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มนสิชา  เปลงเจริญศิริชัย : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
ปที่ 4 ที่เรียนดวยการเรียนแบบรวมมือ กับการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนิรุทธ  สติมั่น.  228  หนา 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนกับหลังเรียนของกลุมนักเรียน
ที่เรียนดวยการเรียนแบบรวมมือ และกลุมนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบ
รวมมือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของกลุม
นักเรียนท่ีเรียนดวยการเรียนแบบรวมมือกับกลุมนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการ
เรียนแบบรวมมือรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 3) ศึกษาผลการทํางานรวมกันของกลุม
นักเรียนที่เรียนแบบรวมมือ และกลุมนักเรียนที่เรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 4) ศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนแบบรวมมือ และการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบ
รวมมือรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร  ปการศึกษา  2557 จํานวน 2 หองเรียน 70 คน  
    เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูการเรียนแบบรวมมือ 2) แผนการ
จัดการเรียนรูแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 3) บทเรียนอีเลิรนนิง 4) แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบรวมมือ และแบบผสมผสาน
รวมกับการเรียนแบบรวมมือ 6) แบบประเมินผลการทํางานรวมกัน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก 
คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบคาที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบวา  
 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียน
แบบรวมมือ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01     
 2) ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของกลุมนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบรวมมือกับกลุมนักเรียนที่
เรียนดวยการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ  แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 
 3) ผลการทํางานรวมกันของนักเรียนที่เรียนแบบรวมมือโดยรวมอยูในระดับดี (x = 4.08, S.D 
= .312) และผลการทํางานรวมกันของนักเรียนที่เรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือโดย
รวมอยูในระดับดี (x = 4.10, S.D = .196)  
 4) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบรวมมือ โดยรวมทุกดานอยูในระดับเห็นดวย
มากที่สุด (x = 4.78, S.D = 0.475) และความคิดเห็นของนักเรียนการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการ
เรียนแบบรวมมือโดยรวมทุกดานอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด (x = 4.60, S.D = 0.673)   
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TECHNOLOGY 
MONSICHA PLENGCHAROENSIRICHAI : A  COMPARISON OF LEARNING ACHIEVEMENT 

OF MATHAYOMSUKSA 4 STUDENTS BETWEEN STUDY BY COOPERATIVE LEARNING AND 
BLENDED LEARNING WITH COOPERATIVE LEARNING. 
INDEPENDENT STUDY ADVISOR : ASST.PROF. ANIRUT SATIMAN, Ed.D. , 228 pp. 
 
 The purposes of this research were 1) compare students pretest and posttest study 
by cooperative learning and study by blended learning with cooperative learning. 2) compare 
students posttest between cooperative learning and blended learning with cooperative learning.  
3) study the group work skills after learning by cooperative learning and study the group work 
skills  after learning by blended learning with cooperative learning. 4) study student opinion 
cooperative learning and blended learning with cooperative learning. The sample is students of 
mathayomsuksa 4 at Prathandongrungwittayakan school academic year 2014 2 classrooms 70 
students. 
 The research instruments were 1) lesson plan on cooperative learning. 2) lesson plan 
on blended learning with cooperative learning. 3) e-Learning for blended learning with 
cooperative learning. 4) the learning achievement test. 5) questionnaire from on students opinion 
cooperative learning and blended learning with cooperative learning. 6) evaluation from group 
work skills. The data analysis was mean, percentage, standard deviation, and   t- test dependent, 
t-test independent. 
 The results of the research were as follow : 

1) Posttest of the learning achievement by cooperative learning was higher than 
pretest at .01 level of significance and posttest of the learning achievement by blended learning 
with cooperative learning was higher than pretest at .01 level of significance. 

2) Posttest of the learning achievement between cooperative learning and blended 
learning with cooperative learning the result showed significance difference at .05. 

3) Student group work skills learning by cooperative learning was good level  (x  = 
4.08, S.D = .312) and Student group work skills learning by blended learning with cooperative 

learning was good level (x = 4.10, S.D = .196) 

4) Student opinion study by cooperative learning was high level (x = 4.78, S.D = 

0.475) and student opinion study by blended learning with cooperative learning was high level (x 
= 4.60, S.D = 0.673)  
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Academic Year 2014 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การคนควาอิสระฉบับนี ้ สําเร็จลุลวงดวยความอนุเคราะหเปนอยางสูงจาก           
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนิรุทธ  สติมั่น  อาจารยที่ปรึกษาและควบคุมงานวิจัย ผูชวยศาสตราจารย         
ดร.เอกนฤน  บางทาไม อาจารยผู ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารยประทิน  คลายนาค ประธาน
ตรวจสอบการคนควาอิสระ   และคณาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทานที่ใหความรู คําปรึกษาและขอเสนอแนะ ตลอดจนปรับปรุงแกไข    
ใหงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จดวยดี  ผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้  

ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญ ไดแก  ผูชวยศาสตราจารย เรวดี ศรีเอ่ียมสะอาด  อาจารย  
ดร. วรวุฒิ มั่นสุขผล อาจารยปติมา เงินเส็ง อาจารยศัลยพงศ  วิชัยดิษฐ อาจารย ดร.สิทธิชัย      
ลายเสมา อาจารยสุภาพร  พรมโส  อาจารยดวงสมร  อปราชิตา อาจารยหงสหยก ปลาตะเพียนทอง  
อาจารยอิสรีย  ยังอยู ที่ไดกรุณาเปนที่ปรึกษา แนะนําชวยเหลือและตรวจสอบแกไขขอบกพรองของ
เครื่องมือในงานวิจัยจนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

ขอขอบพระคุณผูอํานวยการคงคา  จุลกิจวัฒน   ผูอํานวยการโรงเรียนพระแทนดงรัง
วิทยาคาร ที่ใหการสนับสนุนการทําวิจัยตลอดมา และขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4         
ปการศึกษา 2557 ที่ใหความรวมมือในการทดลองใชเครื่องมือ  ตลอดจนทําการทดลองรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี 

ขอขอบพระคุณคณาจารย ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทุกทานที่คอยประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัยตลอดมา 

