนหรือสมาชิกของกลุ่มสามารถใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคะแนนรายมาตรฐานสูงสุด (4.26) เนื่องจากผู้เรียนได้เรียนรู้บทเรียน 

อีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน และได้ลงมือผลิตสื่อการศึกษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ร่วมกัน จึง

ท าให้ผู้เรียนสามารถใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส่วนมาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มา

อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถเชื่อมโยงสารสนเทศกับพ้ืนความรู้เดิมและใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่

ตนมีอยู่ได้ มีคะแนนรายมาตรฐานต่ าสุด (4.04) เนื่องจากผู้เรียนให้ความสนใจด้านการสืบค้นข้อมูล 

การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการผลิตสื่อสารศึกษา มากกว่าด้านการประเมินสารสนเทศ ซึ่งในการน า

รูปแบบไปใช้ในครั้งต่อไป ผู้วิจัยจะปรับปรุงเนื้อหาที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานที่ 3 

ให้มากยิ่งขึ้น 

 

ตอนที่ 4 ผลการรับรองรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม

ออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์ ด้วยการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ผลการรับรองรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม

ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน แสดงผลดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 



143 
 

143 

 

ตารางที่  9 ผลการรับรองรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงฯ  
 

เนื้อหาการพิจารณารับรองรูปแบบ 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  

รวม 
 

ความ
สอดคล้อง 

 
ผล คน

ที ่1 
คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

คน
ที ่4 

คน
ที ่5 

1.  รูปแบบการเรียนการสอนอีเลร์ินนิงฯ 
(ภาพที่ 1) 

        

1.1 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียน 4 
องค์ประกอบ 

1 1 1 1 1 5 1 รับรอง 

1.2 ขั้นตอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
6 ขั้นตอน 

1 1 1 1 1 5 1 รับรอง 

2.  ขัน้ตอนการเรียนการสอนอีเลร์ินนิงฯ 
(ภาพที่ 2) 

        

2.1 ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผา่นระบบ         
อีเลิร์นนิง 

1 1 1 0 1 4 0.8 รับรอง 

2.2 เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลริน์นิง 1 0 1 1 1 4 0.8 รับรอง 
2.3. ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 1 1 1 1 1 5 1 รับรอง 
2.4. กิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 1 1 5 1 รับรอง 
2.5  ปฏิสมัพันธ์การเรียนผา่นสังคม

ออนไลน ์
1 1 1 0 0 3 0.6 รับรอง 

2.6 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

1 0 1 1 0 3 0.6 รับรอง 

3.  กิจกรรมการเรียนการสอนย่อย (การ
เรียนรูร้่วมกัน) (ภาพที่ 3) 

        

  3.1 การเข้าถึงเพื่อสรา้งแรงจูงใจ  1 1 1 1 1 5 1 รับรอง 
  3.2 การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม 1 1 1 1 1 5 1 รับรอง 
  3.3 การแลกเปลี่ยนข้อมลูความรู้ 1 1 1 1 1 5 1 รับรอง 
  3.4 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม ่ 1 1 1 1 1 5 1 รับรอง 
  3.5 การพัฒนาความรู ้ 1 1 1 1 1 5 1 รับรอง 
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ตารางที่ 9 ผลการรับรองรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงฯ (ต่อ) 
 

เนื้อหาการพิจารณารับรองรูปแบบ 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  

รวม 
 

ความ
สอดคล้อง 

 
ผล คน

ที ่1 
คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

คน
ที ่4 

คน
ที ่5 

4.  ปฏิสัมพนัธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ 
(ภาพที่ 4) 

        

4.1 การเรียนรูด้้วยตนเองรายบุคคล 1 1 0 1 1 4 0.8 รับรอง 
4.2 การเรียนรูจ้ากสื่อออนไลน ์ 1 0 1 1 1 4 0.8 รับรอง 
4.3 การเรียนรูจ้ากปฏสิัมพันธ์กับครู 

เพื่อน และชุมชนการเรียนรู้ออนไลน ์
1 1 1 0 1 4 0.8 รับรอง 

5.  การวัดและการประเมินผล   
(ภาพที่ 5) 

        

5.1 การประเมินกระบวนการ 1 1 1 1 1 5 1 รับรอง 
5.2 การประเมินผลงาน 1 1 1 1 1 5 1 รับรอง 
5.3 การประเมินทักษะการรูส้ารสนเทศ 1 1 1 1 1 5 1 รับรอง 

6. เง่ือนไขของรูปแบบการเรียน 3 เง่ือนไข 1 1 1 1 1 5 1 รับรอง 
ค่าเฉลี่ย      4.55 0.91 รับรอง 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 คน ได้พิจารณาประเมินรับรองความเหมาะสมสอดคล้อง (IOC) ของ
การน ารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะ
การรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ไปใช้ ผลการพิจารณา
รับรองพบว่า ค่าความสอดคล้อง (IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 คน คือ 0.91 ซึ่งค่าความสอดคล้อง 
(IOC ) มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป แสดงว่า รายละเอียดต่างๆ ของรูปแบบฯ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
การน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได ้โดยด้านรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน 
(ภาพที่ 1) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนย่อย (การเรียนรู้ร่วมกัน) (ภาพที่ 3) และด้านการวัดและ
การประเมินผล  (ภาพที่ 5) ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านรับรองว่ารายละเอียดของทั้ง 3 ภาพ ในรูปแบบฯ 
สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ส่วนด้านขั้นตอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน
ฯ (ภาพที่ 2) และปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ (ภาพที่ 4) ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านไม่แน่ใจว่า
รายละเอียดในรูปแบบฯ สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ทั้ง 5 ภาพ ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดไม่
รับรองว่ารายละเอียดในรูปแบบฯ สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  
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บทที่ 5 

การน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 
เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 

 
รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนา

ทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่ได้จากการ
วิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดประกอบด้วย  

ตอนที่ 1 รูปแบบซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบ ขั้นตอน กิจกรรมการเรียนการสอน 
และแผนก ากับกิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ งด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ  ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี       
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะส าหรับการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ  ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี       
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
 
บทน ารูปแบบการเรียนการสอน (Instructional Model)  

การออกแบบการเรียนการสอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงนี้  มุ่งเน้นเพ่ือประยุกต์
หลักการเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์ และทักษะการรู้สารสนเทศ  โดยออกแบบระบบ
การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง โดยใช้โปรแกรมระบบจัดการการเรียนการสอน (Learning 
Management System-LMS) ซึ่ งเป็นระบบที่ผู้ เรียนรู้จักและง่ายต่อการใช้งานในการศึกษา
เนื้อหาวิชาต่าง ๆ ของการเรียนระดับอุดมศึกษา โดยได้ออกแบบการเรียนการสอนและพัฒนากลยุทธ์
วิธีการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับตัวแปรอิสระและตัวแปรตามของงานวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือใช้กับ
รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่ผู้วิจัยออกแบบพัฒนาขึ้น ตามล าดับขั้นตอนการออกแบบการ
เรียนการสอน โดยมีหลักส าคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

1. การออกแบบเนื้อหาบทเรียน 
      การออกแบบเนื้อหาการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงเพ่ือการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียน
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ได้น าข้อก าหนดเกี่ยวกับทักษะการรู้สารสนเทศ ตาม
มาตรฐานการรู้สารสนเทศ การศึกษาระดับอุดมศึกษาของ Association of College and Research 
Librarian (ACRL, 2000 : 8-14) มาเป็นหลักในการก าหนดเนื้อหาในบทเรียนอีเลิร์นนิง ประกอบด้วย
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 มาตรฐานหลัก 5 มาตรฐาน ดังนี้  
 มาตรฐานที่ 1 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถก าหนดชนิดและขอบเขตของสารเทศ
ที่ตนเองต้องการได ้
 มาตรฐานที่ 2 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการอย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที่ 3 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มา
อย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงสารสนเทศที่ได้รับการคัดเลือกไว้แล้วกับพ้ืนฐาน ความรู้
เดิมที่ตนเองมีอยู่ได ้
 มาตรฐานที่ 4 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศในฐานะบุคคลหรือผู้เรียนของกลุ่มสามารถใช้
สารสนเทศในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที่ 5 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศมีความเข้าใจในเรื่อง เศรษฐกิจกฎหมายและ
ประเด็นของสังคมเกี่ยวกับการใช้และการเข้าถึงสารสนเทศ รวมถึงการใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตาม
หลักจริยธรรมและกฎหมาย 
 เนื้อหาบทเรียนอีเลิร์นนิงจึงประกอบด้วยบทเรียน 5 บทเรียน ดังนี้ 

     1. ชนิดและขอบเขตของสารเทศ 
     2. การเข้าถึงสารสนเทศ 
     3. การประเมินสารสนเทศและการเชื่อมโยงสารสนเทศ 
     4. การใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหา 
     5. การใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
เนื้อหาทั้ง 5 บทเรียน และจุดมุ่งหมายของเนื้อหาวิชา เป็นหลักของการออกแบบเนื้อหา

ย่อยในบทเรียนอีเลิร์นนิง และออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
 2.  การเลือกและออกแบบสื่อการเรียนการสอน 
 การเลือกและการออกแบบสื่อโดยเน้นการใช้สื่อออน์ไลน์ สื่อสังคมออน์ไลน์ และการใช้
สื่อบนระบบเรียนการสอนอีเลิร์นนิงอย่างหลากหลายชนิด เช่น เอกสารประกอบการสอน ภาพนิ่ง วีดิ
ทัศน์  ภาพกราฟิก ภาพน าเสนอ (PPT) ฯลฯ และใช้  Facebook Google App และ Google 
Classroom เพ่ือให้การสร้างปฏิสัมพันธ์บนระบบมีหลากหลายวิธี 

3. วิธีการจัดการเรียนรู้ร่วมกันและการปฏิสัมพันธ์ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นตอนที่ 4 และข้ันตอนที่ 5 ของกิจกรรมการเรียน

การสอนอีเลิร์นนิง ด้วยแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative) ซึ่งมีข้ันตอนกิจกรรมการเรียนย่อย 
5 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
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     3.1 การเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
     3.2 การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม 
     3.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 
     3.4 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
     3.5 การพัฒนาความรู้ 

 4.  เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายด้วยการ

ประเมินกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันและการสร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกัน การประเมินชิ้นงานที่ผู้เรียน
สร้างหลังการเรียนรู้เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง และผู้สอนเป็นผู้ประเมินทักษะการรู้สารสนเทศของ
ผู้เรียน โดยการพัฒนาแบบประเมินขึ้นมา 3 รูปแบบ คือ 

     4.1 การประเมินกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกัน  
     4.2 การประเมินผลชิ้นงาน 
     4.3 การประเมินผลทักษะการรู้สารสนเทศ 

 สรุป ภาพรวมของรูปแบบที่ได้สร้างขึ้นโดยการน าหลักการและแนวคิดมาพัฒนารูปแบบ 
การเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์  เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้
สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประกอบไปด้วยหลักการ
และแนวคิดส าคัญ ทั้งหมด 4 แนวคิดหลัก ได้แก่ การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง การเรียนรู้ร่วมกัน  
การเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์ และทักษะการรู้สารสนเทศตามมาตรฐานการรู้สารสนเทศ การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งในการออกแบบการเรียนการสอน มีองค์ประกอบหลัก คือ 1.  การเตรียมตัว
ผู้เรียน 2.  กิจกรรมการเรียน 3.  ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน 4.  การถ่ายโยงความรู้ของผู้เรียน มีขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 6 ขั้นตอนหลัก คือ 1.  ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่าน
ระบบอีเลิร์นนิง 2.  เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 3. ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 4. กิจกรรมการเรียน
การสอน 5. ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ 6.  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ภายใต้ขั้นตอนของการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ขั้นตอนที่ 4 และ 5 ของแนวคิดการจัดการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิง คือ กิจกรรมการเรียนการสอน และ ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ 
ได้น าแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 5 ขั้นตอนโดยมีขั้นตอนย่อยของกิจกรรมการเรียนการ
สอนคือ 4.1 การเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 4.2 การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม 4.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความรู้ 4.4 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 4.5 การพัฒนาความรู้ มาจัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน
ย่อย เมื่อผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงถึงขั้นตอนที่ 5 ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่าน
สังคมออนไลน์ จึงบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์มาเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน
ย่อยในขั้นนี้ 5.1 การเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล 5.2 การเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ และ5.3 การเรียนรู้
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จากปฏิสัมพันธ์กับครู  เพ่ือน และชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ในขั้นตอนดังกล่าว และเมื่อผู้เรียนเรียนรู้
อีเลิร์นนิง ถึงขั้นตอนที่ 6 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้น าแนวคิดทักษะการรู้
สารสนเทศตามมาตรฐานการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา มาเป็นหลักในการออกแบบ
แบบวัดและประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน ขอน าเสนอโดยล าดับดังต่อไปนี้  
 
ตอนที่ 1 รูปแบบประกอบด้วย องค์ประกอบ ขั้นตอน กิจกรรมการเรียนการสอน และแผนก ากับ
กิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ  ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์  

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงฯ มีองค์ประกอบและขั้นตอนการเรียนการสอน ดังภาพที่ 
8 ต่อไปนี้ 

1.  องค์ประกอบของรูปแบบการเรียน 4 องค์ประกอบ 
2.  ขั้นตอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 6 ขั้นตอน 
 

 

 
 

 

ภาพที่ 8 รูปแบบประกอบด้วย องค์ประกอบ และข้ันตอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  
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1. รายละเอียดขององค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการ
เรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (ดูภาพที่ 8) มี 4 องค์ประกอบ ดงันี้ 
        1.1 การเตรียมตัวผู้เรียน การเตรียมให้พร้อมกับการเรียน ได้แก่ การให้ผู้เรียนได้
ทราบความคาดหวัง หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การแสดงผังความคิดล่วงหน้า การแสดงผังความคิด 
รวบยอด การประเมินความรู้เบื้องต้นของตนเอง 
        1.2 กิจกรรมการเรียน การเรียนอีเลิร์นนิงจะจัดให้มีสื่อการเรียนทางออนไลน์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนดู อ่านและฟังสารสนเทศจากบทเรียน การเพ่ิมกิจกรรมการเรียนที่ให้โอกาสผู้เรียนท า
กิจกรรมมากขึ้น เช่น 
          - ได้ศึกษาค้นคว้าสารสนเทศผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือเชื่อมโยงไปยัง
สารสนเทศอ่ืนๆ ที่ออนไลน์อยู่ 
          - การให้แบบฝึกหัด และผลป้อนกลับที่ให้สารสนเทศด้วยนั้นจะเป็นประโยชน์
ต่อการปรับวิธีการเรียนของผู้เรียนบางกลุ่ม 
       1.3 ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน การจัดปฏิสัมพันธ์ได้ค านึงถึงการออกแบบส่วนต่อ
ประสานที่ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับตนเอง และกับเนื้อหาสาระ โดยออกแบบให้ง่ายต่อการรับรู้ของ
ประสาทสัมผัส และค านึงถึงการจัดให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับผู้เรียนอ่ืนด้วย 
โดยผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนย่อย คือ การเรียนรู้ร่วมกัน 
       1.4 การถ่ายโยงความรู้ของผู้เรียน แบ่งเป็น 2 มิติ กล่าวคือ การถ่ายโยงภายในของ
ผู้เรียน เป็นการสร้างและแปลความหมายของสารสนเทศนั้นตามการรับรู้ที่ เกิดขึ้น (Personal 
meaning) และการถ่ายโยงความรู้ไปใช้กับสถานการณ์จริงที่เกิดข้ึนในชีวิต (Real-life application)  
  2. ขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะ
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (ดูภาพที่ 8) มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

 2.1 ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
   2.1.1 แจ้งวัตถุประสงค์ เนื้อหา และวิธีการเรียนการสอน ผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
   2.1.2 ส ารวจความพร้อมของผู้ เรียนและเตรียมความพร้อมของผู้เรียนด้วยแบบ 
ทดสอบออนไลน์ และสร้างเว็บเพจเพ่ิมข้ึนเพ่ือให้ผู้เรียนที่มีความรู้พ้ืนฐานไม่เพียงพอได้ศึกษาเพ่ิมเติม
ในเว็บเพจเรียนเสริม และอนุญาตให้ผู้เรียนถ่ายโอนข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อมโยงไว้ในระบบ  
อีเลิร์นนิงไปศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเองได้ 
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   ขั้นตอนนี้มีการบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
และบูรณาการแนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการ
รู้สารสนเทศด้านการเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
  2.2 เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
   ผู้สอนสร้างแรงจูงใจต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการออกแบบและใช้เทคนิคที่ให้
ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว ง่ายต่อการติดตาม ทั้งในแง่ของเนื้อหาและองค์ประกอบ อีกท้ัง 
ท้าทายต่อความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียน และกระตุ้นให้เกดปฏิสัมพันธ์กันอย่างทั่วถึง  
   ขั้นตอนนี้มีการบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการสร้างสัมพันธ์ทางสังคม 
และบูรณาการแนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพ่ือน และชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการรู้สารสนเทศด้านการก าหนดชนิดและขอบเขตของสารเทศได ้
  2.3 ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 
   การน าเสนอเนื้อหาบนระบบอีเลิร์นนิงเป็นการน าเสนอเนื้อหาขึ้นสู่ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยการน าเสนอเนื้อหาที่สัมพันธ์กันเข้าด้วยกัน ผู้สอนสร้างความยืดหยุ่นให้กับผู้เรียนใน
การเข้าสู่เนื้อหาตามความสะดวกของผู้เรียน และมีอิสระในการเข้าสู่เนื้อหา  
   ขั้นตอนนี้มีการบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 
และบูรณาการแนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล และการเรียนรู้จากสื่อ
ออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการรู้สารสนเทศด้านการประเมินและเชื่อมโยงสารสนเทศอย่างมี
วิจารณญาณ 
  2.4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนระบบอีเลิร์นนิงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมบนเครือข่าย โดยผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน การจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้แสดง
ความคิดเห็น อภิปราย ช่วยเหลือ ร่วมกันสืบค้นหรือค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม รวมทั้งการท างานเป็นทีม 
โดยการใช้ Chat room, Web board, e-mail, Search, google classroom, Facebook, LMS  
ขั้นตอนนี้มีการบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และบูรณาการ
แนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล และการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดทักษะการรู้สารสนเทศด้านการประเมินและเชื่อมโยงสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ 
  2.5 ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ 
   การเรียนการสอนอีเลิร์นนิงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ดังนี้ 
   2.5.1 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน  
   2.5.2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน 
   2.5.3 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหาบทเรียน 
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   ขั้นตอนนี้มีการบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
และบูรณาการแนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพ่ือน และชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์และการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์  เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดทักษะการรู้สารสนเทศด้านการใช้
สารสนเทศในการแก้ปัญหาได้ 
  2.6 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
   กิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้สอนพัฒนาความรู้ผู้เรียนด้วยการประเมินผล 
งานผู้เรียนและให้ข้อเสนอแนะ ผู้เรียนพัฒนาความรู้ร่วมกันด้วยการมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน 
ของเพ่ือนร่วมชั้นเรียนและให้ข้อเสนอแนะ การรับรู้ผลการประเมินผลงาน ผู้สอนน าผลการประเมินผล
งานทั้งในส่วนของผู้สอนและเพ่ือร่วมชั้นเรียนขึ้นระบบอีเลิร์นนิง หลังผู้สอนประเมินผลงานผู้เรียน
เสร็จ โดยผู้เรียนรับรู้ผลการประเมิน แล้วน าไปพัฒนาความรู้ของตนเองต่อไป 
   ขั้นตอนนี้มีการบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการพัฒนาความรู้ และบูรณา
การแนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดทักษะการรู้
สารสนเทศด้านการใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
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ภาพที่ 9 ขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 
เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
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รายละเอียดและค าอธิบายภาพที่ 9 ขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วย
การเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

1.  ขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 6 ขั้นตอน 
2.  เงื่อนไขของรูปแบบการเรียน 3 เงื่อนไข 

 
1.  ขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  
 แนวคิดการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1.1 ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
      1.1.1 แจ้งวัตถุประสงค์ เนื้อหา และวิธีการเรียนการสอน ผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
      1.1.2 ส ารวจความพร้อมของผู้ เรียนและเตรียมความพร้อมของผู้ เรียน ด้วย
แบบทดสอบออนไลน์ และสร้างเว็บเพจเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนที่มีความรู้พ้ืนฐานไม่เพียงพอได้ศึกษา
เพ่ิมเติมในเว็บเพจเรียนเสริม และอนุญาตให้ผู้เรียนถ่ายโอนข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อมโยงไว้ใน
ระบบอีเลิร์นนิงไปศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเองได้ 
      1.1.3 การเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ การน าเข้าสู่การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้สอนใช้
ข้อความเร้าความสนใจ เช่น ภาพกราฟิก ภาพการเคลื่อนไหว ฯลฯ ผู้สอนแจ้งจุดมุ่งหมายของ
เนื้อหาวิชาให้ผู้เรียนทราบ  
  ขั้นตอนนี้มีการบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ และ
บูรณาการแนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการรู้
สารสนเทศด้านการเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 1.2 เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
 ผู้สอนสร้างแรงจูงใจต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการออกแบบและใช้เทคนิคที่ให้ผู้เรียน
เข้าถึงเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว ง่ายต่อการติดตาม ทั้งในแง่ของเนื้อหาและองค์ประกอบ อีกทั้งท้าทาย
ต่อความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียน และกระตุ้นให้เกดปฏิสัมพันธ์กันอย่างทั่วถึง 
 การสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม การเริ่มต้นของการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้เรียน
ศึกษาวิธีการใช้บทเรียนด้วยตนเอง ผู้เรียนแนะน าตนเอง ท าความรู้จักกับผู้สอน และเพ่ิอนร่วมชั้น
เรียน ทดลองเรียนเนื้อหาจากบทเรียนอีเลิร์นนิง ผู้เรียนโต้ตอบกับผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ผ่าน
ช่องทางการสื่อสารที่ระบบอีเลิร์นนิงเตรียมไว้ให้อย่างหลากหลายช่องทาง 
  ขั้นตอนนี้มีการบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการสร้างสัมพันธ์ทางสังคม และ
บูรณาการแนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพ่ือน และชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการรู้สารสนเทศด้านการก าหนดชนิดและขอบเขตของสารสนเทศได ้
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 1.3 ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 
 การน าเสนอเนื้อหาบนระบบอีเลิร์นนิงเป็นการน าเสนอเนื้อหาขึ้นสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
โดยการน าเสนอเนื้อหาที่สัมพันธ์กันเข้าด้วยกัน ผู้สอนสร้างความยืดหยุ่นให้กับผู้เรียนในการเข้าสู่
เนื้อหาตามความสะดวกของผู้เรียน และมีอิสระในการเข้าสู่เนื้อหา  
 เนื้อหาบทเรียนอีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะ 
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่ปรากฏบนระบบอีเลิร์นนิงมีหลากหลายรูปแบบ เช่น วีดิทัศน์ ภาพกราฟิก 
สื่อมัลติมีเดีย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหัด ใบงาน ฯลฯ   
 ขั้นตอนนี้มีการบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และ
บูรณาการแนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล และการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการรู้สารสนเทศด้านการประเมินและเชื่อมโยงสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ 
 1.4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนระบบอีเลิร์นนิงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมบนเครือข่าย โดยผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน การจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงความ
คิดเห็น อภิปราย ช่วยเหลือ ร่วมกันสืบค้นหรือค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม รวมทั้งการท างานเป็นทีม โดย
การใช้ Chat room, Web board, e-mail, Search, google classroom, Facebook, LMS  
 การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  ผู้เรียนแลกเปลี่ยน
ข้อมูลความรู้เพ่ือการเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน กิจกรรม
การอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติม กิจกรรมตอบค าถาม กิจกรรมการประ เมิน
ตนเอง กิจกรรมการถ่ายโอนข้อมูล  
 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ กิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้เรียนสร้างสรรค์ความรู้
ใหม่ ด้วยการท ากิจกรรม ศึกษา ท าแบบฝึกหัด บนระบบอีเลิร์นนิง และส่งผลงานของตนเองขึ้นบน
ระบบอีเลิร์นนิงให้ผู้เรียนคนอ่ืนได้รับทราบผลงานด้วย 
 ขัน้ตอนนี้มีการบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และ
บูรณาการแนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล และการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการรู้สารสนเทศด้านการประเมินและเชื่อมโยงสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ 
 กิจกรรมการเรียนการสอนย่อยของกิจกรรมนี้ ประยุกต์ใช้แนวคิด/ทฤษฎีการเรียนรู้
ร่วมกันมาใช้ในการจัดกิจกรรมย่อย ดังนี้ 
      1.4.1 การเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
      1.4.2 การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม 
      1.4.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 
      1.4.4 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
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      1.4.5 การพัฒนาความรู้ 
 ขั้นตอนนี้มีการจัดท าภาพที่ 10 เพ่ือน าเสนอกระบวนการเรียนการสอนย่อยนี้ และ
รายละเอียดค าอธิบายกระบวนการเรียนการสอนไว้ในภาพที่ 10  
 

 
 
ภาพที่ 10 กิจกรรมการเรียนการสอนย่อย (การเรียนรู้ร่วมกัน) 
 

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนา
ทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ดังแสดงในภาพ
ที่ 9 นั้น มีกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในขั้นที่ 4 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ประยุกต์ใช้แนวคิด/ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกัน มาเป็นขั้นตอนส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนย่อยบนระบบอีเลิร์นนิงฯ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ตาม
กรอบทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การเข้าถึงเพื่อสร้างแรงจูงใจ 
การน าเข้าสู่การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้สอนใช้ข้อความเร้าความสนใจ เช่น 

ภาพกราฟิก ภาพการเคลื่อนไหว ฯลฯ ผู้สอนแจ้งจุดมุ่งหมายของเนื้อหาวิชาให้ผู้เรียนทราบ  
การจัดกระบวนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 

โดยผู้สอนก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่อออน์ไลน์ โดยให้ผู้สอนก าหนดเนื้อหาบทเรียน ดังนี้ 
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      1. ชนิดและขอบเขตของสารเทศ 
      2. การเข้าถึงสารสนเทศ 
      3. การประเมินสารสนเทศและการเชื่อมโยงสารสนเทศ 
      4. การใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหา 
      5. การใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม 

โดยผู้เรียนสามารเลือกเรียนหัวข้อใดก่อนก็ได้ โดยเรียนร่วมกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนที่สนใจ
เรียนในเรื่องเดียวกัน โดยมีผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาหัวข้อที่ตนสนใจ 

 
ขั้นที ่1 การเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ (ปฐมนิเทศ) 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน วิธีการ/เคร่ืองมือ ผลลัพธ์การเรียนรู ้
- อธิบายวิธีการการใช้
งานบทเรียน 
อีเลิร์นนิง 

- ศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ
อีเลิร์นนิง มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

- ระบบการเรียน 
การสอนอีเลิร์นนิงการรู้
สารสนเทศส าหรับ
ผู้เรยีนระดับปรญิญาตรี  
คณะครุศาสตร/์
ศึกษาศาสตร ์

- ผู้เรียนเข้าใจข้ันตอน 
และวิธีการเรียนบน
ระบบอีเลิร์นนิง 
 
 

- เตรียมความพร้อมของ
ระบบอีเลิร์นนิง และสิ่ง
อ านวยความสะดวก
ต่างๆ 

- ศึกษาระบบการจดัการ
เรียนรู ้ทักษะที่จ าเป็นวิธีการ
เรียน การส่งงานจากคู่มือการ
ใช้งานระบบอีเลิร์นนิง 

- ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับ
ระบบการจัดการเรยีนรู้
และกิจกรรมการเรยีน 

- ซักถามผู้สอนเกีย่วกับข้อ
สงสัยเรื่องระบบการจัดการ
เรียนรู้และกิจกรรมการเรียน 

- จัดเตรยีมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการ
เข้าถึงสารสนเทศที่
ต้องการอย่างมี
ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพไว้บน
ระบบอีเลิร์นนิง 