และทายที่สุดขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม พ่ีสาวท่ีนารัก ผูที่ดูแลผูวิจัยเปนอยางดี 
ที่คอยเปนกําลังใจ อบรมส่ังสอน ใหการสนับสนุน พรอมที่จะชวยเหลือผูวิจัยในทุกๆดาน เพ่ือนๆ พ่ีๆ 
นองๆ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทุกทาน ที่คอยใหคําแนะนําใหการชวยเหลือและเปนกําลังใจท่ีดี
ตลอดมา  
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บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันถือวาเปนยุคเทคโนโลยี ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology : IT) ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายๆดานอยางรวดเร็ว ทั้งทางดาน
สังคมเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมและมีวิทยาการใหมๆเกิดขึ้นอีกมากมาย มีการคิดคน วิจัย และ
สรางความรูใหมๆอยูตลอดเวลาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี  11 (2555 - 
2559) เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่นําเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหมีความเขมแข็งข้ึนใหคนไทยมี
การเรียนรูตลอดชีวิตมีการเรียนรูอยางตอเนื่องทั้งในเรื่องการศึกษาทักษะการทํางานและการดําเนิน
ชีวิตเปนภูมิคุมกันสําคัญในการดํารงชีวิตและปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคศตวรรษ
ที่ 21เพ่ือเตรียมความพรอมของคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให
มีคุณภาพมีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปน
ธรรมรวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรูเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค
แนวโนมของการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมีดวยกันทั้งหมด  4 สวน ซึ่งในสวนที่ 2 หรือในบทที่ 4 นั้นเปน
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน เนนพัฒนาเด็กวัยเรียนใหมี
ความรูทางวิชาการและสติปญญาทางอารมณที่เขมแข็งสามารถศึกษาหาความรูและตอยอดองค
ความรูไดดวยตนเองโดยพัฒนาหลักสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียน
อยางรอบดานที่เชื่อมโยงกับภูมิสังคมโดยบูรณาการการเรียนรูใหหลากหลายทั้งดานวิชาการทักษะ
ชีวิตและนันทนาการท่ีครอบคลุมทั้งศิลปะดนตรีกีฬาวัฒนธรรมศาสนาประชาธิปไตยความเปนไทย
และเร่ืองอาเซียนศึกษาใหความสําคัญกับการเรียนรูในหองเรียนและการเรียนรูนอกหองเรียนและ
สรางนิสัยใฝรูมีทักษะในการคิดวิเคราะหแกปญหาเฉพาะหนาและรับฟงความเห็นของผูอ่ืนและการตอ
ยอดสูความคิดสรางสรรคจัดกระบวนการเรียนรูที่มีความยืดหยุน ใหผูเรียนมีโอกาสไดเลือกเรียนในสิ่ง
ที่สอดคลองกับความสนใจ ความถนัด สามารถแสวงหาความรู และฝกการปฏิบัติในสภาพท่ีเปนจริง 
รูจักคิดวิเคราะห และแกปญหาดวยตนเองได เกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง และสามารถนําความรูไ ปใช
ประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน โดยครูทําหนาที่เปนผูแนะนํา จัดบรรยากาศใชสื่อและแหลงเรียนรูที่
หลากหลายเพ่ือสงเสริมความรูและการเรียนรูของผูเรียน (สํานักคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
2545 : 48) 
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(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2544 : 4) การจัดกระบวนการเรียนการสอนใน
ทุกระดับการศึกษาในปจจุบันยังคงใชวิธีการสอนแบบเดิมกลาวคือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
เนนการอภิปรายหรือการสาธิตเปนหลักเพ่ือใหนักเรียนอาน จดและทองจํา โดยมีการฝกปฏิบัติซึ่งการ
จัดการเรียนการสอนวิธีนี้เปนการสอนแบบเนนเนื้อหา จากสภาพปญหา การจัดการเรียนการสอนที่ไม
เนนใหคิดเปน แกปญหาเปน การเรียนการสอนมุงเนนการทองจํามากกวาใหผูเรียนไดคิด ไดลงมือ
ปฏิบัติ ขาดการแสวงหาความรู ขาดปฏิสัมพันธกับเพ่ือน ครู และชุมชน สิ่งแวดลอม ขาดการเรียนรู
รวมกับผูอ่ืน(คณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรียนรู 2543 : 3)  ดวยเหตุนี้ การเรียนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง สามารถชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารสรางปฏิสัมพันธกับเพ่ือน ครู ซึ่ง
สอดคลองกับการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัด
กลุมทํางานเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและเพ่ิมพูนแรงจูงใจทางการเรียน การสอนโดยใชการเรียนแบบ
รวมมือไมใชวิธีการจัดนักเรียนเขากลุมรวมกันแบบธรรมดา แตเปนการรวมกลุมอยางมีโครงสรางที่
ชัดเจน กลาวคือสมาชิกจะมีปฏิสัมพันธตอกันในการเรียนรู และสมาชิกจะไดรับการกระตุนใหเกิด
แรงจูงใจเพ่ือที่จะชวยเหลือ และเพ่ิมพูนการเรียนรูของสมาชิก ดังนั้น การจัดนักเรียนเขากลุมทํางาน
โดยท่ัวๆไปจึงอาจไมใชการเรียนแบบรวมมือ เพราะมักพบวานักเรียนที่เกงเทานั้นจะเปนผูจัดการให
เกิดผลงานในทีม สมาชิกอ่ืนๆ อาจไมมีโอกาสในการแสดงออกซ่ึงการเรียนรู (สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน
2544 : 3) 
 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ไดจัดกลุมสาระการเรียนรูออกเปน 8 กลุม
(กระทรวงศึกษาธิการ  2551 : 8-28)  โดยกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีมุงพัฒนา
ผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกายความรูคุณธรรมมี
จิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีความรูและทักษะพ้ืนฐานรวมท้ังเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคน
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเปน
ความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดานตางๆและมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือการ
พัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรูการส่ือสารการทํางานการแกปญหาอยางสรางสรรคถูกตอง
เหมาะสมและมีคุณธรรม โดยจัดระดับการศึกษาออกเปน  3 ระดับ ระดับประถมศึกษา (ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 - 6), ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่1 - 3) และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย(ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6) โดยการศึกษาระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนนการเพ่ิมพูน
ความรูและทักษะเฉพาะดานสนองตอบความสามารถความถนัดและความสนใจของผูเรียนแตละคน
ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพมีทักษะในการใชวิทยาการและเทคโนโลยีทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง
สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพมุงพัฒนาตน 
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และประเทศตามบทบาทของตนสามารถเปนผูนําและผูใหบริการชุมชนในดานตางๆ ในสาระที่  3 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาตรฐาน ง 3.1 เขาใจเห็นคุณคาและใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูลการเรียนรูการสื่อสารการแกปญหาการทํางานและอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีคุณธรรม 

จากหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 การเรียนการสอนในยุคนี้คงไมไดอยู
แคในตําราเลมเดียว โดยจากการท่ีครูเปนผูสอนเทานั้น แตสามารถแสวงหาแหลงความรูอ่ืนไดอีก
มากมาย ครูเปลี่ยนจากการใชกระดานดําในการเรียนการสอนมาเปนการชี้นําเพ่ือใหผูเรียนไดแสวงหา
ความคิดริเริ่มในการเรียนรูสิ่งใหมตองเปลี่ยนสภาพการเรียนรูแบบน่ังเรียนเฉยๆ มาเปนการเรียนรู
แบบมีปฏิสัมพันธกับเทคโนโลยีรวมดวยซ่ึงสอดคลองกับ อินทิรา รอบรู (2553 : 176) กลาวถึง
Blended Learning เปนการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่ใหความสําคัญตอการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบนําตนเอง  (Self-directed 
Learning) โดยใชการเรียนแบบด่ังเดิมที่สอนแบบบรรยายเปนฐานผสมผสานกับการเรียนดวยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (e-Learning) คํานึงถึงความเหมาะสมของเน้ือหาของบทเรียนและความพรอมของ
ผูเรียนเปนสําคัญสวนผูสอนเปนผูสนับสนุน (Facilitators) ที่ทําหนาที่จัดสภาพแวดลอมทางการเรียน
เพ่ือสนับสนุนผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดดวยตนเองใหความรูและทักษะที่จําเปนในการแสวงหาความรู
ดวยตนเองและเขาชวยเหลือผูเรียนเมื่อผูเรียนมีปญหา กนกพร  ฉันทนารุงภักดิ์ (2548 : 75)  ไดสรุป
ตามแนวคิดการเรียนแบบผสมผสานไววา  เปนการบูรณาการการเรียนออนไลนผานระบบเครือขาย 
(Online Learning)  และการเรียนในหองเรียนแบบดั้งเดิม (Tradition classroom) ที่มีการเรียน
แบบเผชิญหนา (Face to Face Meetings) เขาดวยกันโดยใชสิ่งอํานวยในอินเทอรเน็ตเปนสื่อและ
เครื่องมือ ในสภาพแวดลอมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
โดยเนนการมีปฏิสัมพันธจากการเรียนแบบออนไลน และการมีสวนรวมในการเรียนแบบด้ังเดิม  เพ่ือ
พัฒนาใหเกิดการเรียนรูที่ทาทายและตอบสนองตอความตองการสวนบุคคลของผูเรียน ทําใหผูเรียน
พัฒนาความสามารถในการเรียนรูของตนเองไดดียิ่งขึ้นการเรียนแบบผสมผสาน (สหวิชา : Online)      
มีสัดสวนในการเรียนอาจเรียนในหองเรียน 60% เรียนบนเว็บ 40% ไมไดมีกฎตายตัววาจะตอง
ผสมผสานกันเทาใดข้ึนอยูกับวิชาที่เรียน  
 โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคารจังหวัดกาญจนบุรีเปดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 
มีการจัดกลุมสาระการเรียนรูออกเปน 8 กลุมตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551
และในการจัดการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) ของ
โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคารไดเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรใหตรง
ตามหลักสูตรการศึกษา จึงกําหนด บริบทการเรียน การใชงานคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย โดยเนน
ใหครูและนักเรียนมีโอกาสใชคอมพิวเตอร เพ่ือเปนเครื่องมือในการสะทอนความคิดและแลกเปล่ียน
เรียนรูระหวางกันไดสะดวก เนนการจัดการเรียนที่นักเรียนสามารถเรียนรูไดจากเพ่ือนและครู 
สามารถสงเสริมการเรียนรูซึ่งกันและกันมีการปรึกษา พูดคุย และการสังเกตการทํางานของผูอื่น 
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โดยท่ัวไปการเรียนในชั้นเรียนปกติมีการจัดการเรียนเปนกลุม หรือการเรียนแบบรวมมืออยู
แลวจากบริบทของโรงเรียนผูวิจัยมีความคิดเห็นวาวิธีการเรียนท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียนที่กลาวมานั้นจะตองรวมรูปแบบการเรียนสองแบบเขาดวยกัน คือ การเรียนแบบรวมมือ และ
การเรียนแบบผสมผสาน ซึ่งจะนําไปสูผลการเรียนรูทางการเรียนดีขึ้นเปนไปตามความมุงเนนตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 จึงไดสรางบทเรียนบนเว็บเรื่อง  
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ง31252)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน
โดยใชกระบวนการเรียนแบบรวมมือ  เพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเปนแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนกับหลังเรียนของกลุมนักเรียนที่เรียนดวยการเรียน
แบบรวมมือ และกลุมนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของกลุมนักเรียนท่ีเรียนดวยการเรียนแบบรวมมือ
กับกลุมนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  

3. เพ่ือศึกษาผลการทํางานรวมกันของกลุมนักเรียนที่เรียนแบบรวมมือ และกลุมนักเรียนที่
เรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 

4. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบรวมมือ และการเรียนแบบ
ผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 
สมมติฐานในการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ของกลุม
นักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบรวมมือ และกลุมนักเรียนท่ีเรียนดวยการเรียนแบบผสมผสาน
รวมกับการเรียนแบบรวมมือ สูงกวากอนเรียน 

2. ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนระหวางกลุมนักเรียนที่เรียนแบบรวมมือ และกลุมนักเรียนที่เรียน
แบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4        
มีความแตกตางกัน 

3. ผลการทํางานรวมกันของกลุมนักเรียนท่ีเรียนดวยการเรียนแบบรวมมือ และกลุม
นักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือมีความแตกตางกัน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร  
ประชากรที่ใชในครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพระแทนดงรัง    

วิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557  4  หองเรียน จํานวน 137 คน 
กลุมตัวอยาง  
กลุมตัวอยางที่ใชในคร้ังนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนพระแทนดงรัง

วิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี  ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2557 จํานวน 2 หองเรียน 70 คน ไดมา
จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยไดทําการคัดเลือกนักเรียนจากคาผลการเรียน
เฉลี่ย (GPA) รายหองเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนไมแตกตางกัน 

 
2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

2.1 ตัวแปรตน  (Independent variable)  
2.1.1 การเรียนแบบรวมมือ  
2.1.2  การเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 

2.2 ตัวแปรตาม  (Dependent variable) 
2.2.1  ผลการเรียนรูทางการเรียนของนักเรียนที่การเรียนแบบรวมมือ และการ

เรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 
2.2.2  ผลการทํางานรวมกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
2.2.3  ความคิดเห็นของนักเรียนตอการเรียนแบบรวมมือ และการเรียนแบบ

ผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1.  การเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ หมายถึง การเรียนดวยบทเรียน   

อีเลิรนนิงรวมกับการเรียนในหองเรียนที่มีการเรียนแบบเผชิญหนาเขาดวยกัน เพ่ือสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน  โดยเนนการมีปฏิสัมพันธจากการเรียนแบบออนไลนรวมกับการเรียนท่ีเนนการ
จัดการเรียนใหแกนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิก 4 คน 
ที่มีความรูความสามารถตางกัน โดยแตละคนตองมีสวนรวมในการเรียนรู การสรุปผลการเรียน และ
ในความสําเร็จของกลุม โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบงปนความรู รวมทั้งการชวยเหลือกัน
ภายในกลุม 

2.  การเรียนแบบรวมมือ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการจัดการเรียน
ใหแกนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิก 4 คน ที่มีความรู
ความสามารถตางกัน โดยแตละคนตองมีสวนรวมในการเรียนรู การสรุปผลการเรียน และใน
ความสําเร็จของกลุม โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบงปนความรู รวมทั้งการชวยเหลือกันภายใน
กลุม คนที่เรียนมีความรูความสามารถมากกวาจะเปนผูชวยเหลือคนที่มีความสามารถนอยกวาซึ่งผูที่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
6 

 

เกงกวาไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองเทานั้นยังตองชวยเหลือเพ่ือนดวยเนื่องจากในการ
เรียนตองอาศัยกระบวนการกลุมผลงานที่ออกมาเปนคะแนนของทุกคนเทาๆกัน 

3.  ผลการเรียนรูทางการเรียน หมายถึง คะแนนความรูความเขาใจท่ีไดจากการทํา
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียน แบบ 4 ตัวเลือก หลังจากการเรียนแบบรวมมือ และการ
เรียนแบบผสมผสานรวมกับกระบวนการเรียนแบบรวมมือรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น 

4.  นักเรียน หมายถึง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยซ่ึงกําลังศึกษาในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ง31252 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 2       
ปการศึกษา  2557 

5.  ความคิดเห็น หมายถึง คะแนนที่ไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 2 หองเรียน ที่เรียนแบบรวมมือ และแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบ
รวมมือรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งใชเครื่องมือวัดเปนแบบวัดประมาณคา 5 ระดับ  

6.  ผลการทํางานรวมกัน หมายถึง คะแนนความสามารถในการทํางานของสมาชิกในแตละ
กลุม ซึ่งสมาชิกทุกคนมีจุดมุงหมายรวมกัน โดยพิจารณาตามการปฏิบัติหนาที่ของตนเองในกลุม ทั้ง
การเรียนบนอีเลิรนนิง และการเรียนในหองเรียนปกติ 

7.  กลุมตัวอยาง 1 หมายถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนพระแทนดงรัง
วิทยาคาร 1 หองเรียน จํานวน 32 คน ซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่จัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ 

8.  กลุมตัวอยาง 2 หมายถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนพระแทนดงรัง
วิทยาคาร 1 หองเรียน จํานวน 38 คน ซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่จัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ 
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

หลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น
พื้นฐาน พ.ศ.2551 
(กระทรวงศึกษาธิการ: 2551)
มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็น
คุณคา และใชกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบคนขอมูลการเรียนรู การ
สื่อสาร การแกปญหา การ
ทํางาน  และอาชีพอย างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 
และมีคุณธรรม 
 

การเรียนแบบรวมมือ 
(Cooperative Learning) 
(วัฒนาพร  ระงับทุกข:2542, 
ไสวฟกขาว:2542, Artzt and 
newman: 1990)  จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เนนการจัดสภาพแวดลอม
ทางการเรียนใหแกนักเรียนได
เรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆมี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันมีการชวยเหลือสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน 

ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ
ผ ส ม ผ ส า น ( Blended 
Learning) (เจนเนตร  มณี
นาค:2545, กนกพรฉันทนา   
รุงภักดิ์:2548 , Garnham and 
Robert Kaleta 2554)การบูร
ณาการการเรียนออนไลนผาน
ร ะ บ บ เ ค รื อ ข า ย  ( Online 
Learning)  และการเ รียนใน
ห อ ง เ รี ย น แบบ ด้ั ง เ ดิ ม เ พ่ื อ
ตอบสนองตอความแตกตาง
ระหวางบุคคลของผูเรียน 

การเรียนแบบรวมมือ 
 

การเรียนแบบผสมผสานรวมกับ 
การเรียนแบบรวมมือ 

ผลการเรียนรูทางการเรียนของ
นั ก เ รี ย นที่ ก า ร เ รี ย น แบบ
รวมมือ และการเ รียนแบบ
ผสมผสานรวมกับการเรียน
แบบรวมมือ 

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอการเรียนแบบรวมมือ และ
การ เ รี ยนแบบผสมผสาน
รวมกับการเรียนแบบรวมมือ 

ผลการทํางานรวมกันของการ
เรียนแบบรวมมือ และการ
เรียนแบบผสมผสานรวมกับ
การเรียนแบบรวมมือ 
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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทํางานรวมกัน วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยการเรียนแบบผสมผสานกับการเรียนแบบ
ผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของโดย
มีรายละเอียดดังนี้  

1. หลักสูตรการศึกษา กฎหมายการศึกษา และกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
1.2 พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช  

2. บทเรียนบนเครือขาย (e-Learning) 
2.1 ความหมายของบทเรียน e-Learning  
2.2  สวนประกอบของ e-Learning 
2.3 ประเภทของการจัดการเรียนการสอนบนเครือขาย 
2.4 การจัดการเรียนการสอนผานเครือขาย  

3. การเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 
3.1 ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 
3.2 องคประกอบของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
3.3 รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
3.4 ระดับการผสมผสาน 
3.5 การออกแบบการเรียนการสอนบนเครือขายแบบผสมผสาน 

4. การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) 
4.1 ความหมายของการเรียนแบบรวมมือ   
4.2 ลักษณะการเรียนแบบรวมมือ 
4.3 ประเภทการสอนแบบรวมมือ 
4.4  ประโยชนของการเรียนแบบรวมมือ  

5. ทฤษฎีที่สัมพันธกับการเรียนแบบรวมมือการเรียนรู 
5.1 ทฤษฏีการเรียนรู 

- ความหมายของการเรียนรู 
- องคประกอบของการเรียนรู 

5.2 ทฤษฏีเกี่ยวกับกระบวนการกลุม 
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6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนแบบผสมผสาน 
6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนแบบรวมมือ 

 
1. หลักสูตรการศึกษา กฎหมายการศึกษา และกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 15-23 ) 
1.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

การจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ 
การจัดการศึกษาบางประเภทสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ เชน การศึกษาเฉพาะทาง  

การศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส  
การศึกษาตามอัธยาศัยสามารถนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปปรับใชไดตามความ
เหมาะสมกับสภาพและบริบทของแตละกลุมเปาหมาย โดยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดทั้งนี้
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวง ศึกษาธิการกําหนด 

 
การจัดการเรียนรู 
การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรูสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของผูเรียน เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติ
ตามเปาหมายหลักสูตร ผูสอนพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู จัดการเรียนรูโดยชวยใหผูเรียน
เรียนรูผานสาระท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 8 กลุมสาระการเรียนรู รวมทั้งปลูกฝงเสริมสรางคุณลักษณะ
อันพึงประสงค พัฒนาทักษะตางๆอันเปนสมรรถนะสําคัญใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย 
 