- ซักถามผู้สอนและเพื่อนร่วม
ช้ันเรียนเกี่ยวกับข้อสงสัย
เรื่องการเข้าถึงสารสนเทศที่
ต้องการอย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพไว้บนระบบ
อีเลิร์นนิง 

- ระบบการเรียน 
การสอนอีเลิร์นนิงการรู้
สารสนเทศส าหรับ
ผู้เรยีนระดับปรญิญาตรี  
คณะครุศาสตร/์
ศึกษาศาสตร ์

- ผู้เรียนเข้าถึง
สารสนเทศที่ต้องการ
อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 
- ผู้เรียนสร้างช้ินงาน
เกี่ยวกับเข้าถึง
สารสนเทศ   

 
ขั้นที่ 2 การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม 

 การเริ่มต้นของการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้เรียนศึกษาวิธีการใช้บทเรียนด้วย
ตนเอง ผู้เรียนแนะน าตนเอง ท าความรู้จักกับผู้สอน และเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ทดลองเรียนเนื้อหาจาก
บทเรียนอีเลิร์นนิง ผู้เรียนโต้ตอบกับผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ระบบ  
อีเลิร์นนิงเตรียมไว้ให้อย่างหลากหลายช่องทาง 
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ขั้นที ่2 การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม 
บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน วิธีการ/เคร่ืองมือ ผลลัพธ์การเรียนรู ้

- ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับ
ระบบการจัดการเรยีนรู้
และกิจกรรมการเรยีน 
 

- ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ 
- สมัครเป็นผู้เรียนของ 
ระบบจัดการเรียนรู ้
เนื้อหาวิชา แก้ไขข้อมูล 
ส่วนตัวและเพิ่มรูปลงใน
ประวัตสิ่วนตัว 

- ระบบการจดัการ 
เรียนรู้อเีลริ์นนิงการรู้
สารสนเทศส าหรับผู้เรียน
ระดับปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์

- ผู้เรียนเป็นผู้เรียน
ของเนื้อหาวิชาพร้อม
แก้ไขข้อมูลส่วนตัวได ้
 

- ช้ีแจงผลลัพธ์การเรียนรู ้
ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ที่
ผู้เรยีนต้องปฏิบัติใน
เนื้อหาวิชาบนระบบ 
อีเลิร์นนิง 

- อ่านค าแนะน าและท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลลัพธ์การเรียนรูเ้งื่อนไข
ต่างๆ ของเนื้อหาวิชาบน
ระบบฯ 

- ค าแนะน าเกี่ยวกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู ้เงื่อนไข
ต่างๆ ของเนื้อหาวิชาบน
ระบบอีเลิร์นนิง 

- ผู้เรียนเข้าใจผลลัพธ์
การเรยีนรู้ เงื่อนไข
ต่างๆของเนื้อหาวิชา 

- ท าความรู้จักกับผูเ้รียน  
- ผู้สอนโตต้อบกับผู้เรียน 

- ท าความรู้จักกับผูส้อน 
และเพื่อนร่วมชั้นเรียน  
- ผู้เรียนโต้ตอบกับผู้สอน
และเพื่อนร่วมชั้นเรียน 

- ระบบการจดัการเรียนรู ้
อีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศ
ส าหรับผู้เรียนระดับ 
ปริญญาตรี คณะ 
ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร ์

- ผู้เรียนไดส้ร้าง
ความสัมพันธ์ทาง
สังคมออนไลน์กบั
ผู้สอนและเพื่อนร่วม
ช้ันเรียน 

- จัดเตรยีมกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ลงบนระบบอี
เลิร์นนิง ได้แก ่Google 
Doc, Google 
classroom, LMS  
e-Learning, Facebook 

- ฝึกปฏิบัติการใช้งาน 
ระบบการจัดการเรยีนรู ้
ได้แก ่การส่งงานบนระบบ
ออนไลน์และเครื่องมือ
ส าหรับการเรียน ได้แก ่
Google Doc, Google 
classroom, LMS  
e-Learning, Facebook  

- ระบบอีเลริ์นนิงการ
จัดการเรียนรู้เนื้อหาวิชา 
ได้แก ่Google Doc, 
Google classroom, 
LMS e-Learning, 
Facebook  
 
 

-ผู้เรียนมีทักษะการใช้
งานระบบการจดัการ
เรียนรูเ้นื้อหาวิชา 
และเครื่องมือ ส าหรับ
การเรยีนบนระบบ 
อีเลิร์นนิง 
 

- จัดเตรยีมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านชนิดและ
ขอบเขตของสารสนเทศ 

- ซักถามผู้สอนและเพื่อน
ร่วมชั้นเรียนเกี่ยวกับข้อ
สงสัยเรื่องชนิดและ
ขอบเขตของสารสนเทศ 

- ระบบการจดัการเรียนรู้อี
เลิร์นนิงการรู้สารสนเทศ
ส าหรับผู้เรียนระดับ 
ปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์

- ผู้เรียนก าหนดชนิด
และขอบเขตของ
สารสนเทศ 
- ผู้เรียนสร้างช้ินงาน
เกี่ยวกับชนิดและ
ขอบเขตของ
สารสนเทศ 
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บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน วิธีการ/เคร่ืองมือ ผลลัพธ์การเรียนรู ้
- ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับ
ระบบการจัดการเรยีนรู้
และกิจกรรมการเรยีน 

- ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ 
ระบบการจัดการเรยีนรู ้
และกิจกรรมการเรยีน 

- ระบบการจดัการเรียนรู ้
อีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศ
ส าหรับผู้เรียนระดับ 
ปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์

 

 
ขั้นที่ 3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 

 กิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้เรียนแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เพ่ือการเรียนรู้ 
ด้วยกิจกรรมสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน กิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม กิจกรรม
การค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติม กิจกรรมตอบค าถาม กิจกรรมการประเมินตนเอง กิจกรรมการถ่ายโอน
ข้อมูล  
 

ขั้นที ่3 การแลกเปลี่ยนข้อมลูความรู ้
บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน วิธีการ/เคร่ืองมือ ผลลัพธ์การเรียนรู ้

- ก าหนดขอบข่ายใน
การค้นหาเนื้อหาที่
ต้องการเรียน 
 

- ศึ กษา เนื้ อห าและ เลื อก
เนื้อหาที่ตนเองต้องการเรียน
จากเนื้อหาต่อไปนี้ 
1. Google App 
2. Social Media 
3. Microsoft Office 
4. CAI, e-book 
5. WBI 
6. e-Learning 

- ระบบการจดัการเรียนรู ้
อีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศ
ส าหรับผู้เรียนระดับ 
ปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์

- ผู้เรียนได้ศึกษา
เนื้อหาเนื้อหาวิชาและ
เลือกเนื้อหาท่ีตนเอง
สนใจเพื่อเริม่เข้ากลุม่
และเริ่มเรียนรูร้่วมกัน
ก่อนเนื้อหาอ่ืนๆ   

- ให้ค าแนะน าและ
กระตุ้นใหผู้้เรยีนค้นหา
และแลกเปลีย่นข้อมูล
ความรู้ที่ต้องการเรียน 

- ร่วมกันน าสรุปเนื้อหาท่ี
สนใจศึกษา 
- ร่วมกันสืบค้นข้อมลูเนื้อหา
ที่สนใจจากแหล่งข้อมลูทั้ง
ระบบอีเลิร์นนิง และระบบ
ออนไลน์อ่ืน และน าข้อมูล
เนื้อหามาแลกเปลีย่นเรยีนรู้
กันบนระบบอีเลิร์นนิง  

- ระบบการจดัการเรียนรู ้
อีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศ
ส าหรับผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์
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บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน วิธีการ/เคร่ืองมือ ผลลัพธ์การเรียนรู ้
- ให้ค าแนะน าและ
กระตุ้นใหผู้้เรยีนค้นหา
และแลกเปลีย่นข้อมูล
ความรู้ที่ต้องการเรียน 

- ร่วมกันวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อ
ก าหนดการประยุกต์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านท่ี
ตนสนใจกับเพื่อนท่ีสนใจใน
หัวข้อเดียวกัน  
- ส่งสรุปเนื้อหาทีร่่วมกัน
วิเคราะห์ ใหผู้้สอนบนระบบอี
เลิร์นนิง  

- ระบบการจดัการเรียนรู ้
อีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศ
ส าหรับผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์

 

- จัดเตรยีมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการ
ประเมินและเชื่อมโยง
สารสนเทศอย่างมี
วิจารณญาณ 

- ซักถามผู้สอนและเพื่อร่วม
ช้ันเรียนเกี่ยวกับข้อสงสัย
เรื่องการประเมินและ
เชื่อมโยงสารสนเทศอยา่งมี
วิจารณญาณ 

- ระบบการจดัการเรียนรู ้
อีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศ
ส าหรับผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์

- ผู้เรียนประเมินและ
เชื่อมโยงสารสนเทศ
อย่างมีวิจารณญาณ 
- ผู้เรียนสร้างช้ินงาน
เกี่ยวกับการประเมิน
และเชื่อมโยง
สารสนเทศอย่างมี
วิจารณญาณ 

 
ขั้นที่ 4 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 

 กิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้เรียนสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ด้วยการท า
กิจกรรม ศึกษา ท าแบบฝึกหัด บนระบบอีเลิร์นนิง และส่งผลงานของตนเองขึ้นบนระบบอีเลิร์นนิงให้
ผู้เรียนคนอื่นได้รับทราบผลงานด้วย 
 เพ่ือนร่วมชั้นเรียนที่สนใจในเนื้อหาเดียวกัน มาร่วมกันวิ เคราะห์  อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ตัดสินใจเลือกประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด้านของกลุ่มที่ตนสนใจร่วมกัน โดยพูดคุยผ่านห้องสนทนาบนระบบอีเลิร์นนิง จากนั้นวางแผนการ
ผลิตสื่อการศึกษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เลือกอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม เก็บข้อมูลต่างๆ และด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยผู้สอนน าเสนอ
แผนการผลิตสื่อการศึกษาของแต่ละกลุ่มให้ทุกคนทราบบนระบบอีเลิร์นนิง โดยผู้สอนตรวจสอบความ
เป็นไปได้ของแนวทางการผลิตสื่อการศึกษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และให้ข้อเสนอแนะ  จากนั้น
ผู้เรียนส่งผลงานการผลิตสื่อการศึกษาให้ผู้สอนบนระบบอีเลิร์นนิง 
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ขั้นที่ 4 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน วิธีการ/เคร่ืองมือ ผลลัพธ์การเรียนรู ้

- ก าหนดกิจกรรม และ
แบบฝึกหัด บนระบบ      
อีเลิร์นนิง 

การท ากิจกรรม การท า
แบ บฝึ กหั ด  บ นระบ บ      
อีเลิร์นนิง 

- ระบบการจดัการเรียนรู ้
อีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศ
ส าหรับผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์

- ผู้เรียนเกดิความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาการ
รู้สารสนเทศส าหรับ
ผู้เรยีนระดับปรญิญาตรี 
คณะครุศาสตร/์
ศึกษาศาสตร ์

- ตรวจสอบความเป็นไป
ได้ของแนวทางการผลิต
สื่อการศึกษาด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
และให้ข้อเสนอแนะ 

- ร่วมกันวิเคราะห ์
อภิปราย แลกเปลีย่น
ความคิดเห็น เพื่อ
วิเคราะหค์วามเป็นไปได ้
ตัดสินใจเลือกประยุกต์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด้านของกลุ่มที่ตนสนใจ
ร่วมกัน โดยพดูคุยผ่าน
ห้องสนทนาบนระบบอี
เลิร์นนิง  
- วางแผนการผลิต
สื่อการศึกษาด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
เลือกอย่างเป็นระบบ  
- แบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบการร่วมกัน
ผลิตสื่อการศึกษา  
- ส่งสื่อการศึกษาที่
ร่วมกันผลิตใหผู้้สอนบน
ระบบอีเลิร์นนิง  

- ระบบการจดัการเรียนรู ้
อีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศ
ส าหรับผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์

- ผู้เรียนผลติสื่อการศึกษา
ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ตนสนใจได ้
 

- จัดเตรยีมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการใช้
สารสนเทศในการ
แก้ปัญหาได ้

- ซักถามผู้สอนและเพื่อ
ร่วมชั้นเรียนเกี่ยวกับข้อ
สงสัยเรื่องการใช้
สารสนเทศในการ
แก้ปัญหาได ้

- ระบบการจดัการเรียนรู ้
อีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศ
ส าหรับผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์

- ผู้เรียนใช้สารสนเทศใน
การแก้ปัญหาได ้
- ผู้เรียนสร้างช้ินงาน
เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ
ในการแก้ปัญหา 
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ขั้นที่ 5 การพัฒนาความรู้ 
 กิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้สอนพัฒนาความรู้ผู้ เรียนด้วยการประเมินผล
งานผู้เรียนและให้ข้อเสนอแนะ ผู้เรียนพัฒนาความรู้ร่วมกันด้วยการมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน
ของเพ่ือนร่วมชั้นเรียนและให้ข้อเสนอแนะ การรับรู้ผลการประเมินผลงาน ผู้สอนน าผลการประเมินผล
งานทั้งในส่วนของผู้สอนและเพ่ือร่วมชั้นเรียนขึ้นระบบอีเลิร์นนิง หลังผู้สอนประเมินผลงานผู้เรียน
เสร็จ โดยผู้เรียนรับรู้ผลการประเมิน แล้วน าไปพัฒนาความรู้ของตนเองต่อไป 
 

ขั้นที่ 5 การพัฒนาความรู้ 
บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน วิธีการ/เคร่ืองมือ ผลลัพธ์การเรียนรู ้

- ก าหนดวันเวลาในการ
ส่งผลงานสื่อการศึกษา
ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

- ส่งผลงานสื่อการศึกษา
ด้วยโปรแกรม 
คอมพิ ว เตอร์ต าม วัน
เวลาที่ก าหนดบนระบบ 
อีเลิร์นนิง 

- ระบบการจดัการเรียนรู ้
อีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศ
ส าหรับผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์

- ผู้เรียนผลติผลงาน
สื่อการศึกษาด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
 

- ประเมินผลงาน
สื่อการศึกษาด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

- ประเมินผลงาน
สื่อการศึกษาด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 

- ระบบการจดัการเรียนรู ้
อีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศ
ส าหรับผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์

 

- น าผลการประเมินผล
งานและข้อเสนอแนะทั้ง
ในส่วนของผู้สอนและ
ผู้เรยีนข้ึนบนระบบ 
อีเลิร์นนิง 

- รับทราบผลการ
ประเมิน 

- ระบบการจดัการเรียนรู ้
อีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศ
ส าหรับผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี คณะ 
ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร ์

- ผู้เรียนน าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะไป
พัฒนาการผลิตผลงาน
สื่อการศึกษาด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในครั้งต่อไป 

- จัดเตรยีมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการใช้
สารสนเทศอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

- ซักถามผู้สอนและเพื่อ
ร่วมชั้นเรียนเกี่ยวกับข้อ
สงสัยเรื่องการใช้
สารสนเทศอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

- ระบบการจดัการเรียนรู ้
อีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศ
ส าหรับผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์

- ผู้เรียนใช้สารสนเทศอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย 
- ผู้เรียนสร้างช้ินงาน
เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

 
 ขั้นตอนการเรียนทั้ง 5 ขั้นนี้ เมื่อผู้ เรียนเรียนจบ 1 ขั้นตอน ผู้ เรียนสร้างชิ้นงานที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ก าหนดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเรียนจบ 5 ขั้นตอน ผู้เรียนจะได้ชิ้นงาน 5 ชิ้นงาน  
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1.5 ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ 
      การเรียนการสอนอีเลิร์นนิงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ดังนี้ 

      1.5.1 การเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล  
      1.5.2 การเรียนรู้จากสื่อออนไลน์  
      1.5.3 การเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพื่อน และชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์  

ขั้นตอนนี้มีการบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ และ
บูรณาการแนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพ่ือน และชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์และการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์  เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดทักษะการรู้สารสนเทศด้านการใช้
สารสนเทศในการแก้ปัญหาได้ 

 
 
ภาพที่ 11 ปฏิสัมพันธ์ผ่านสังคมออนไลน์ 
 

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนา
ทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ดังแสดงใน
แผนภาพที่ 4 นั้น มีขั้นตอนสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผู้สอน ผู้เรียน เนื้อหา สื่อ มีการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ จนเกิดการเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนร่วมกัน ดังต่อไปนี้ 

    1.  การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ผู้เรียนสร้างความเป็นส่วนตัวทั้งในขณะสื่อสารผ่านเครือข่ายและความรู้สึกข้างในของ
ตนเองผู้เรียนที่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างแน่นแฟนนอกจากจะไม่ลาออกจากเรียนแล้ว 
ผู้เรียนเหล่านี้ยังช่วยกันแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลท าให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างผู้เรี ยน 
นอกจากนี้ยังคอยให้ความช่วยเหลือและรักษาเป้าหมายของกลุ่มอย่างทุ่มเท ส่งผลให้เกิดการร่วมมือ
กันระหว่างผู้เรียน และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อความพยายามของทีม 
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      2.  การเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ 
 กระบวนการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเครือข่ายต่างๆ และปัจจัยที่ส่ งผลต่อ
ความส าเร็จของการสร้างชุมชน ได้แก่การสร้างปฏิสัมพันธ์และการรับรู้สภาพต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนรู้สึก
ผูกพันและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน การลดระยะห่างจิตใจโดยการให้ผลตอบกลับที่รวดเร็วและ
สม่ าเสมอ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมุ่งให้ผู้เรียนในชุมชนเกิดความตระหนักในชุมชนเพราะมีความส าคัญ
และส่งผลต่อการเรียนรู้มากที่สุด 

3.  การเรียนรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
  ความสามารถในการสร้างบทสนทนาเพ่ือโต้ตอบ ผู้เรียนในเครือข่ายสามารถโต้ตอบ 
พูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับผู้ เรียนท่านอ่ืนในเครือข่ายได้  ผู้ เรียนที่รวมตัวกันขึ้นอย่างมี
วัตถุประสงค์ มีความสนใจเหมือนกัน มีการพ่ึงพาอาศัยกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีการร่วม
แบ่งปันข้อมูลข่าวสารเพ่ือการเรียนรู้ เคารพซึ่งกันและกันในการแสดงออกทางความคิด มีการติดต่อ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและร่วมมือร่วมใจกันท ากิจกรรมอันแสดงให้เห็นถึงความเป็นชุมชนเดียวกัน 
  สังคมออนไลน์ที่เกิดขึ้นหลังผู้เรียนรู้ผ่านรูปแบบฯ ออกเป็น 3 ระดับดังนี้  
  ระดับที่ 1 คือระดับท าความรู้จัก (Acquaintance or Friends) เมื่อผู้เรียนรู้สึกว่าตนเอง
กับเพ่ือนในเครือข่ายมีความคล้ายคลึงกันและเริ่มท าการติดต่อซึ่งกันและกัน 
  ระดับที่ 2 คือระดับหารือทางความคิด (Conferment) ความรู้สึกเป็นผู้เรียนของกลุ่ม 
จากการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เช่น ผ่านกระดานสนทนา 
  ระดับที่ 3 คือความเป็นมิตรและอันหนึ่งอันเดียวกัน (Camaraderie) เกิดขึ้นหลังจากการ   
คบหาพูดคุยกันเป็นระยะเวลานาน และมีการติดต่อแบบส่วนตัวด้วย 
  ทั้งสามระดับนี้เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในชั้นเรียนแบบเครือข่ายออนไลน์ 
ผู้เรียนที่รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้เรียนของเครือข่ายจะให้ความส าคัญกับการเรียนและทุ่มเทเวลาให้ 
  กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์สังคมออนไลน์นั้นสามารถแบ่งออกตาม
ระดับความสนิทสนมและความไว้วางใจของผู้เรียน เริ่มตั้งแต่ผู้เรียนท าความรู้จักกันไปจนถึงขั้นที่
ผู้เรียนมีความสนิทสนมและไว้วางใจที่สูงดีนี้จะส่งผลต่อความส าเร็จของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ 
เพราะจะก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลการร่วมแสดงความคิดเห็น และการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในการเรียนรู้ อันน าไปสู่การมีส่วนร่วมในชุมชนและการทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนรู้ของ
ตนเองและของผู้เรียนในเครือข่าย การออกแบบกิจกรรมการเรียนที่สนับสนุนการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้นั้นควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1) การระบุวัตถุประสงค์ของกลุ่มที่ชัดเจน 2) การปฏิสัมพันธ์เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3) การแสดงความคิดเห็นจากมุมมองที่หลากหลาย 4) การรับรู้สภาพตัวตนของ
ผู้เรียนเพื่อลดระยะห่างด้านจิตใจ และ 5) ระบบที่เอ้ือต่อการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
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  หน้าที่ของผู้สอนในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของการเรียนออนไลน์นั้น ประกอบด้วย
หน้าที่ด้านสังคมในการสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพที่กระตุ้นให้เกิดการปฏิสัมพันธ์และการสนทนา
ประเด็นต่างๆ ร่วมกัน การให้ผลตอบกลับที่รวดเร็ว มีความเหมาะสมทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพจะ
ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น ด้านการบริหารที่ผู้สอนต้องเป็นผู้อ านวย
ความสะดวกในการสนทนา ก าหนดแนวทาง เป้าหมายร่วมและข้อปฏิบัติในการสนทนาออนไลน์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและไม่ยุติการสนทนาแบบกะทันหัน การสรุปประเด็นการ
สนทนานั้นสามารถกระท าโดยผู้สอนเพ่ือเป็นต้นแบบในการเก็บประเด็นของผู้เรียน ให้ผู้เรียนน าไปต่อ
ยอดในงานที่ได้รับมอบหมายต่อไป ด้านวิชาการคอยให้ความสะดวกด้านการศึกษา การจัดกิจกรรม
และการประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์จะช่วยให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ที่
ความรู้และความหมายเกิดจากผู้เรียนเป็นผู้ร่วมสร้าง อันบ่งบอกถึงความร่วมมือร่วมใจกันของผู้เรียน  
การสะท้อนความคิดที่ส่งผลต่อการคิดวิภาคของผู้เรียนและผู้เรียนรู้สึกถึงความสามารถและอ านาจใน
การเรียนของตนเอง 

1.6 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  
 การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการแนะเมิน
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การประเมินชิ้นงานของผู้เรียน และการประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ
ของผู้เรียน หลังเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ 

 

 
 

ภาพที่ 12 การวัดและประเมินผลทักษะการรู้สารสนเทศของผู้เรียนระดับปริญญาตรี   
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
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การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยแบบประเมิน
กระบวนการการเรียนรู้ร่วมกัน การประเมินชิ้นงานของผู้เรียน และประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ
ของผู้เรียน หลังเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ 
 กิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้สอนพัฒนาความรู้ผู้เรียนด้วยการประเมินผลงาน
ผู้เรียนและให้ข้อเสนอแนะ ผู้เรียนพัฒนาความรู้ร่วมกันด้วยการมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของ
เพ่ือนร่วมชั้นเรียนและให้ข้อเสนอแนะ การรับรู้ผลการประเมินผลงาน ผู้สอนน าผลการประเมินชิ้นงาน
ขึ้นบนระบบอีเลิร์นนิง หลังผู้สอนประเมินผลงานผู้เรียนเสร็จ โดยผู้เรียนรับรู้ผลการประเมิน แล้วน าไป
พัฒนาความรู้ของตนเองต่อไป 
 ขั้นตอนนี้มีการบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการพัฒนาความรู้ และบูรณาการ
แนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการรู้สารสนเทศ
ด้านการใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

การวัดผลและประเมินผลทักษะการรู้สารสนเทศของผู้เรียนด้วยแบบประเมินตามกรอบ
ทักษะการรู้สารสนเทศ ดังต่อไปนี้ 

     1. ก าหนดชนิดและขอบเขตของเทคโนโลยีสารเทศได้ 
     2. เข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
     3. ประเมินและเชื่อมโยงสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ 
     4. ใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาได้ 
     5. ใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

 
2. เงื่อนไขของรูปแบบการเรียน 3 เงื่อนไข  
 1.1 ผู้เรียนควรมีทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 การเรียนระดับปริญญาตรี นิสิตทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
และการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต ทักษะพ้ืนฐานเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการเรียนการสอน  
อีเลิร์นนิงการรู้ทักษะสารสนเทศได้ง่ายขึ้น   
  1.2 ผู้เรียนผู้สอนต้องมีปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  
  ทักษะการใช้เครื่องมือเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบออนไลน์จะช่วยให้ปฏิสัมพันธ์
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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  1.3 ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์แบบทุกท่ี ทุกเวลา 
  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีส่วนส าคัญที่สนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ทุกท่ี ทุกเวลา ซึ่ง
ท าให้ผู้เรียน ผู้สอน สามารถเรียนรู้ร่วมกันโดยสื่อสารร่วมกันได้ตลอดเวลาที่ตนต้องการ 
 
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะส าหรับการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
สังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ 

1. สถาบันที่น ารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ  ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ไปใช้ควรประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทราบถึงเหตุผลและประโยชน์ที่ได้รับจากการน ารูปแบบฯ ไปใช้ เพ่ือให้
อาจารย์เกิดความสนใจ ยอมรับ และกระตุ้นให้นิสิต/นักศึกษาเต็มใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เนื่องจากเป็นเงื่อนไขส าคัญที่จะท าให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน 
 2. สถาบันที่น ารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ไปใช้ ต้องเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีพ้ืนฐานของสถาบันและนิสิต/นักศึกษา 
ส าหรับความพร้อมของนิสิต/นักศึกษานั้นควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์เพ่ือให้
นิสิต/นักศึกษามีทักษะการใช้งานทรัพยากรและบริการต่าง ๆ ก่อนเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตาม
ขั้นตอนที่รูปแบบฯ ก าหนดไว้ 
 3. สถาบันที่น ารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ  ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ไปใช้ สามารถก าหนดเนื้อหา องค์ประกอบ และก าหนดหมวดหมู่ในการจัดเก็บ
สารสนเทศในฐานทรัพยากรของรูปแบบฯ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษา
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แต่ละหลักสูตร 
 4. การจัดนิสิต/นักศึกษาที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเข้ากลุ่มการเรียนรู้ร่วมกันของรูปแบบ 
นิสิต/นักศึกษาในทีมเดียวกันควรมีประสบการณ์หรือปฏิบัติงานในลักษณะคล้ายคลึงกัน และมี
เป้าหมายการเรียนรู้ในทิศทางเดียวกัน จะท าให้การแลกเปลี่ยนเพ่ือเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่มเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบการน ารูปแบบฯ ไปใช้ ควรศึกษารายละเอียดของรูปแบบฯ ในแต่
ละองค์ประกอบอย่างละเอียด เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านการบริหารจัดการ การสนับสนุนและสิ่ง
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อ านวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการรูปแบบฯ 
นอกจากนี้ควรศึกษาวิธีการด าเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดเพ่ือสามารถปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ผลที่ได้รับบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 6  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
สังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และเสนอแนะตามล าดับ ดังนี้ 
 1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 2. สมมติฐานของการวิจัย  
 3. วิธีด าเนินการวิจัย  
 4. สรุปผลการวิจัย  
 5. อภิปรายผลการวิจัย  
 6. ข้อเสนอแนะ 
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์

เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
วัตถุประสงค์เฉพาะ 

     1. เพ่ือสร้างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ  ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์  
     2. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
สังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์  

 
2. สมมติฐานการวิจัย 

ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 
เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ท าให้
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ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  ผลการพัฒนาชิ้นงาน และผลประเมินทักษะการรู้สารสนเทศอยู่
ในระดับดีข้ึนไป 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ

การเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ ด้วยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
   1. ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง 

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้
สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จ านวน 12 คน 

   2. ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ ใช้การพรรณนา (Descriptive analysis) 
ด้วยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาวิจัย ที่ได้จากการสัมภาษณ์ ว่ารูปแบบการเรียน
การสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับ
ผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีรูปแบบเป็นอย่างไร มีองค์ประกอบและ
ขั้นตอนเป็นอย่างไร ภายใต้กรอบแนวคิดการวิจัยที่ก าหนดไว้   