หลักการจัดการเรียนรู 
การจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูสมรรถนะ

สําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ยึดหลักวา ผูเรียนมีความสําคัญที่สุดเชื่อวาทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได ยึด
ประโยชนที่เกิดกับผูเรียนกระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมองเนนให
ความสําคัญทั้งความรูและคุณธรรม 
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กระบวนการเรียนรู 
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญผูเรียนจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย

เปนเครื่องมือที่จะนําพาตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรูที่จําเปนสําหรับผูเรียน
อาทิ กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู กระบวนการคิดกระบวนการทาง
สังคม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง 
กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทําจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัยกระบวนการเรียนรูของตนเอง 
กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัยกระบวนการเหลานี้เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนควร
ไดรับการฝกฝนพัฒนา เพราะจะสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี บรรลุเปาหมายของ
หลักสูตรดังนั้น ผูสอนจึงจําเปนตองศึกษาทําความเขาใจในกระบวนการเรียนรูตาง ๆ เพ่ือใหสามารถ
เลือกใชในการจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
การออกแบบการจัดการเรียนรู 
ผูสอนตองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาใหเขาใจถึงมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดสมรรถนะ

สําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และสาระการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนแลวจึง
พิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเลือกใชวิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหลงเรียนรูการวัด
และประเมินผล เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 

 
บทบาทของผูสอนและผูเรียน 
การจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายของหลักสูตรทั้งผูสอนและผูเรียนควร

มีบทบาท ดังนี้ 
บทบาทของผูสอน 

1)  ศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล แลวนําขอมูลมาใชในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู ที่ทาทายความสามารถของผูเรียน 

2) กําหนดเปาหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ดานความรูและทักษะ
กระบวนการ ที่เปนความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค 

3)  ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล
และพัฒนาการทางสมองเพ่ือนําผูเรียนไปสูเปาหมาย 

4)  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู 
5)  จัดเตรียมและเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรม นําภูมิปญญาทองถิ่น

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 
6)  ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับ

ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผูเรียน 
7)  วิเคราะหผลการประเมินมาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน รวมทั้งปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
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บทบาทของผูเรียน 
1)  กําหนดเปาหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง 
2)  เสาะแสวงหาความรู เขาถึงแหลงการเรียนรู วิเคราะห สังเคราะหขอความรูตั้ง

คําถาม คิดหาคําตอบหรือหาแนวทางแกปญหาดวยวิธีการตาง ๆ 
3)  ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูดวยตนเอง และนําความรูไปประยุกตใชใน

สถานการณตาง ๆ 
4)  มีปฏิสัมพันธ ทํางาน ทํากิจกรรมรวมกับกลุมและครู 
5)  ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง 

 
สือ่การเรียนรู 
สื่อการเรียนรูเปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนเขาถึง

ความรู ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพสื่อการ
เรยีนรูมีหลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และเครือขายการเรียนรูตางๆ 
ที่มีในทองถิ่น การเลือกใชสื่อควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการและลีลาการเรียนรูที่
หลากหลายของผูเรียนการจัดหาสื่อการเรียนรู ผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทําและพัฒนาขึ้นเองหรือ
ปรับปรุงเลือกใชอยางมีคุณภาพจากส่ือตางๆท่ีมีอยูรอบตัวเพ่ือนํามาใชประกอบในการจัดการเรียนรูที่
สามารถสงเสริมและสื่อสารใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยสถานศึกษาควรจัดใหมีอยางพอเพียง เพ่ือ
พัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริงสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของและ
ผูมีหนาที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรดําเนินการดังนี้ 

1)  จัดใหมีแหลงการเรียนรู ศูนยสื่อการเรียนรู ระบบสารสนเทศการเรียนรู และ
เครือขายการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชนเพ่ือการศึกษาคนควาและการ
แลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรู ระหวางสถานศึกษา ทองถิ่น ชุมชนสังคมโลก 

2)  จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรูสําหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน เสริมความรู
ใหผูสอนรวมทั้งจัดหาสิ่งที่มีอยูในทองถิ่นมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู 

3)  เลือกและใชสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย 
สอดคลองกับวิธีการเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 

4)  ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูที่เลือกใชอยางเปนระบบ 
5)  ศึกษาคนควา วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรู

ของผูเรียน 
6)  จัดใหมีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและ

การใชสื่อการเรียนรูเปนระยะๆ และสม่ําเสมอในการจัดทํา การเลือกใช และการประเมินคุณภาพสื่อ
การเรียนรูที่ใชในสถานศึกษาควรคํานึงถึงหลักการสําคัญของสื่อการเรียนรู เชน ความสอดคลองกับ
หลักสูตร วัตถุประสงคการเรียนรูการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู การจัดประสบการณใหผูเรียน 
เนื้อหามีความถูกตองและทันสมัยไมกระทบความม่ันคงของชาติ ไมขัดตอศีลธรรม มีการใชภาษาที่
ถูกตองรูปแบบการนําเสนอท่ีเขาใจงาย และนาสนใจ 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือการ

ประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนให
ประสบผลสําเร็จนั้นผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือใหบรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรูสะทอนสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนซ่ึงเปนเปาหมายหลักใน
การวดัและประเมินผลการเรียนรูในทุกระดับไมวาจะเปนระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติการวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนโดยใชผลการประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการความกาวหนา และ
ความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียนตลอดจนขอมูลที่เปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการ
พัฒนาและเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพการวัดและประเมินผลการเรียนรู แบงออกเปน 4 ระดับ 
ไดแก ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) การประเมินระดับชั้นเรียน เปนการวัดและประเมินผลท่ีอยูในกระบวนการ
จัดการเรียนรูผูสอนดําเนินการเปนปกติและสมํ่าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใชเทคนิคการ
ประเมินอยางหลากหลาย เชน การซักถาม การสังเกต การตรวจการบาน การประเมินโครงงาน การ
ประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน แฟมสะสมงาน การใชแบบทดสอบ ฯลฯ โดยผูสอนเปนผูประเมินเองหรือ
เปดโอกาสใหผูเรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผูปกครองรวมประเมิน ในกรณีที่ไมผาน
ตัวชี้วัดใหมีการสอนซอมเสริมการประเมินระดับชั้นเรียนเปนการตรวจสอบวา  ผูเรียนมีพัฒนาการ
ความกาวหนาในการเรียนรู อันเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม และมากนอย
เพียงใด มีสิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงและสงเสริมในดานใด นอกจากนี้ยังเปนขอมูลใหผูสอน
ใชปรับปรุงการเรียนการสอนของตนดวย ทั้งนี้โดยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 

2) การประเมินระดับสถานศึกษา เปนการประเมินที่สถานศึกษาดําเนินการเพ่ือ
ตัดสินผลการเรียนของผูเรียนเปนรายป/รายภาค ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน นอกจากน้ีเพ่ือใหไดขอมูลเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา วาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเรียนมีจุดพัฒนาใน
ดานใด รวมทั้งสามารถนําผลการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติ ผล
การประเมินระดับสถานศึกษาจะเปนขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย  หลักสูตร 
โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึ กษาตอ
คณะกรรมการสถานศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผูปกครองและชุมชน 

3) การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือใชเปน
ขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตามภาระความรับผิดชอบ 
สามารถดําเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนดวยขอสอบมาตรฐานท่ีจัดทําและ
ดําเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือดวยความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัด ในการดําเนินการ   
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จัดสอบ นอกจากน้ียังไดจากการตรวจสอบทบทวนขอมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

4) การประเมินระดับชาติ เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตาม
มาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่
เรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
เขารับการประเมิน ผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตาง 
ๆ เพ่ือนําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศขอมูลการประเมินในระดับตาง ๆ ขางตน เปนประโยชนตอ
สถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนพัฒนาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภารความรับผิดชอบของ
สถานศึกษาท่ีจะตองจัดระบบดูแลชวยเหลือ ปรับปรุงแกไข สงเสริมสนับสนุนเพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนา
เต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกตางระหวางบุคคลที่จําแนกตามสภาพปญหาและความตองการ 
ไดแก กลุมผูเรียนทั่วไป กลุมผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุมผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า 
กลุมผูเรียนที่มีปญหาดานวินัยและพฤติกรรม กลุมผูเรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุมผูเรียนที่มีปญหาทาง
เศรษฐกิจและ 
สังคม กลุมพิการทางรางกายและสติปญญา เปนตน ขอมูลจากการประเมินจึงเปนหัวใจของ
สถานศึกษาในการดําเนินการชวยเหลือผูเรียนไดทันทวงที เปนโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและ
ประสบความสําเร็จในการเรียนสถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา จะตองจัดทําระเบียบวา
ดวยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาใหสอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑและแนว
ปฏิบัติที่เปนขอกําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของทุกฝาย
ถือปฏิบัติรวมกัน 