3.2 ขั้นที่ 2 การสร้างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
สังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ด้วยการจัดสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

   1. ผู้วิจัยน าผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญในขั้นที่ 1 มาสร้าง (ร่าง) รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
สังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ 

   2. ผู้วิจัยน า (ร่าง) รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
สังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 9 คน จัดสนทนากลุ่ม เพ่ือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือ
พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 

   3. ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มของผู้เชี่ยวชาญด้วยการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน          
อีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ แล้วน า
ข้อเสนอแนะไปแก้ไขปรับปรุงรูปแบบ  
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3.3 ขั้นที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะ 
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ด้วยการทดลองจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 

1. ผู้วิจัยน าบทเรียนอีเลิร์นนิ งฯ ไปใช้กับผู้ เรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2558 จ านวน 30 คน 

2. ผู้วิจัยประเมินกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบ
ประเมินกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งสร้างขึ้นจากแนวคิดด้านการเรียนรู้ร่วมกัน  อันประกอบ 
ด้วย การเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ การ
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ และการพัฒนาความรู้ เป็นแบบประเมินจ านวน 5 ข้อ ผู้สอนเป็นผู้ประเมิน
ผู้เรียน และน าคะแนนทุกข้อมาหาค่าเฉลี่ย  

3. ผู้วิจัยประเมินชิ้นงานของนักศึกษาหลังการเรียนรู้ผ่านรูปแบบการเรียนการสอน 
อีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ โดยก าหนดให้
ผู้เรียนจัดกลุ่มตามความสนใจร่วมกัน กลุ่มละ 5 คน ได้จ านวน 6 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ชิ้นงาน  

ผลงานที่ผู้เรียนสร้างขึ้นผ่านระบบจ านวน 5 ชิ้นงาน ดังต่อไปนี้ 
1.  การก าหนดชนิดและขอบเขตของสารเทศ 
2.  การเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการอย่างมีประสิทธิผล 
3.  การประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มา 
4.  การใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.  การใช้และการเข้าถึงสารสนเทศอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย 

ผู้วิจัยประเมินชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือ คือ แบบประเมินชิ้นงาน ซึ่งสร้างขึ้นจากแนวคิด
ด้านการสร้างสื่อออนไลน์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ อันประกอบด้วยการน าเสนอเนื้อหา การสร้างสรรค์
สื่อ เทคนิคการน าเสนอ การใช้เวลา ความสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ เป็นแบบประเมินจ านวน 
10 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน และน าคะแนนทั้ง 10 ข้อมารวมกัน คะแนนเต็ม 50 คะแนน แล้วน าคะแนน
จากทั้ง 5 ชิ้นงานมารวมกัน เฉลี่ยเต็ม 50 คะแนน โดยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป (30 คะแนน ขึ้น
ไป) ในแต่ละชิ้นงาน และคะแนนรวมของทุกชิ้นงานด้วย จึงจะถือว่าผ่านการน าเสนอชิ้นงาน 

4. ผู้วิจัยประเมินทักษะการรู้สารสนเทศของนิสิตทีเ่รียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงฯ 
ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การประเมินจากมาตรฐานการรู้สารสนเทศส าหรับระดับอุดมศึกษา 

ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 5 มาตรฐานและมีตัวชี้วัดความส าเร็จ 22 ตัว เพ่ือประเมินความก้าวหน้า 
ในการรู้สารสนเทศของผู้เรียน ตามข้ันของผลลัพธ์จากล าดับขั้นพ้ืนฐานจนถึงข้ันสูงตามล าดับ  
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ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ โดยใช้สถิติ
พ้ืนฐาน คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยน า
ค าตอบในแบบสอบถามทักษะการรู้สารสนเทศ ของผู้เรียนแต่ละคนให้ค่าน้ าหนักเป็นคะแนน 

3.4 ขั้นที่ 4 การน าเสนอและรับรองรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะ 
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ด้วยการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

การน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์
เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์     
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาแผนภาพและค าอธิบาย 3 ด้าน ได้แก่ 
รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ฯ องค์ประกอบการเรียน
การสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ฯ และขั้นตอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง
ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 
 
4. สรุปผลการวิจัย 

4.1 รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 
เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  
    รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพ่ือ
พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สรุปไดด้ัง
ภาพที่ 13 และภาพที่ 14 ดังต่อไปนี้  
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ภาพที่ 13 รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ฯ 
 

 1. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงฯ 
 1.1 การเตรียมตัวผู้เรียน 
 1.2 กิจกรรมการเรียน  
 1.3 ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน  
 1.4 การถ่ายโยงความรู้ของผู้เรียน 
 2. ขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงฯ 
 2.1 ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
 2.2 เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
 2.3 ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 
 2.4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.5 ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ 
 2.6 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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ภาพที่ 14 ขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 
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 3. กิจกรรมการเรียนการสอนย่อยของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงฯ 
 3.1 การเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ  
 3.2 การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม 
 3.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 
 3.4 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
 3.5 การพัฒนาความรู้ 
 4. การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงฯ 
 4.1 การประเมินกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
 4.2 การประเมินชิ้นงาน 
 4.3 การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ  
 5. เงือ่นไขการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงฯ 
 5.1 ผู้เรียนควรมีทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 5.2 ผู้เรียนผู้สอนต้องมีปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
 5.3 ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์แบบทุกท่ี ทุกเวลา 

4.2 ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์  

  4.2.1 รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง การน ารูปแบบการเรียนการสอน        
อีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียน
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มาใช้เป็นแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์
นนิงเพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 6 ขั้นตอน สรุป
ผลได้ดังนี้  

1. ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
 การน าเข้าสู่การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้สอนใช้ข้อความเร้าความสนใจ 
เช่น ภาพกราฟิก ภาพการเคลื่อนไหว ฯลฯ ผู้สอนแจ้งจุดมุ่งหมายของรายวิชาให้ผู้เรียนทราบ ขั้นตอน
นี้ผู้วิจัยได้บูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ และบูรณาการแนวคิด
สังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการรู้สารสนเทศด้านการ
เข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
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 2. เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
 ผู้สอนสร้างแรงจูงใจต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการออกแบบและใช้
เทคนิคที่ให้ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว ง่ายต่อการติดตาม ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้บูรณาการ
แนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการสร้างสัมพันธ์ทางสังคม และบูรณาการแนวคิดสังคมออนไลน์ด้าน
การเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพ่ือน และชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการรู้
สารสนเทศด้านการก าหนดชนิดและขอบเขตของสารสนเทศได ้
 3. ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 
 การน าเสนอเนื้อหาบนระบบอีเลิร์นนิงเป็นการน าเสนอเนื้อหาขึ้นสู่
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการน าเสนอเนื้อหาที่สัมพันธ์กันเข้าด้วยกัน ผู้สอนสร้างความยืดหยุ่นให้กับ
ผู้เรียนในการเข้าสู่เนื้อหาตามความสะดวกของผู้เรียน และมีอิสระในการเข้าสู่เนื้อหา ขั้นตอนนี้ผู้วิจัย
ได้บูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้  และบูรณาการแนวคิดสังคม
ออนไลน์ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล และการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
การรู้สารสนเทศด้านการประเมินและเชื่อมโยงสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ 
 4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนระบบอีเลิร์นนิงเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมบนเครือข่าย โดยผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน การจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียน
ได้แสดงความคิดเห็น อภิปราย ช่วยเหลือ ร่วมกันสืบค้นหรือค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม รวมทั้งการท างาน
เป็นทีม โดยการใช้ Chat room, Web board, e-mail, Search, google classroom, Facebook, 
LMS ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้บูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้  และ
บูรณาการแนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล และการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการรู้สารสนเทศด้านการประเมินและเชื่อมโยงสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนระบบอีเลิร์นนิงฯ ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน ตามกรอบทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกัน  (Collaborative Learning) ดังนี้ 

ขั้นที ่1 การเข้าถึงเพื่อสร้างแรงจูงใจ 
การน าเข้าสู่การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้สอนใช้ข้อความเร้าความสนใจ 

เช่น ภาพกราฟิก ภาพการเคลื่อนไหว ฯลฯ ผู้สอนแจ้งจุดมุ่งหมายของรายวิชาให้ผู้เรียนทราบ  
การจัดกระบวนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน

สังคมออนไลน์ โดยผู้สอนก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ร่วมกัน 5 บทเรียน ดังต่อไปนี้ 
1.  ชนิดและขอบเขตของสารเทศ 
2.  การเข้าถึงสารสนเทศ 
3.  การประเมินสารสนเทศและการเชื่อมโยงสารสนเทศ 
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4.  การใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหา 
5.  การใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
โดยผู้เรียนสามารเลือกเรียนหัวข้อใดก่อนก็ได้ โดยเรียนรู้ร่วมกับเพ่ือนร่วม

ชั้นเรียนที่สนใจเรียนในเรื่องเดียวกัน โดยมีผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหา
หัวข้อที่ตนสนใจ 

ขั้นที่ 2 การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม 
การเริ่มต้นของการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้เรียนศึกษาวิธีการใช้บทเรียน

ด้วยตนเอง ผู้เรียนแนะน าตนเอง ท าความรู้จักกับผู้สอน และเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ทดลองเรียนเนื้อหา
จากบทเรียนอีเลิร์นนิง ผู้เรียนโต้ตอบกับผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ระบบ
อีเลิร์นนิงเตรียมไว้ให้อย่างหลากหลายช่องทาง 

ขั้นที่ 3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 
กิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้เรียนแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เพ่ือ

การเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน กิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติม กิจกรรมตอบค าถาม กิจกรรมการประเมินตนเอง กิจกรรมการ
ถ่ายโอนข้อมูล  

ขั้นที่ 4 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
กิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้เรียนสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ด้วย

การท ากิจกรรม ศึกษา ท าแบบฝึกหัด บนระบบอีเลิร์นนิง และส่งผลงานของตนเองขึ้นบนระบบอีเลิร์
นนิงให้ผู้เรียนคนอ่ืนได้รับทราบผลงานด้วย  

เพ่ือนร่วมชั้นเรียนที่สนใจในเนื้อหาเดียวกัน มาร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ตัดสินใจเลือกประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด้านของกลุ่มที่ตนสนใจร่วมกัน โดยพูดคุยผ่านห้องสนทนาบนระบบอีเลิร์นนิง จากนั้นวางแผนการ
ผลิตสื่อการศึกษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เลือกอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม เก็บข้อมูลต่างๆ และด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยผู้สอนน าเสนอ
แผนการผลิตสื่อการศึกษาของแต่ละกลุ่มให้ทุกคนทราบบนระบบอีเลิร์นนิง โดยผู้สอนตรวจสอบความ
เป็นไปได้ของแนวทางการผลิตสื่อการศึกษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และให้ข้อเสนอแนะ  จากนั้น
ผู้เรียนส่งผลงานการผลิตสื่อการศึกษาให้ผู้สอนบนระบบอีเลิร์นนิง 

ขั้นที่ 5 การพัฒนาความรู้ 
กิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้สอนพัฒนาความรู้ผู้เรียนด้วยการ