 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ทําไมตองเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียน 

มีความรู ความเขาใจ มีทักษะพ้ืนฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และรูเทาทันการเปล่ียนแปลงสามารถ
นําความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยีมาใชประโยชนในการทํางานอยางมี
ความคิดสรางสรรค และแขงขันในสังคมไทยและสากลเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการ
ทํางาน และมีเจตคติที่ดีตอการทํางานสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียงและมีความสุข 
 

เรียนรูอะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวมเพ่ือใหมี

ความรูความสามารถ มีทักษะในการทํางาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอได
อยางมีประสิทธิภาพโดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
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การดํารงชีวิตและครอบครัว เปนสาระเก่ียวกับการทํางานในชีวิตประจําวัน 
1) ชวยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมไดในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไมทําลาย

สิ่งแวดลอมเนนการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลสําเร็จของงาน เพ่ือใหคนพบ
ความสามารถความถนัด และความสนใจของตนเองการออกแบบและเทคโนโลยี 

2) เปนสาระการเรียนรูที่ เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษยอยาง
สรางสรรคโดยนําความรูมาใชกับกระบวนการเทคโนโลยี สรางสิ่งของ เครื่องใช วิธีการหรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดํารงชีวิตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3) เปนสาระเก่ียวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตอสื่อสารการคนหา
ขอมูล การใชขอมูลและสารสนเทศ การแกปญหาหรือการสรางงานคุณคาและผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการอาชีพ เปนสาระท่ีเกี่ยวของกับทักษะที่จําเปนตออาชีพ 

4) เห็นความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีตออาชีพ ใชเทคโนโลยีได
เหมาะสมเห็นคุณคาของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน

ขอมูลการเรียนรู การส่ือสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
และมีคุณธรรม 

คุณภาพผูเรียน 
จบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

1) เขาใจวิธีการทํางานเพ่ือการดํารงชีวิต สรางผลงานอยางมีความคิดสรางสรรค มี
ทักษะการทํางานรวมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา และทักษะการแสวงหา
ความรูทํางานอยางมีคุณธรรม และมีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืน 

2) เขาใจความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับศาสตรอ่ืนๆ วิเคราะหระบบเทคโนโลยี
มีความคิดสรางสรรคในการแกปญหาหรือสนองความตองการ สรางและพัฒนาสิ่งของเครื่องใชหรือ
วิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางปลอดภัยโดยใชซอฟทแวรชวยในการออกแบบหรือนําเสนอ
ผลงานวิเคราะหและเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจําวันอยางสรางสรรคตอชีวิต สังคม
สิ่งแวดลอม และมีการจัดการเทคโนโลยีดวยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด 

3) เขาใจองคประกอบของระบบสารสนเทศองคประกอบและหลักการทํางานของ
คอมพิวเตอร ระบบสื่อสารขอมูลสําหรับเครือขายคอมพิวเตอรคุณลักษณะของคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวงและมีทักษะการใชคอมพิวเตอรแกปญหา เขียนโปรแกรมภาษา พัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอรใชฮารดแวรและซอฟตแวร ติดตอสื่อสารและคนหาขอมูลผานอินเทอรเน็ตใช
คอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
นําเสนองาน และใชคอมพิวเตอรสรางชิ้นงานหรือโครงงาน 
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4) เขาใจแนวทางสูอาชีพ การเลือก และใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับอาชีพมี
ประสบการณในอาชีพท่ีถนัดและสนใจ และมีคุณลักษณะที่ดีตออาชีพ 
 

1.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3 
พุทธศักราช 2553)  หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา และหมวด 9 เทคโนโลยีการศึกษา (2542 : 
Online) 

มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการ 
ดังตอไปน้ี                       
          1)  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
ความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา 

3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิด
เปน และทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 

4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุล
กัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 

5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน 
และอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการ
สอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ 

6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา
มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

มาตรา 66 ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
ในโอกาสแรกท่ีทําไดเพ่ือใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหา
ความรูดวยตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
         มาตรา 67 รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหเกิด
การใชที่คุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 
พุทธศักราช 2553) เปนพระราชบัญญัติที่มีแนวคิด ทิศทาง และวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือสราง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพสําหรับทุกคนในสังคม ไมใชเพียงงานของใครฝายใดฝายหนึ่งเฉพาะกลุมแตทุกๆ
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คนลวนมีสวนความสําคัญการท่ีจะรวมมือรวมใจกันเพ่ือพัฒนาการศึกษาของคนไทยใหมีคุณภาพซึ่ง
ผูเรียนจะตองมีการแสวงหาความรูเหลานั้นดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 

2. บทเรียนบนเครือขาย (e-Learning) 
บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต หรือการเรียนการสอนบนเครือขาย เปนการใชประโยชน

จากคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเทอรเน็ตมาสรางใหเกิดการเรียนรู  เปนองคประกอบหลักใน
ระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส  โดยเปนการประยุกตใชไฮเปอรมีเดีย และเครื่องมือสื่อสารบน
อินเทอรเน็ตในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคทางการเรียนในรายวิชาหรือ
หลักสูตร มีลักษณะการเรียนการสอนที่แตกตางไปจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติซึ่งในการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนน้ันสวนใหญจะมีลักษณะท่ีเนนใหครูผูสอนเปนผูปอนขอมูลใหกับ
ผูเรียนทําใหผูเรียนขาดการใฝรู ใฝเรียนดวยตนเองซึ่งในที่นี้จะกลาวถึงความหมาย ประเภทของการ
จัดการเรียนการสอน และการจัดการเรียนการสอนผานเครือขาย 

 
2.1  ความหมายของบทเรียน e-Learning 

การเรียนรูผานเครือคอมพิวเตอรที่เปนชองทางในการถายทอดเน้ือหา หรือท่ีนิยมเรียกกันวา 
e-Learning ซึ่งมาจากคําวา Electronic(s) Learning  ผูเรียนจะไดเรียนตามความสามารถและความ
สนใจของตนเอง โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบดวย ขอความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และมัลติมีเดีย
อ่ืนๆ จะถูกสงไปยังผูเรียนผาน Web Browser โดยผูเรียนผูสอน และเพ่ือรวมชั้นสามารถติดตอ
ปรึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน ไดเชนเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ ซึ่งมีผูให
ความหมายไวหลายความหมายดังนี้ 
 ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2545 : 4) กลาววา e-Learning สามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ
ดวยกัน ไดแกความหมายโดยท่ัวๆไป และความหมายเฉพาะเจาะจง สําหรับความหมายโดยท่ัวไป e-
Learning จะครอบคลุมความหมายที่กวางขวางมาก กลาวคือ หมายถึง การเรียนในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึงก็ได ซึ่งใชการถายทอดเน้ือหาผานทางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสไมวาจะเปนคอมพิวเตอร 
เครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือทางสัญญาณโทรทัศน หรือสัญญาณดาวเทียม
(Satellite) ก็ได ซึ่งเนื้อหาสารสนเทศอาจอยูในรูปแบบการเรียนที่เราคุนเคยกันมาพอสมควร เชน
คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer – Assisted Instruction) การสอนบนเว็บ (Web –Based 
Instruction) การเรียนออนไลน (On-line Learning) การเรียนทางไกลผานดาวเทียม หรืออาจจะอยู
ในลักษณะที่ยังไมเปนที่แพรหลายนัก เชน การเรียนจากวีดิทัศนตามอัธยาศัย (Video On-Demand) 
เปนตน สําหรับความหมายเจาะจงนั้น e-Learning เปนการเรียนเนื้อหาหรือสารสนเทศสําหรับการ
สอนหรือการอบรม ซึ่งใชการนําเสนอดวยอักษร ภาพนิ่ง ผสมผสานกับการใชภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน
และ เสียง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology) ในการถายทอดเน้ือหารวมท้ังการใช
เทคโนโลยีระบบการจัดการคอรส (Course Management System) ในการบริหารจัดการสอนดาน
ตางๆ เชน การจัดใหมีเครื่องมือการสื่อสารตางๆ เชน e-mail, Web Board สําหรับตั้งคําถามหรือ
แลกเปล่ียนแนวคิดระหวางผูเรียนดวยกันหรือกับวิทยากร การจัดใหมีแบบทดสอบ หลังจากเรียนจบ 
เพ่ือวัดผลการเรียนรวมทั้งใหมีระบบบันทึก ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเรียนโดยผูเรียนที่
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เรียนจาก e-Learning นี้สวนใหญแลวจะศึกษาเน้ือหาในลักษณะออนไลนซึ่งหมายถึงจากเครื่องมือที่มี
การเชื่อมตอกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 มนตชัย  เทียนทอง(2545 : 51) ไดอธิบายความหมายของ e-Learning ไววาเกิดจากคําศัพท 
2 คํา ที่มีความหมายในตัวเองไดแก e ซึ่งเกิดมาจาก electronic ซ่ึงมีความหมายในเชิงความรวดเร็ว
ทํางานในระบบอัตโนมัติ สวนคําวา learning หมายถึงการเรียน การเรียนรู หรือการเรียนการสอน
เมือผสมกัน จึงกลายเปน electronic  learning หรือ e-Learning จึงหมายถึงการเรียนรูดวย
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งก็คือกระบวนการเรียนรูทางไกลอยางอัตโนมัติผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Media) เชน ซีดีรอม เครือขายอินทราเน็ต เครือขายอินเทอรเน็ต เครือขายเอ็กซทราเน็ต ระบบ
เสมือนจริง(Virtual Reality System) และสื่ออ่ืนๆ 