ประเมินผลงานผู้เรียนและให้ข้อเสนอแนะ ผู้เรียนพัฒนาความรู้ร่วมกันด้วยการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลงานของเพ่ือนร่วมชั้นเรียนและให้ข้อเสนอแนะ การรับรู้ผลการประเมินผลงาน ผู้สอนน า
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ผลการประเมินผลงานทั้งในส่วนของผู้สอนและเพ่ือร่วมชั้นเรียนขึ้นระบบอีเลิร์นนิง หลังผู้สอน
ประเมินผลงานผู้เรียนเสร็จ โดยผู้เรียนรับรู้ผลการประเมิน แล้วน าไปพัฒนาความรู้ของตนเองต่อไป 
 ขั้นตอนการเรียนทั้ง 5 ขั้นนี้ เมื่อผู้เรียนเรียนจบเนื้อหา 1 หัวข้อ สร้าง
ผลงานสื่อการศึกษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เสร็จ 1 หัวข้อแล้ว ให้ย้อนกลับไปเลือกศึกษาเนื้อหาที่
ตนสนใจศึกษาอีกและด าเนินการเรียนการสอนตามขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นนี้ จนเรียนรู้เนื้อหาครบทั้ง 6 
หัวข้อ จึงถือว่าเรียนรู้ครบตามที่บทเรียนบนระบบอีเลิร์นนิงก าหนด 
 5. ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ 
 การเรียนการสอนอีเลิร์นนิงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ดังนี้ 
 5.1 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน  
 5.2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน 
 5.3 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหาบทเรียน 
 ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้บูรณาการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่  
และบูรณาการแนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพ่ือน และชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์และการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดทักษะการรู้สารสนเทศด้านการใช้
สารสนเทศในการแก้ปัญหาได้ 
 6. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
การประเมินชิ้นงานของผู้เรียน และประเมินทักษะการรู้สารสนเทศของผู้เรียน หลังเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
การเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้
สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้บูรณาการ
แนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการพัฒนาความรู้ และบูรณาการแนวคิดสังคมออนไลน์ด้านการเรียนรู้
ด้วยตนเองรายบุคคล เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการรู้สารสนเทศด้านการใช้สารสนเทศอย่างถูกต้อง 
  4.2.2 การประเมินผลผู้เรียน 
  1. ผลการประเมินกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกัน  ที่เรียนด้วยบทเรียน      
อีเลิร์นนิงการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  
  การประเมินกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือ คือ 
แบบประเมินกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งสร้างขึ้นจากแนวคิดด้านการเรียนรู้ร่วมกัน  อัน
ประกอบด้วย การเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 
การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ และการพัฒนาความรู้ เป็นแบบประเมินจ านวน 5 ข้อ ผู้สอนเป็นผู้ประเมิน
ผู้เรียน และน าคะแนนทุกข้อมาหาค่าเฉลี่ย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.08  
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  2. ผลการประเมินชิ้นงานที่ผู้เรียนสร้างข ึ้นหลังการเรียนรู้ผ่านรูปแบบการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 
โดยก าหนดให้ผู้เรียนจัดกลุ่มตามความสนใจร่วมกัน กลุ่มละ 5 คน ได้จ านวน 6 กลุ่ม กลุ่มละ 5 
ชิ้นงาน  
   การประเมินชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือ คือ แบบประเมินชิ้นงาน ซึ่งสร้างขึ้น
จากแนวคิดด้านการสร้างสื่อออนไลน์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ อันประกอบด้วยการน าเสนอเนื้อหา การ
สร้างสรรค์สื่อ เทคนิคการน าเสนอ การใช้เวลา ความสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ เป็นแบบ
ประเมินจ านวน 10 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน และน าคะแนนทั้ง 10 ข้อมารวมกัน คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
แล้วน าคะแนนจากทั้ง 5 ชิ้นงานมารวมกัน เฉลี่ยเต็ม 50 คะแนน  
   สรุปผลการประเมินชิ้นงานผู้เรียนจ านวน 5 ชิ้น 6 กลุ่ม ได้คะแนนเฉลี่ย 
41.07 คะแนนของทุกกลุ่มและทุกชิ้นงานผ่านเกณฑ์การประเมินชิ้นงานทั้งหมด แต่คะแนนประเมิน
อยู่ในระดับดี  ไม่มีกลุ่มใดมีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินชิ้นงานอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
หรือ 45 คะแนน ขึ้นไป) 
    3. ผลการประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี  
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และน าไปประเมินผู้เรียน จ านวน 30 คน หลังจากผู้เรียนเรียนรู้ผ่าน
รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์  
    ผลการประเมินสรุปได้ว่า ผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ /
ศึกษาศาสตร์ หลังการเรียนรู้ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์ ในภาพรวมทุกมาตรฐานอยู่ในระดับดี (4.15) เมื่อแยกเป็นรายมาตรฐานพบว่า ทั้ง 5 
มาตรฐานผลการประเมินอยู่ในระดับดีทุกมาตรฐาน ดังนี้ 
   มาตรฐานที่ 1 : ผู้เรียนเป็นผู้รู้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถก าหนดชนิด
และขอบเขตของสารเทศและแหล่งที่ต้องการได้ (4.13) 
  มาตรฐานที่  2 : ผู้ เรียนเป็นผู้ รู้ เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเข้ าถึง
สารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีตามท่ีต้องการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (4.15)          
  มาตรฐานที่ 3 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและ
แหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถเชื่อมโยงสารสนเทศกับพ้ืนความรู้เดิมและใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีที่ตนมีอยู่ได ้(4.04) 
  มาตรฐานที่ 4 : ผู้เรียนหรือสมาชิกของกลุ่มสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4.26) 
  มาตรฐานที่ 5: ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศมีความเข้าใจในการใช้และการ
เข้าถึงสารสนเทศ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม  (4.16) 
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  4.2.3 ผลการรับรองรูปแบบ ผลการรับรองรูปแบบการเรียนการสอน      
อีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียน
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ด้วยการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 คน ได้พิจารณาประเมินรับรองความเหมาะสมสอดคล้อง 
(IOC) ของการน ารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือ
พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ไปใช้ ผล
การพิจารณารับรองพบว่า ค่าความสอดคล้อง (IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 คน คือ 0.91 แสดงว่า 
รายละเอียดต่าง ๆ ของรูปแบบฯ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้  
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

5.1 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ เฉพาะข้อ 1) เพ่ือสร้างรูปแบบการเรียนการสอน        
อีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียน
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อนี้มีผลสรุปที่โดดเด่น
ในด้านปฏิสัมพันธ์การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง ซึ่งพบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ฯ ได้แก่ 1.  การเตรียมตัวผู้เรียน 2.  กิจกรรม
การเรียน 3.  ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน 4.  การถ่ายโยงความรู้ของผู้เรียน ซึ่งเมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน
ตามขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ โดยมีขั้นตอน 1) ปฐมนิเทศการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 2) เข้าสู่บทเรียน
ผ่านระบบอีเลิร์นนิง 3) ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน 
โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 
การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ และการพัฒนาความรู้ 5) ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ 6) การ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน แล้วท าให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตามกระบวนการ
และข้ันตอนของการสอนแบบอีเลิร์นนิง ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวเกิดขึ้นทั้งระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียน
กับเนื้อหา ผู้เรียนกับผู้สอน ซึ่งอีเลิร์นนิงท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันตามขั้นตอนและกระบวนการ
สอนแบบอีเลิร์นนิงและผู้เรียนได้ร่วมกันพัฒนาความรู้ไปสู่การสร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด/ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ดังที่ 
ฐาปนีย์  ธรรมเมธา (2557: 81) กล่าวว่า ปฏิสัมพันธ์การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงมีบทบาทที่
ส าคัญยิ่งในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เพราะเมื่อเปลี่ยนรูปแบบการสอนจากใน
ห้องเรียนปกติไปสู่ห้องเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการสื่อสาร จากเดิมที่ผู้สอนและผู้เรียนใช้
การสื่อสารด้วยค าพูดทางวาจาเป็นหลัก แต่เมื่อเปลี่ยนวิธีการเรียนเป็นแบบอีเลิร์นนิงแล้ว การสื่อสาร
นั้นจะใช้การเขียนข้อความมากกว่าการใช้ค าพูด และต้องใช้เครื่องมือในการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 
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เพ่ือให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนทั้งหลายจึงได้จัดเตรียมทั้ง
เครื่องมือ และวิธีการสื่อการสอนไว้ให้ผู้สอนและผู้เรียนได้สื่อสารกันเป็นหลัก ดังนั้นการเรียนการสอน
แบบอีเลิร์นนิงจึงมีลักษณะที่ใช้ปฏิสัมพันธ์การติดต่อสื่อสารในการเรียนการสอนมากที่สุด เพราะเป็น
การจัดการเรียนรู้ที่ทดแทนการสอนในห้องเรียนปกติ และสอดคล้องกับแนวคิด/ทฤษฎีการเรียนรู้
ร่วมกัน ดังที่ Ally (2006) กล่าวว่า การจัดปฏิสัมพันธ์ในการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงนั้น
ควรออกแบบส่วนต่อประสานที่ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับตนเอง และกับเนื้อหาสาระ โดยออกแบบ
ให้ง่ายต่อการรับรู้ของประสาทสัมผัส และค านึงถึงการจัดให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และ
ผู้เรียนกับผู้เรียนอ่ืนด้วย โดยผ่านรูปแบบการเรียนการสอน เช่น การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบ
เรียนรู้ร่วมกัน ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะเด่นของรูปแบบที่ผู้วิจัยน าเสนอคือ การเรียนการสอน   
อีเลิร์นนิงด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน อีกท้ังผลการวิจัยดังกล่าวยังสอดคล้องกับงานวิจัยด้านชุมชน
การเรียนรู้ออนไลน์ ของวรากร หงส์โต (2553) เรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดย
ใช้กระบวนการสร้างความรู้เพ่ือการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ และ 8 ขั้นตอน
การเรียนรู้ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนั้นได้ก าหนดให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมออนไลน์ต่อกัน ซึ่งส่งผล
ให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ตามที่ผู้สอนก าหนดไว้ได้ดีขึ้น รวมทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ฐิติยา เนตรวงษ์ (2553) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนร่วมเพ่ือสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต  ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบการเรียนร่วมเพ่ือสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ซึ่งมี
กิจกรรมการเรียนร่วม เทคโนโลยี ชุมชน การด าเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ และเครือข่าย
ชุมชน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนั้น การเรียนการสอนออนไลน์จึงมีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
กิจกรรมและองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญของรูปแบบดังกล่าว  

5.2 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์เฉพาะข้อ 2) เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับ
ผู้เรียนระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อนี้มีผลสรุปที่โดด
เด่นในด้าน ผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หลังการเรียนรู้ผ่านรูปแบบการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ ในภาพรวมทุกมาตรฐานอยู่ในระดับ
ดี (4.15) เมื่อแยกเป็นรายมาตรฐานพบว่า ทั้ง 5 มาตรฐานผลการประเมินอยู่ในระดับดีทุกมาตรฐาน 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานงานวิจัย คือ ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะ 
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ท าให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ผลการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
และทักษะการรู้สารสนเทศอยู่ในระดับดีขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด/ทฤษฎี การพัฒนาทักษะการรู้
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สารสนเทศ ที่ Spitzer, Eisenberg และ Lowe (1998) กล่าวว่า การสอนการรู้สารสนเทศ คือการ
สอนที่เน้นสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) และเน้นสอนผู้ใช้ให้ใช้สารสนเทศให้เป็น 
การสอนการรู้สารสนเทศในสถาบันการศึกษามีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย เช่น การสอนการรู้
สารสนเทศโดยสัมพันธ์กับรายวิชา (course related library instruction session) การสอนการรู้
สารสนเทศโดยบูรณาการเข้ากับรายวิชา (course-integrated project) การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วย
ระบบออนไลน์ (online tutorials) และการสอนเป็นรายวิชา(stand-alone courses) และดังที่ 
Kasowitz-Scheer และ Pasqualoni (2002) กล่าวว่า วิธีการสอนการรู้สารสนเทศที่ได้รับความนิยม
ในปัจจุบัน คือ การสอนการรู้สารสนเทศออนไลน์ (Online Information Literacy Instruction) 
จากการที่มนุษย์เราสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้มากขึ้นโดยไม่จ ากัดพ้ืนที่และเวลา  ห้องสมุด
อุดมศึกษาหลายแห่งได้จัดให้มีบริการสอนการรู้สารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งเครื่องมือในการสอน
การรู้สารสนเทศออนไลน์ได้แก่ เว็บไซต์คู่มือรวมแหล่งสารสนเทศ เช่น เว็บไซต์ชี้แนะแหล่งสารสนเทศ 
เว็บไซต์บรรณนิทัศน์แหล่งสารสนเทศ เป็นต้น และ เว็บไซต์ ช่วยสอนการรู้สารสนเทศ (Information 
literacy tutorial) เป็นเว็บไซต์ที่มีการออกแบบให้โต้ตอบกับผู้ใช้ได้โดยสอนผู้เรียนตามแนวคิดของ
การรู้สารสนเทศและให้ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ เบื้องต้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2555) ซึ่งศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนยุคใหม่
เพ่ือรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้วยการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วย
โครงการ ผลการวิจัยด้านผลการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการที่มีต่อการพัฒนา
คุณลักษณะผู้เรียน   ยุคใหม่ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองพบว่า ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี ผู้เรียนสามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือค้นหาความรู้ ติดต่อสื่อสาร 
ออกแบบ สร้างชิ้นงานดิจิทัล และน าเสนอชิ้นงานได้อย่างสะดวกและเหมาะสมกับชิ้นงาน เช่น ใช้
เทคโนโลยีสื่อสังคมในการเผยแพร่ชิ้นงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือร่วมชั้นและบุคคลทั่วไปผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยวาจาสุภาพ และมองเห็นความส าคัญในการกลั่นกรองข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
ด้วยเหตุนี้ วิธีการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการจึงสนับสนุนความหวังเกี่ยวกับ
ลักษณะของคนไทยยุคใหม่ให้มีลักษณะเป็นคนที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง แสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถสื่อสาร คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ 
มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ท างานเป็นกลุ่มได้อย่างกัลยาณมิตร มีศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึกและความภูมิใจในความเป็นไทย อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ     
วราภรณ์ สินถาวร (2553) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานแบบร่วมมือโดยใช้
แหล่งข้อมูลเป็นหลักในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการรู้สารสนเทศ  และทักษะการเรียนรู้เป็นทีมของ
นักศึกษาครูระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาครูระดับปริญญาตรี ที่
เรียนด้วยรูปแบบการเรียนที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนความรู้ความเข้าใจ ทางสารสนเทศ และทักษะการ
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เรียนรู้เป็นทีมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และนักศึกษามีความคิดเห็นว่า
การเรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ทักษะ
สารสนเทศหากผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น  
 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
    1. รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียน
ระดับปริญญาตรีคณะวิชาอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือขั้นตอนการ
เรียนการสอนย่อยให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทการเรียนการสอนของคณะวิชานั้น ๆ ตามความ
เหมาะสมต่อไป 
    2. รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียน
ระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่สถาบันอุดมศึกษาแห่งอ่ืน ๆ โดยปรับเปลี่ยน
กระบวนการหรือขั้นตอนการเรียนการสอนย่อยให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทการเรียนการสอนของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป 

6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
    1. ควรมีการศึกษาเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน
ผ่านสังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรีคณะอ่ืน ๆ ใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  
    2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง
ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์  เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้ เรียน        
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ กับผู้เรียนคณะอ่ืน ๆ  
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รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 
เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 

 
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 12 ท่าน จากมหาวิทยาลัย 9 สถาบัน ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที ่ รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ สถาบัน 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข 

 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุพล  บญุลือ 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

3.  ดร.วินัย  วงษ์ไทย 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ ามนต์   เรืองฤทธิ์ 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์  สิทธ์ิสูงเนิน 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดเิรก  ธีระภูธร 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

8.  รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา แสงปัญญา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สระน้ าค า 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

10.  ดร.นิภาพรรณ  โฆษิตสกุลชัย 
 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

11.  ดร.สุวัฒน์ชัย  จันทรเ์ฮง 
 

วิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวรรธน์  จันทร์เทพ 
 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง ราชบุรี 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ  
ผู้เชี่ยวชาญสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 
เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 

 
ผู้วิจัยได้จัดสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ านวน 9 ท่าน จากมหาวิทยาลัย 6 แห่ง ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที ่ รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ สถาบัน 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข 

 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุพล  บญุลือ 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรกฤช  มณีวรรณ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ ามนต์  เรืองฤทธิ์ 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน  บางท่าไม้ 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดเิรก  ธีระภูธร 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สระน้ าค า 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวรรธน์  จันทร์เทพ 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจอมบึง ราชบุรี 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 
รับรองรูปแบบการเรียนการสอน 

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 
เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 

 
ผู้วิจัยได้น าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิรับรองรูปแบบจ านวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที ่ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบัน 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด  จริะวรพงศ์ 

 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุพล  บญุลือ 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดเิรก  ธีระภูธร 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวรรธน์  จันทร์เทพ 
 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง ราชบุรี 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ  
พิจารณาบทเรียนอีเลิร์นนิง  

เรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 
เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 

 
ผู้วิจัยได้น าเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาบทเรียน จ านวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ 
 
ล าดับที ่ รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ สถาบัน 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร  เรืองรอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

2.  ดร.กอบสุข  คงมนสั 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์ 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ  
พิจารณาแบบประเมินกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการสร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกัน 

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 
เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 

ผู้วิจัยได้น าเสนอผู้ เชี่ยวชาญพิจารณาแบบประเมินกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการ
สร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกัน จ านวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที ่ รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ สถาบัน 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร  เรืองรอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
2.  ดร.พัชรินทร์  บูรณะกร 

 
คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์ 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ  
พิจารณาแบบประเมินกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการสร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกัน 

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 
เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 

ผู้วิจัยได้น าเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแบบประเมินกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการ
สร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกัน จ านวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที ่ รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ สถาบัน 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร  เรืองรอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
2.  ดร.พัชรินทร์  บูรณะกร 

 
คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์ 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ  
พิจารณาแบบประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ 

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 
เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 

ผู้วิจัยได้น าเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแบบประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ จ านวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที ่ รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ สถาบัน 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร  เรืองรอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
4.  ดร.กอบสุข  คงมนสั 

 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์ 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ภาคผนวก ข 
เครื่องมือวิจัย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสนทนากลุ่ม แบบรับรองรูปแบบ  
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างเพื่อสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

เรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 
เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 

ส่วนที่ 1  
ชื่อผู้เชี่ยวชาญ…………………………………………………………………………………………………………………………. 
สถาบัน....................................................................................................................................... ............. 

ส่วนที่ 2 การแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการ
เรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

1.  ท่านมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการ
เรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร องค์ประกอบมีดังนี้ 

1.1 การเตรียมตัวผู้เรียน  
1.2 กิจกรรมการเรียน  
1.3 ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน  
1.4 การถ่ายโยงความรู้ของผู้เรียน 

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์มีความเหมาะสม 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

2.  ท่านมีความคิดเห็นต่อขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง
ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ขั้นตอนการเรียนการสอน
มีดังนี ้

2.1 ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
2.2 เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
2.3 ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 
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2.4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.5 ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ 
2.6 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  

ขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
สังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์มีความเหมาะสม 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 3.  ท่านมีความคิดเห็นต่อกระบวนการเรียนการสอนย่อยของรูปแบบการเรียนการสอน 
อีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียน
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร กระบวนการเรียน
ย่อยมีดังนี้ 
 3.1 การเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ  
 3.2 การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม 
 3.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 
 3.4 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
 3.5 การพัฒนาความรู้ 

กระบวนการเรียนการสอนย่อยของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน
ผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์มีความเหมาะสม 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 4.  ท่านมีความคิดเห็นต่อวิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วย
การเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญา
ตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง  

4.1 การประเมินชิ้นงาน 
4.2 การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ  
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 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
. 5.  ท่านมีความคิดเห็นในภาพรวมต่อรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง  

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ........................... 
 6. ท่านมีความคิดเห็นต่อเงื่อนไขการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วย
การเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญา
ตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร เงื่อนไขการเรียนรู้มีดังนี้ 

6.1 การเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล 
6.2 การเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ 
6.3 การเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู  เพื่อน และชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

เงื่อนไขการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์มีความเหมาะสม 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเป็นอย่างสูง 
กิตติพงษ์  พุ่มพวง 
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แบบสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  
พิจารณารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 

เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 

ส่วนที่ 1 
ชื่อผู้วิจัย : นายกิตติพงษ์  พุ่มพวง 
ชื่อเรื่องวิจัย : รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือ

พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือสร้างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 

เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  
 2. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
สังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์  

ส่วนที่ 2  
การแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการ

เรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

1. ท่านมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร องค์ประกอบมีดังนี้ 

1.1 การเตรียมตัวผู้เรียน  
1.2 กิจกรรมการเรียน  
1.3 ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน  
1.4 การถ่ายโยงความรู้ของผู้เรียน 

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์มีความเหมาะสม  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
..................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  
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2. ท่านมีความคิดเห็นต่อขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง
ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ขั้นตอนการเรียนการสอน
มีดังนี ้

2.1 ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
2.2 เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
2.3 ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 
2.4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.5 ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ 
2.6 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  

ขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
สังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์มีความเหมาะสม  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... ............................ 
3. ท่านมีความคิดเห็นต่อกระบวนการเรียนย่อยของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วย

การเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญา
ตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร กระบวนการเรียนย่อยมีดังนี้ 
 3.1 การเข้าถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ  
 3.2 การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม 
 3.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 
 3.4 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
 3.5 การพัฒนาความรู้ 

กระบวนการเรียนย่อยของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
สังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ 
ศึกษาศาสตร์มีความเหมาะสม  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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4. ท่านมีความคิดเห็นต่อวิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการ
เรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง  

4.1 การประเมินกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
4.2 การประเมินชิ้นงาน 
4.3 การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 5. ท่านมีความคิดเห็นในภาพรวมต่อรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................   
 6. ท่านมีความคิดเห็นต่อเงื่อนไขการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วย
การเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียนระดับปริญญา
ตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร เงื่อนไขการเรียนรู้มีดังนี้ 

6.1 การเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล 
6.2 การเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ 
6.3 การเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพ่ือน และชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

เงื่อนไขการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคม
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์มีความเหมาะสม  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 
 

ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเป็นอย่างสูง 
กิตติพงษ์  พุ่มพวง 
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แบบรับรองรปูแบบ 
“รูปแบบการเรยีนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรยีนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ  

ส าหรับผู้เรยีนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์” (ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 

ค าชี้แจง : แบบรับรองชุดนี้เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินรับรองความเหมาะสมสอดคล้อง (IOC) ของการน า 
“รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ฯ ” ไปใช้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-สกุล ผู้รับรอง  รองศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด  จิระวรพงศ์ 
ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ า หลกัสูตรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
หน่วยงาน/สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
ส่วนที่ 2 การรับรองรปูแบบ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ตามระดับความคิดเห็นของท่าน) 

รูปแบบการเรียนการสอน ความเหมาะสมสอดคล้อง 
1 0 -1 

1. รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันฯ (แผนภาพที่ 1)    
1.1 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียน 4 องค์ประกอบ    
1.2 ขั้นตอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 6 ขั้นตอน    
2. ขั้นตอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันฯ (แผนภาพที่ 2)    
2.1 ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง    
2.2 เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง    
2.3. ศึกษาเนื้อหาบทเรียน    
2.4. กิจกรรมการเรียนการสอน    
2.5  ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์    
2.6 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน    
3. กิจกรรมการเรียนการสอนย่อย (การเรียนรู้ร่วมกัน) (แผนภาพที่ 3)    
  3.1 การเข้าถึงเพื่อสร้างแรงจูงใจ     
  3.2 การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม    
  3.3 การแลกเปลี่ยนขอ้มูลความรู ้    
  3.4 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่    
  3.5 การพัฒนาความรู ้    
4.  ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ (แผนภาพที่ 4)    
4.1 การเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล    
4.2 การเรียนรู้จากสื่อออนไลน ์    
4.3 การเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพือ่น และชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์    
5. การวัดและการประเมินผล  (แผนภาพที่ 5)    
5.1 การประเมินกระบวนการ    
5.2 การประเมินผลงาน    
5.3 การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ    
6. เงื่อนไขของรูปแบบการเรยีน 3 เงื่อนไข    

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม................................................................................................................................................................................. 
ลงชื่อ …………………………..……......ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    รองศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด  จิระวรพงศ์  
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แบบรับรองรปูแบบ 
“รูปแบบการเรยีนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรยีนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียน

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์” (ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 

ค าชี้แจง : แบบรับรองชุดนี้เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินรับรองความเหมาะสมสอดคล้อง (IOC) ของการน า 
“รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ฯ ” ไปใช้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-สกุล ผู้รับรอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภธูร 
ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ า หลกัสูตรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
หน่วยงาน/สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
ส่วนที่ 2 การรับรองรปูแบบ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ตามระดับความคิดเห็นของท่าน) 

รูปแบบการเรียนการสอน ความเหมาะสมสอดคล้อง 
1 0 -1 

1. รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันฯ (แผนภาพที่ 1)    
1.1 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียน 4 องค์ประกอบ    
1.2 ขั้นตอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 6 ขั้นตอน    
2. ขั้นตอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันฯ (แผนภาพที่ 2)    
2.1 ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง    
2.2 เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง    
2.3. ศึกษาเนื้อหาบทเรียน    
2.4. กิจกรรมการเรียนการสอน    
2.5  ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์    
2.6 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน    
3. กิจกรรมการเรียนการสอนย่อย (การเรียนรู้ร่วมกัน) (แผนภาพที่ 3)    
  3.1 การเข้าถึงเพื่อสร้างแรงจูงใจ     
  3.2 การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม    
  3.3 การแลกเปลี่ยนขอ้มูลความรู ้    
  3.4 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่    
  3.5 การพัฒนาความรู ้    
4.  ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ (แผนภาพที่ 4)    
4.1 การเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล    
4.2 การเรียนรู้จากสื่อออนไลน ์    
4.3 การเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพือ่น และชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์    
5. การวัดและการประเมินผล  (แผนภาพที่ 5)    
5.1 การประเมินกระบวนการ    
5.2 การประเมินผลงาน    
5.3 การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ    
6. เงื่อนไขของรูปแบบการเรยีน 3 เงื่อนไข    

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม....................................................................................................................................................... 
ลงชื่อ …………………………..……......ผู้ทรงคุณวุฒิ 

                                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร  
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แบบรับรองรปูแบบ 
“รูปแบบการเรยีนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรยีนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียน

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์” (ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 

ค าชี้แจง : แบบรับรองชุดนี้เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินรับรองความเหมาะสมสอดคล้อง (IOC) ของการน า 
“รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ฯ ” ไปใช้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-สกุล ผู้รับรอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ววิรรธน์  จันทรเ์ทพย์ 
ต าแหน่ง  ข้าราชการบ านาญ 
หน่วยงาน/สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง   
ส่วนที่ 2 การรับรองรปูแบบ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ตามระดับความคิดเห็นของท่าน) 

รูปแบบการเรียนการสอน ความเหมาะสมสอดคล้อง 
1 0 -1 

1. รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันฯ (แผนภาพที่ 1)    
1.1 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียน 4 องค์ประกอบ    
1.2 ขั้นตอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 6 ขั้นตอน    
2. ขั้นตอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันฯ (แผนภาพที่ 2)    
2.1 ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง    
2.2 เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง    
2.3. ศึกษาเนื้อหาบทเรียน    
2.4. กิจกรรมการเรียนการสอน    
2.5  ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์    
2.6 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน    
3. กิจกรรมการเรียนการสอนย่อย (การเรียนรู้ร่วมกัน) (แผนภาพที่ 3)    
  3.1 การเข้าถึงเพื่อสร้างแรงจูงใจ     
  3.2 การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม    
  3.3 การแลกเปลี่ยนขอ้มูลความรู ้    
  3.4 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่    
  3.5 การพัฒนาความรู ้    
4.  ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ (แผนภาพที่ 4)    
4.1 การเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล    
4.2 การเรียนรู้จากสื่อออนไลน ์    
4.3 การเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพือ่น และชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์    
5. การวัดและการประเมินผล  (แผนภาพที่ 5)    
5.1 การประเมินกระบวนการ    
5.2 การประเมินผลงาน    
5.3 การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ    
6. เงื่อนไขของรูปแบบการเรยีน 3 เงื่อนไข    

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม....................................................................................................................................................... 
ลงชื่อ …………………………..……......ผู้ทรงคุณวุฒิ 

            ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.วิวรรธน ์ จันทร์เทพย์  
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แบบรับรองรปูแบบ 
“รูปแบบการเรยีนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรยีนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียน

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์” (ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 

ค าชี้แจง : แบบรับรองชุดนี้เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินรับรองความเหมาะสมสอดคล้อง (IOC) ของการน า 
“รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ฯ ” ไปใช้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-สกุล ผู้รับรอง  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัญนันท์  นิลสุข 
ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ า 
หน่วยงาน/สังกัด  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
ส่วนที่ 2 การรับรองรปูแบบ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ตามระดับความคิดเห็นของท่าน) 

รูปแบบการเรียนการสอน ความเหมาะสมสอดคล้อง 
1 0 -1 

1. รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันฯ (แผนภาพที่ 1)    
1.1 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียน 4 องค์ประกอบ    
1.2 ขั้นตอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 6 ขั้นตอน    
2. ขั้นตอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันฯ (แผนภาพที่ 2)    
2.1 ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง    
2.2 เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง    
2.3. ศึกษาเนื้อหาบทเรียน    
2.4. กิจกรรมการเรียนการสอน    
2.5  ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์    
2.6 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน    
3. กิจกรรมการเรียนการสอนย่อย (การเรียนรู้ร่วมกัน) (แผนภาพที่ 3)    
  3.1 การเข้าถึงเพื่อสร้างแรงจูงใจ     
  3.2 การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม    
  3.3 การแลกเปลี่ยนขอ้มูลความรู ้    
  3.4 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่    
  3.5 การพัฒนาความรู ้    
4.  ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ (แผนภาพที่ 4)    
4.1 การเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล    
4.2 การเรียนรู้จากสื่อออนไลน ์    
4.3 การเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพือ่น และชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์    
5. การวัดและการประเมินผล  (แผนภาพที่ 5)    
5.1 การประเมินกระบวนการ    
5.2 การประเมินผลงาน    
5.3 การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ    
6. เงื่อนไขของรูปแบบการเรยีน 3 เงื่อนไข    

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม................................................................................................................................................................................. 
ลงชื่อ …………………………..……......ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัญนันท์  นิลสุข 
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แบบรับรองรปูแบบ 
“รูปแบบการเรยีนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรยีนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ส าหรับผู้เรียน