กิดานันท มลิทอง (2543 : 344) กลาววา การเรียนการสอนสื่อบนเครือขายเปน การใช
เครือขายในการเรียนการสอนโดยนําเสนอบทเรียนในลักษณะส่ือหลายมิติของวิชาทั้งหมด ตาม
หลักสูตรหรือเพียงใชเสนอขอมูลบางอยางเพ่ือประกอบการสอนก็ได  รวมทั้งใชประโยชนจาก 
คุณลักษณะตาง ๆ ของการสื่อสารที่มีอยูในระบบอินเทอรเน็ต มาใชประกอบกันเพ่ือใหเกิด 
ประสิทธิภาพสูงสุด  

ใจทิพย ณ สงขลา (2542 : 20) ไดใหความหมายการเรียนการสอนส่ือบน เครือขาย หมายถึง 
การผนวกคุณสมบัติสื่อหลายมิติหรือไฮเปอรมีเดียเขากับคุณสมบัติของเครือขาย  เวิลดไวดเว็บ เพ่ือ
สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนในมิติที่ไมมีขอบเขตจากัดดวยระยะทางและเวลาท่ี  แตกตางกันของ
ผูเรียน (Learning without Boundary)  

ปรัชญนันท นิลสุข (2543 : 48) ไดใหความหมายของบทเรียนเครือขายอินเทอรเน็ตไววา 
การใชทรพัยากรที่มีอยูในระบบอินเทอรเน็ตมาออกแบบและจัดระบบเพ่ือการเรียนการสอน 
สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการเรียนรู มีการเชื่อมโยงเปนเครือขายที่สามารถเรียนไดทุกที่ทุกเวลา 

วิชุดา รัตนเพียร (2542 : 29) กลาววาการเรียนการสอนผานสื่อบนเครือขายเปน การ
นําเสนอโปรแกรมบทเรียนบนเว็บเพจ โดยนาเสนอผานบริการเวิลดไวดเว็บในเครือขาย อินเทอรเน็ต 
ซึ่งผูออกแบบและสรางโปรแกรมการสอนผานสื่อบนเครือขายจะตองคํานึงถึง ความสามารถและ
บริการท่ีหลากหลายของอินเทอรเน็ต และนาคุณสมบัติตาง ๆ เหลานั้นมาใชเพ่ือ ประโยชนในการ
เรียนการสอนใหมากท่ีสุด  

อาจกลาวโดยสรุปวา บทเรียนบนเครือขายเปนการนําเสนอโปรแกรมบทเรียนบน เว็บเพจใน
ลักษณะส่ือหลายมิติหรือไฮเปอรมีเดีย ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงเปน สื่อกลางใน
การถายทอดความรูแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกัน โดยนําเสนอผานบริการ เวิลด ไวด เว็บใน 
เครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือสรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนในมิติที่ไมมีขอบเขตจํากัดดวย ระยะทางและ
เวลาที่แตกตางกันของผูเรียน  

ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2554 : 87) ใหความหมายการสอนบนเว็บวา เปนการผสมผสาน
กันระหวางเทคโนโลยีปจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทางการเรียนรูและแกปญหาในเร่ืองขอจํากัดทางดานสถานท่ีและเวลา โดยการสอนบนเว็บจะ
ประยุกตใชคุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลด ไวด เว็บ ในการจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมและ
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สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งการเรียนการสอนที่จัดขึ้นผานเว็บนี้อาจเปนบางสวนหรือทั้งหมดของ
กระบวนการเรียนการสอนก็ได 

ณัฎฐสิตา  ศิริรัตน (2548:3) ไดกลาววาการเรียน e-Learning เปนรูปแบบการเรียนท่ีเกิดขึ้น
เพ่ือตอบสนองการเรียนทางไกลท่ีเรียกวา การเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) โดย
ผูเรียนจะตองศึกษาเนื้อหาจากสื่อการสอนทางคอมพิวเตอรไดรับการออกแบบและพัฒนาอยางมี
ประสิทธิภาพเพ่ือใชในการนําเสนอเนื้อหาความรู ในลักษณะของส่ือประสม ที่แบงบทเรียนออกเปน
หนวยยอยๆ โดยในแตละหนวยมีการออกแบบกิจกรรมใหผูเรียน ไดศึกษาเน้ือหาในบทเรียน 
 สุรสิทธิ์  วรรณไกรโรจน (2550 : online) ไดใหความหมายของ e-Learning วาหมายถึง 
การศึกษาเรียนรูผานเครือขายคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) เปน
การเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนจะไดเรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหาของ
บทเรียนซึ่งประกอบดวย ขอความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และมัลติมีเดียอ่ืนๆ จะถูกสงไปยังผูเรียนผาน 
Web Browser โดยผูเรียน ผูสอนและเพ่ือรวมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดตอปรึกษา แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหวางกันไดเชนเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดตอสื่อสาร
ที่ทันสมัย (e-mail, web-board, chat) จึงเปนการเรียนสําหรับทุกคน เรียนไดทุกเวลา และทุก
สถานที่ (Learn for all : anyone, anywhere and anytime) 
 รีแลน และกิลลานิ (Relan and Gillani 1997 : 43) ไดกลาวถึงการเรียนการสอนแบบ e-
Learning ไววา เปนการกระทํา ของคณะหน่ึงในการเตรียมการคิดในกลวิธีการสอนโดยกลุมคอน
สตรัคติวิซึ่มและการเรียนรูในสถาณการณรวมมือกัน โดยใชประโยชนจากคุณลักษณะและทรัพยากร
ในเวิลดไวดเว็บ 
 ดริสคอลล (Driscoll 1997 : 5) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตเอาไววา เปนการใชทักษะหรือความรูตางๆ ถายโยงไปสูที่ใดที่หนึ่งโดยใช World Wide 
Web เปนชองทางในการเผยแพรสิ่งเหลานั้น 
 คานท (Khan 1997, อางในวราภรณ ตระกูลสฤษดิ์ 2545 : 22) ไดใหความหมายของ
บทเรียนบนเครือขายไววา เปนโปรแกรมไฮเปอรมีเดียที่ชวยในการสอนโดยใชประโยชนจาก
คุณลักษณะและทรัพยากรของอินเทอรเน็ต (WWW) มาสรางใหเกิดการเรียนรู โดยสงเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรูในทุกๆ ระดับการเรียน 
 พารสัน (Parson 1997 : Online) ใหความหมายของการเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต คือ
องคประกอบหลายๆ อยางในเวิลดไวดเว็บ ที่นํามาเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ และมีเครือขายที่ทําให
เกิดกระบวนการเรียนรู เชน โปรแกรมการอบรมทางไกล (Online Course) การเรียนทางไกล 
(Distance education) ฯลฯ และนําทฤษฎีการเรียนรู เทคนิคการเรียนการสอนตางๆ มาใชในการ
ออกแบบการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
 จากความหมายของการเรียน e-Learning สรุปไดวา e-Learning เปนระบบการเรียนการ
สอนที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีเว็บ และเครือขายอินเทอรเน็ต การเรียนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
(Child Center Learning) ผูเรียนเปนผูคิด ตัดสินใจเรียน โดยการสรางความรูและความเขาใจใหม ๆ 
ดวยตนเอง สามารถเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรูใหเขากับชีวิตจริง ครอบคลุมการเรียนทุกรูปแบบ ทั้ง
การเรยีนทางไกล และการเรียนผานเครือขายระบบตาง ๆ 
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2.2  สวนประกอบของ e-Learning 
มนตชัย  เทียนทอง (2545:63-64) ไดอธิบายสวนประกอบของ e-Learning ไวดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี่  2  สวนประกอบของ e-Learning 

 
1)  Learning Management System (LMS) ทําหนาที่บริหารและจัดการทั้งหมด

เกี่ยวกับการดําเนินบทเรียนใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
2)  Content Management System (CMS) ทําหนาที่จัดการดานเนื้อหา ซึ่ง

ผูสอนจะบรรจุเน้ือหาลงใน LMS หรืออาจจะผลิตเนื้อหาท่ีมีลักษณะเปนอิสระไมตองบรรจุลงใน
ฐานขอมูลของ LMS ก็ได 