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์” (ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 

ค าชี้แจง : แบบรับรองชุดนี้เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินรับรองความเหมาะสมสอดคล้อง (IOC) ของการน า 
“รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ฯ ” ไปใช้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-สกุล ผู้รับรอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  บุญลือ 
ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ า 
หน่วยงาน/สังกัด  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ส่วนที่ 2 การรับรองรปูแบบ  (โปรดท าเครื่องหมาย  ตามระดับความคิดเห็นของท่าน) 

รูปแบบการเรียนการสอน ความเหมาะสมสอดคล้อง 
1 0 -1 

1. รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันฯ (แผนภาพที่ 1)    
1.1 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียน 4 องค์ประกอบ    
1.2 ขั้นตอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 6 ขั้นตอน    
2. ขั้นตอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันฯ (แผนภาพที่ 2)    
2.1 ปฐมนิเทศ/แนะน าวิธีเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง    
2.2 เข้าสู่บทเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง    
2.3. ศึกษาเนื้อหาบทเรียน    
2.4. กิจกรรมการเรียนการสอน    
2.5  ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์    
2.6 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน    
3. กิจกรรมการเรียนการสอนย่อย (การเรียนรู้ร่วมกัน) (แผนภาพที่ 3)    
  3.1 การเข้าถึงเพื่อสร้างแรงจูงใจ     
  3.2 การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม    
  3.3 การแลกเปลี่ยนขอ้มูลความรู ้    
  3.4 การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่    
  3.5 การพัฒนาความรู ้    
4.  ปฏิสัมพันธ์การเรียนผ่านสังคมออนไลน์ (แผนภาพที่ 4)    
4.1 การเรียนรู้ด้วยตนเองรายบุคคล    
4.2 การเรียนรู้จากสื่อออนไลน ์    
4.3 การเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับครู เพือ่น และชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์    
5. การวัดและการประเมินผล  (แผนภาพที่ 5)    
5.1 การประเมินกระบวนการ    
5.2 การประเมินผลงาน    
5.3 การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ    
6. เงื่อนไขของรูปแบบการเรยีน 3 เงื่อนไข    

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม............................................................................................................................................................................... 
ลงชื่อ …………………………..……......ผู้ทรงคุณวุฒิ 

                       ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.สุรพล  บญุลือ 
   



215 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
แบบประเมินกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  

แบบประเมินชิ้นงาน แบบประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ  
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แบบประเมินกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการสร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกัน 
 
แบบประเมินฉบับนี้ เพื่อประเมินผู้เรยีนหลังการเรียนรู้ผา่นรูปแบบการเรยีนการสอนอีเลริ์นนิงด้วยการ

เรียนรูร้่วมกันผ่านสังคมออนไลนเ์พื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ  
ค าชี้แจง : ระดับคุณภาพกระบวนการ มีระดับคะแนนดังนี ้
ระดับคุณภาพ มีระดับคะแนน 5 หมายถึง ระดับกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการสร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกันดีมาก 
ระดับคุณภาพ มีระดับคะแนน 4 หมายถึง ระดับกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการสร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกันดี 
ระดับคุณภาพ มีระดับคะแนน 3 หมายถึง ระดับกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการสร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกันปานกลาง 
ระดับคุณภาพ มีระดับคะแนน 2 หมายถึง ระดับกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการสร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกันพอใช้ 
ระดับคุณภาพ มีระดับคะแนน 1 หมายถึง ระดับกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการสร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกันปรับปรุง 

 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1. การเข้าร่วมกลุ่มเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่น      
2. การสร้างสัมพันธท์างสังคมกับผู้เรียนและผู้สอน      

3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรูก้ับผู้เรียนและผู้สอน      
4. การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน      
5. การพัฒนาความรู้และชิน้งานร่วมกัน      
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แบบประเมินชิน้งาน 
 
แบบประเมินฉบับนี้ เพื่อประเมินผู้เรยีนหลังการเรียนรู้ผา่นรูปแบบการเรยีนการสอนอีเลริ์นนิงด้วยการ

เรียนรูร้่วมกันผ่านสังคมออนไลนเ์พื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ  
ค าชี้แจง : ระดับคุณภาพชิ้นงาน มีระดับคะแนนดังนี ้
ระดับคณุภาพช้ินงาน มีระดับคะแนน 5 หมายถึง ระดับคณุภาพผลงานดีมาก 
ระดับคณุภาพช้ินงาน มีระดับคะแนน 4 หมายถึง ระดับคณุภาพผลงานด ี
 ระดับคณุภาพช้ินงาน มีระดับคะแนน 3 หมายถึง ระดับคณุภาพผลงานปานกลาง 
ระดับคณุภาพช้ินงาน มีระดับคะแนน 2 หมายถึง ระดับคณุภาพผลงานพอใช้ 
ระดับคณุภาพช้ินงาน มีระดับคะแนน 1 หมายถึง ระดับคณุภาพผลงานปรับปรุง 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับคุณภาพชิ้นงาน 

5 4 3 2 1 
1.  เนื้อหาบทเรียน      

1.1 เนื้อหาบทเรียนถูกต้องตามหลักวิชาการ      
1.2 เนื้อหาบทเรียนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่น าเสนอ      
1.3 เนื้อหามีความยากง่ายเหมาสมกับผู้รับสาร      

2.  การใช้ภาษา      
2.1 ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมกับผูร้ับสาร      

3.  การออกแบบสื่อ      
3.1 การออกแบบหน้าจอเหมาะสมง่ายต่อการใช้งาน สัดส่วน

เหมาะสมสวยงาม 
     

3.2 ลักษณะของขนาด สี ตัวอักษร ชัดเจนสวยงามอ่านง่าย      
3.3 ภาพกกราฟกิ ชัดเจนเหมาะสม สอดคล้องกันเนื้อหา      
3.4 ภาพกราฟิกสวยงาม มีความคดิสร้างสรรค์ในการออกแบบ      
3.5 คุณภาพการใช้เสยีงบรรยาย ดนตรีประกอบเหมาะสม ชัดเจน

น่าสนใจชวนติดตาม 
     

4.  ความคิดสรา้งสรรค ์      
4.1 ความคิดสรา้งสรรค์ผลงานท่ีสร้างมีความแปลกใหม่ สวยงาม 

สร้างสรรค์ เป็นประโยชน ์
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แบบประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ  ส าหรับนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
ชื่อเร่ืองวิจัย : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพ่ือ

พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  

 
ค าชี้แจง : ใหน้ิสิตประเมินแบบประเมินตนเองทักษะการรู้สารสนเทศของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์   
วัตถุประสงค์ : เพ่ือประเมินตนเองด้านทักษะการรู้สารสนเทศของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์   

มาตรฐานการรู้สารสนเทศส าหรับระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นส าหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย
มาตรฐานหลัก 5 มาตรฐานและมีตัวช้ีวัดความส าเร็จ 22 ตัว เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการรู้สารสนเทศ ในการ
วัดผลการรู้สารสนเทศของผู้เรียน  (Association of College and Research Librarian: ACRL, 2000 : 8-14) 
ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศในระดับอุดมศึกษาจะต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
 กรอบการประเมิน 5 มาตรฐาน แบ่งการประเมินเป็น 5 ระดับ คือ 5 มากที่สดุ 4 มาก 3 ปานกลาง 
2 น้อย 1 น้อยที่สุด โปรดใสเ่ครื่องหมาย  ตามระดับการประเมินของท่าน 

 
การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ 

ระดับการประเมิน 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาตรฐานที่ 1 : ผู้เรียนเป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถ
ก าหนดชนิดและขอบเขตของสารเทศและแหล่งที่
ต้องการได้.  

     

เครื่องมือช้ีวัดความส าเร็จ (Performance Indicators): 
1.1 ผู้เรียนสามารถก าหนดชนิดและขอบเขตอธิบายสาร
เทศท่ีต้องการได้อย่างชัดเจน 

     

1.2 ผู้เรียนสามารถจ าแนกประเภทและรูปแบบของแหล่ง
สารสนเทศ และสารสนเทศท่ีน่าเชื่อถือต่างๆได้ 

     

1.3 ผู้เรียนสามารถพิจารณาประโยชน์ในการได้มาซึ่ง
สารสนเทศจากแหล่งที่ตนเองต้องการได้ 

     

1.4 ผู้เรียนสามารถทบทวนประเมินแหล่งสารสนเทศและ
การขยายความต้องการสารสนเทศได้ 

     

มาตรฐานที่ 2 : ผู้เรียนเป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถ
เข้าถึงสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีตามที่ต้องการอย่าง
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

     

เครื่องมือช้ีวัดความส าเร็จ(Performance Indicators): 
2.1 ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการค้นหาอย่างมีหลักการ
(Investigative Methods)หรือเลือกระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิธีการค้นคืนสารสนเทศเพื่อการเข้าถึงโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
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การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ 

ระดับการประเมิน 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.2 ผู้เรียนสามารถสร้างและออกแบบกลยุทธ์ในการ
สืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

2.3 ผู้ เรียนสามารถค้นคืนสารสนเทศออนไลน์หรือ
สามารถใช้วิธีการอื่นๆในการค้นคืนได้ 

     

2.4 ผู้เรียนสามารถปรับปรุงกลยุทธการสืบค้นได้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

2.5 ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถคัดลอก บันทึก 
และจัดการสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้  โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได 

     

มาตรฐานที่ 3 : ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถ
ประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ 
และสามารถเชื่อมโยงสารสนเทศกับพ้ืนความรู้เดิมและ
ใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีที่ตนมีอยู่ได้ 

     

เครื่องมือช้ีวัดความส าเร็จ (Performance Indicators): 
3.1 ผู้ เรียนที่สามารถสรุปใจความส าคัญที่ ได้มาจาก
สารสนเทศท่ีรวบรวมมาได้ 

     

3.2 ผู้ เรียนสามารถก าหนดและประยุกต์ ใช้ เกณ ฑ์
มาตรฐานในการประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาได้ 

     

3.3 ผู้ เรียนสามารถสั งเคราะห์ ใจความส าคัญของ
สารสนเทศเพื่อสร้างแนวคิดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม่ได้ 

     

3.4 ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบความรู้ใหม่กับความรู้ที่มี
อยู่เดิมเพื่อเพิ่มคุณค่า(value added) ลักษณะพิเศษของ
สารสนเทศได้ 

     

3.5 ผู้เรียนสามารถตัดสินใจที่จะเพิ่มหรือลดสารสนเทศ
ได้  

     

3.6 ผู้เรียนสามารถท า ความเข้าใจและตีความสารสนเทศ
เพื่ อการอภิ ป รายกั บ บุ คคลอื่ น  ผู้ เ ช่ี ย วชาญ หรื อ
ผู้ปฏิบัติงานได้ 

     

3.7 ผู้เรียนสามารถตัดสินใจได้ว่าค า ถามการค้นคว้านั้น
ต้องปรับเปลี่ยนใหม่หรือไม่ 
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การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ 

ระดับการประเมิน 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาตรฐานที่ 4 : ผู้เรียนหรือสมาชิกของกลุ่มสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

เครื่องมือช้ีวัดความส าเร็จ(Performance Indicators): 
4.1 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่เดิม
และที่ได้มาใหม่ในการวางแผนและสร้างสารสนเทศช้ิน
ใหม่ได้ 

     

4.2 ผู้เรียนที่สามารถทบทวนกระบวนการในการพัฒนา
ผลงานช้ินใหม่ได้ โดยใช้เทคโนโลยีได้ 

     

4.3 ผู้เรียนสามารถน าสารสนเทศที่ผลิตขึ้นใหม่ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ในการสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

มาตรฐานที่ 5 : ผู้เรียนที่ เป็นผู้รู้สารสนเทศมีความ
เข้าใจในการใช้และการเข้าถึงสารสนเทศ รวมถึงการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม
และกฎหมาย 

     

เครื่องมือช้ีวัดความส าเร็จ (Performance Indicators): 
5.1 ผู้ เรียนสามารถมีความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรม 
กฎหมายเกี่ยวกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

5.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบายของ
องค์กรจรรยาบรรณ  ในการเข้าถึงและใช้แหล่งข้อมูล
สารสนเทศ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง 

     

5.3 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
สารสนเทศต่างๆ  ในการสื่อสารและเผยแพร่ผลงานได้ 

     

 
ขอขอบคุณอย่างยิ่งสาหรับความรว่มมือในการวิจัยครั้งนี ้

ผู้วิจัย 
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ภาคผนวก ง 

ตัวอย่างบทเรียนและผลงานนิสิต 
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ตัวอย่างหน้าจอบทเรียน 
 
ตัวอย่างหน้าจอบทเรียนบนระบบ NU e-Learning ดูได้ที่ http://elearning.nu.ac.th/course/ 
 

 
ตัวอย่างปฏิสัมพันธ์บนระบบ Google Classroom  

 
ตัวอย่างปฏิสัมพันธ์บนระบบ Google Classroom  
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ตัวอย่างการแชร์เอกสารร่วมกันบน Google Drive 

 
ตัวอย่างการส่งงานบท Google Classroom 

 
ตัวอย่างผลงานนิสิต 
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ตัวอย่างผลงาน Google Site 

 
ตัวอย่างผลงาน Google Site 

 
ตัวอย่างการติดต่อสื่อสารบน FaceBook 
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  ประวัติย่อผู้วิจัย 
 

ชื่อ-สกุล   นายกิตติพงษ์   พุ่มพวง 
ที่อยู่  99/9 นเรศวรนิเวศน์ 14 มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
ที่ท างาน  99/9  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
ประวัติการศึกษา 

  พ.ศ. 2532 ส าเร็จการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
  พ.ศ. 2541 ส าเร็จการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เขตสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร  
  พ.ศ. 2554 ศึกษาต่อระดับ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการสอน (กลุ่มวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา)  มหาวิทยาลัยศิลปากร  อ าเภอเมืองนครปฐม  
จังหวัดนครปฐม 

 
ประวัติการท างาน 

  พ.ศ. 2537-2552 นักเทคโนโลยีการศึกษา  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

  พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน อาจารย์ประจ า ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยนเรศวร อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
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