3)  Delivery Management System (DMS) หมายถึงระบบจัดการดานขนสง
เนื้อหาบทเรียนไปยังผูเรียน 

4) Test Management System (TMS) หมายถึงระบบจัดการดานการทดสอบ 
เพ่ือประเมินผลความกาวหนาของผูเรียน โดยจัดเก็บไวในระบบฐานขอมูล 
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2.3 ประเภทของการจัดการเรียนการสอนบนเครือขาย  
เนื่องจากอินเทอรเน็ตเปนแหลงทรัพยากรท่ีมีคุณสมบัติหลากหลายตอการ นําไปประยุกตใช

ในการศึกษา ดังนั้นการเรียนการสอนบนเครือขายจึงสามารถทาไดหลายลักษณะ ในแตละสถาบันหรือ
ในแตละเนื้อหาหลักสูตรก็จะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนบนเครือขายท่ี  แตกตางกันออกไป ซึ่งมี
นักการศึกษาไดกลาวถึงการเรียนการสอนบนเครือขายดังนี้  

 
Parson ไดแบงสื่อบนเครือขายเปน 3 รูปแบบ ดังนี้ (กิดานันท มลิทอง, 2543)  

1)  วิชาเอกเทศ (Standard-alone course หรือ Web-based course) เปนวิชา
ที่เนื้อหาและทรัพยากรท้ังหมดจะมีการนําเสนอบนเครือขาย รวมถึงการสื่อสารกันเกือบท้ังหมด
ระหวางผูสอนและผูเรียนจะผานทางคอมพิวเตอร การใชรูปแบบ นี้สามารถใชไดกับวิชาที่ผูเรียนน่ัง
เรียนอยูในสถาบันการศึกษาและสวนมากแลวจะใชในการศึกษา ทางไกลโดยผูเรียนจะลงทะเบียน
เรียนและมีการโตตอบกับผูสอนและผูเรียนรวมชั้นเรียนกับคน  อ่ืน ๆ ผานทางการสื่อสารบน
อินเทอรเน็ต ดวยวิธีการน้ีจะทาใหผูเรียนในทุกสวนของโลกสามารถ เรียนรวมกันไดโดยไมมีขีดจากัด
ในเร่ืองสถานที่และเวลา การจัดใหมีชั้นเรียนโดยการใชเว็บใน ลักษณะการศึกษาทางไกลเรียกวา “ 
ชั้นเรียนไซเบอร” (Cyber Class) โดยผูเรียนไมตองเดินทางไป มหาวิทยาลัยแตทาการเรียนผานทาง
อินเทอรเน็ตทั้งหมดนับตั้งแตการลงทะเบียนเรียน บันทึกเปด เขาไปดูรายละเอียดและวิธีการเรียน 
ศึกษาเนื้อหาจากเว็บไซตของอาจารยประจาวิชา คนควา เพ่ิมเติมจากเว็บไซดอ่ืน ๆ ทากิจกรรมสง
ทางอีเมลหรือทางไปรษณีย ถาเปนชิ้นงานที่ไมสามารถ สงทางอีเมลได และติดตอสื่อสารกับผูสอน
และผูเรียนอ่ืนทางอีเมลและโทรศัพท บนเครือขาย  

2) วิชาใชสื่อบนเครือขายเสริม (Web supported course) เปนสื่อบน
เครือขายรายวิชาที่มีลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง ที่มีปฏิสัมพันธ ระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูสอน
และผูเรียนจะพบกันในสถาบันการศึกษา มีแหลงทรัพยากรทาง การศึกษาหลาย ๆ อยางเชน การอาน
เนื้อหาท่ีเกี่ยวกับบทเรียนและขอมูลเสริมจะอานจากเว็บไซต ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกันโดยการท่ีผูสอน
กําหนดมาใหหรือผูเรียนหาเพ่ิมเติม สวนการทางานที่สั่ง การ ทากิจกรรม และการติดตอสื่อสาร จะ
ทากันบนเครือขาย  

3) ทรัพยากรส่ือบนเครือขาย (Web Pedagogical resources) เปนการนํา
เว็บไซตตาง ๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับเนื้อหาวิชามาใชเปนสวน หนึ่งของวิชานั้น หรือใชเปนกิจกรรม
การเรียนของวิชา ทรัพยากรเหลานี้จะอยูในรูปหลากหลาย รูปแบบ เชน ขอความ ภาพกราฟก 
ภาพเคล่ือนไหว เสียง การติดตอระหวางผูเรียนกับเว็บไซต ฯลฯ โดยจะดูไดจากเว็บไซตตาง ๆ  
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเครือขายใน  ลักษณะเปน วิชาใชสื่อ
บนเครือขายเสริม (Web supported course) ซึ่งเปนสื่อบนเครือขายรายวิชาที่ มีลักษณะเปนการ
สื่อสารสองทาง ที่มีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียน ผูสอน และผูเรียนจะพบกัน
ในสถาบันการศึกษา ใชวิธีสื่อสารกันผานเว็บบอรด (Webboard) และ e-mail พรอมทั้งมีเนื้อหาใน
รายวิชาเพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาคนควาหาความรู  
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  ประเภทของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต มี 3 รูปแบบ (สรรรัชต หอไพศาล 
2544 : 93) ไดแก 

1) เว็บรายวิชา (Stan-Alone Courses) เปนเว็บท่ีมีการบรรจุเนื้อหา 
(Content) หรือเอกสารในรายวิชาเพ่ือการสอนเพียงอยางเดียว เปนเว็บรายวิชาที่มีเครื่องมือ และ
แหลงที่ เขาถึง และเขาหาไดโดยผานอินเทอรเน็ต ลักษณะของการจัดบทเรียนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตนี้มีลักษณะเปนแบบวิทยาเขต มีนักศึกษาจํานวนมากที่เขามา ใชงานจริง แตจะมีลักษณะ
การสื่อสารสงขอมูลระยะไกลและมักจะเปนการสื่อสารทางเดียว 

2) เว็บสนับสนุนรายวิชา (Web Supported Courses) เปนเว็บรายวิชาที่มี
ลักษณะเปนรูปธรรม ที่มีลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง ที่มีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน และ
มีแหลงทรัพยากรทางการศึกษาใหมาก มีการกําหนดงานใหทําบนเว็บ การกําหนดใหอาน มีการ
รวมกันอภิปราย การตอบคําถาม มีการสื่อสารอ่ืนๆ ผานคอมพิวเตอร มีกิจกรรมตางๆที่ใหทําใน
รายวิชามีการเชื่อมโยงไปยังแหลงทรัพยากรอ่ืนๆเปนตน 

3) เว็บทรัพยากรการศึกษา (Web Pedagogical Resources) เปนเว็บที่มี
รายละเอียดทางการศึกษา เคร่ืองมือ วัตถุดิบ และรวมรายวิชาตางๆ ที่มีอยู ในสถาบันการศึกษาไว
ดวยกันและรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาไวบริการท้ังหมด และเปนแหลงสนับสนุนกิจกรรมตางๆ
ทางการศึกษา ทั้งทางดานวิชาการและไมใชวิชาการ โดยการใชสื่อที่หลากหลาย รวมถึงการสื่อสาร
ระหวางบุคคลดวย 

 
2.4 การจัดการเรียนการสอนผานเครือขาย  

การจัดการเรียนการสอนผานเครือขาย หมายถึงการผนวกคุณสมบัติไฮเปอร มีเดียเขากับ
คุณสมบัติของเครือขาย เวิลด ไวด เว็บ เพ่ือสรางเสริมสิ่งแวดลอมแหงการเรียนในมิติ ที่ไมมีขอบเขต
จํากัดดวยระยะทางและเวลาท่ีแตกตางกันของผูเรียน (Learning without Boundary) การใช
คุณสมบัติของไฮเปอรมีเดียในการเรียนการสอนผานเครือขายนั้น หมายถึง การสนับสนุนศักยภาพการ
เรียนดวยตนเองตามลาพัง กลาวคือ ผูเรียนสามารถเลือกสรร เนื้อหาบทเรียนท่ีนําเสนออยูในรูปแบบ
ไฮเปอรมีเดีย ซึ่งเปนเทคนิคการเชื่อมโยงเน้ือหาหลัก ดวยเนื้อหาอ่ืนที่เกี่ยวของรูปแบบการเชื่อมโยงน้ี
เปนไดทั้งการเชื่อมโยงขอความไปสูเนื้อหาท่ีมีความ เกี่ยวของ หรือสื่อภาพ และเสียง การเชื่อมโยง
ดังกลาวจึงเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถ ควบคุมการเรียนดวยตนเอง โดยเลือกลําดับเนื้อหา
บทเรียนตามความตองการ และเรียนตาม กําหนดเวลาท่ีเหมาะสมและสะดวกของตนเอง สวนการใช
คุณสมบัติของเครือขายเวิลด ไวด เว็บ หมายความถึง การเปดโอกาส ใหผูเรียนสามารถปฏิสัมพันธกับ
ผูสอนหรือผูเรียนอ่ืนเพ่ือการเรียนรูโดยไมจาเปนตองอยูในเวลา เดียวกัน หรือ ณ สถานท่ีเดียวกัน 
(Human to Human Interaction) เชนผูเรียนนัดหมายเวลา และ เปดหัวขอการสนทนาผาน
โปรแกรมประเภท Synchronous Conferencing System เชน IRC (Internet Relay Chat) หรือ
ผูเรียนสามารถตามหัวขอและรวมการสนทนาในเวลาท่ีตนเองสะดวก  ผานโปรแกรมประเภท 
Asynchronous Conferencing System เชน E-mail Bulletin Board System หรือ Listserv 
การปฏิสัมพันธเชนนี้เปนไปไดทั้งลักษณะบุคคลตอบุคคล (Person to Person) ผูเรียนกับกลุม 
(Person to Group) หรือกลุมตอกลุม (Group to Group) 
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3. การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 
3.1 ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับการเรียนแบบผสมผสาน  

นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายและแนวคิดของการเรียนการสอนแบบผสมผสานไว
หลายแนวคิดดังนี้ 

เจนเนตร  มณีนาค (2545 : 66)  ไดใหความหมายของการเรียนการสอนแบบผสมผสานวา 
หมายถึง  การผสานกันระหวางสื่อการสอนหลากหลายชนิดไมวาจะเปนการสอนท่ีมีผูสอนยืนบรรยาย
ใหการอบรม หรือการสอนแบบใหทําเวิรคช็อปที่มีผูรูคอยตอบคําถามอยางชัดเจนหรือการอานจาก
ตํารารวมทั้งการใชอีเลิรนนิ่ง 

กนกพร  ฉันทนารุงภักดิ์ (2548 : 75)  ไดสรุปตามแนวคิดการเรียนแบบผสมผสานไววา  เปน
การบูรณาการการเรียนออนไลนผานระบบเครือขาย (Online Learning)  และการเรียนในหองเรียน
แบบด้ังเดิม (Tradition classroom) ที่มีการเรียนแบบเผชิญหนา (Face to Face Meetings) เขา
ดวยกันโดยใชสิ่งอํานวยในอินเทอรเน็ตเปนสื่อและเครื่องมือ ในสภาพแวดลอมการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  โดยเนนการมีปฏิสัมพันธจากการเรียนแบบ
ออนไลน และการมีสวนรวมในการเรียนแบบด้ังเดิม  เพ่ือพัฒนาใหเกิดการเรียนรูที่ทาทายและ
ตอบสนองตอความตองการสวนบุคคลของผูเรียน ทําใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการเรียนรูของ
ตนเองไดดียิ่งขึ้น 

ปณิตา  วรรณพิรุณ (2551 : 30) ไดสรุปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบ
ผสมผสานไววา เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนความยืดหยุน มีการผสมผสานยุทธวิธีใน
การเรียนการสอนท่ีหลากหลายเขาดวยกันโดยใชสื่อการเรียนการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอน  
และรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งการเรียนการสอนแบบออนไลนและการเรียนการสอน
แบบเผชิญหนา  เพื่อตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน โดยมีจุดมุงหมายใหผูเรียน
ทุกคนสามารถบรรลุเปาหมายของการจัดการเรียนการสอน 

การนแฮม และ โรเบิรต เคลตา (Garnham and Robert Kaleta 2554 : Online) กลาววา 
การเรียนบนเว็บแบบผสมผสานเปนการเรียนที่ดีที่สุดเนื่องจากเปนการผสมผสานการจัดการเรียนการ
สอนโดยการเลือกใชคุณลักษณะที่ดีที่สุดของการสอนในหองเรียนและคุณลักษณะที่ดีที่สุดของการ
สอนออนไลนเขาดวยกัน เพ่ือใหผู เรี ยนสามารถเรียนรู ไดอยางอิสระ ทําใหเกิดการเรียนรูที่
กระฉับกระเฉง (Active learning)  สามารถพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มีความกระฉับกระเฉงในการ
เรียน (Active learner)  และสามารถลดเวลาในการเขาชั้นเรียนได 
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โธม (Thome 2003, อางในประพรรธน  พละชีวะ 2550 : 36) ใหความหมายการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานวาเปนขอแนะนําในการปรับปรุงการเรียนรูที่ทาทายและพัฒนาความตองการสวน
บุคคล การเรียนการสอนแบบผสมผสานนี้เปนการรวมนัวตกรรมและความกาวหนาทางเทคโนโลยีเขา
ไวดวยกัน ดวยการมีปฏิสัมพันธบนการเรียนแบบออนไลน และการมีสวนรวมในการเรียนแบบด่ังเดิม 
การเรียนการสอนแบบผสมผสานนี้มีสวนสนับสนุนและชวยในการเรียนรูใหดีขึ้น โดยการติดตอแบบ
สวนตัวกับผูสอน 

สเทิรน (Stern 2004, อางในภัทรา  วยาจุต 2550 : 17) กลาววา การเรียนแบบผสมผสาน
เปนการผสมผสานระหวางการเรียนแบบออนไลนกับการเรียนแบบพบหนากันในชั้นเรียนปกติ ใน
อัตราที่หลากหลาย กลาวคือ อยางนอยรอยละ 50 ของการเรียนเปนการเรียนแบบออนไลน อยางไรก็
ดี ในนิยามของการเรียนแบบผสมผสานน้ัน มีหลากหลายวิธีการท่ีจะผสมผสานการเรียนการสอนที่จะ
ทําใหเวลาของการเรียนการสอนในชั้นเรียนถูกแทนที่โดยการเรียนบนเว็บ ซึ่งจะชวยลดการใชเวลาใน
ชั้นเรียนลง 

ดริสคอลล (Driscoll 2002, อางถึงใน ปณิตา  วรรณพิรุณ 2551 : 27-30) ไดแบงแนวคิด
ของการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานไว 4 แนวคิด ดวยกันคือ 

1) แนวคิดผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนสอนบนเว็บ (Web based technology) กับ
การเรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษา  ดริสคอลล  ไดใหนิยาม
ของการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานวาเปนการรวมหรือผสมเทคโนโลยีของเว็บกับการเรียนใน
ชั้นเรียนแบบดั้งเดิม  เชน  การเรียนในหองเรียนเสมือนแบบสด (Live virtual classroom) การเรียน
ดวยตนเอง (Self paced instruction)  การเรียนรูรวมกัน (Cooperative learning)  วิดีโอสตรีมมิ่ง 
(Streaming video) เสียงและขอความ เปนตน   

2) แนวคิดการผสมผสานวิธีสอนท่ีหลากหลายเขาดวยกัน ดริสคอลล ไดใหนิยามของ
การเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานวาเปนการผสมผสานวิธีสอนที่หลากหลายเขาดวยกัน เชน 
แนวคิดสรางสรรคนิยม (Constructivism) แนวคิดพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)  และแนวคิดพุทธิ
นิยม (Cognitivism)  เพ่ือใหไดผลลัพธจากการเรียนที่ดีที่สุด  ซึ่งอาจใชหรือไมใชเทคโนโลยีการสอนก็
ได สอดคลองกับแนวคิดของ Bonk และ Graham (2004)  การเรียนการสอนแบบผสมผสานเปนการ
ผสมผสานระบบการเรียน (Learning system) ที่หลากหลายเขาดวยกันเพ่ือเปนการแกปญหาที่
หลากหลายในการเรียน 

3) แนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนทุกรูปแบบกับการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมท่ีมีการเผชิญหนาระหวางผูเรียนกับผูสอน  ซึ่งเปนมุมมองท่ีมีผูยอมรับกันอยาง
แพรหลายมากที่สุด  ดริสคอลล ไดใหนิยามของการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานวาเปนการ
ผสมผสานเทคโนโลยีการสอนในทุกรูปแบบ เชน วิดีโอเทป  ซีดีรอม  การเรียนการสอนผานเว็บ  
ภาพยนตร  ซึ่งสอดคลองกับ Smith (2001) ใหนิยามไววาการเรียนการสอนแบบผสมผสานเปนการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน โทรทัศน อินเทอรเน็ต ขอความเสียง 
(Voice mail)  และการประชุมทางโทรศัพท  ผสมผสานกับการจัดการศึกษาแบบด้ังเดิม 

4) แนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนกับการทํางานจริง  
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ไวท ลอค และเจลฟ (White lock & Jeff 2554 : Online)  ไดใหความหมายของการเรียน
แบบผสมผสานไววา เปนการรวมของการเรียนแบบด้ังเดิมดวยวิธีการเรียนออนไลนบนเว็บ  การรวม
การใชสื่อ และเครื่องมือในสภาพแวดลอมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส และเปนการรวมวิธีการ
สอนหลากหลายวิธีโดยไมคํานึงถึงการใชเทคโนโลยี ซึ่งสอดคลองกับ (Bersin 2554 : Online)  ที่
กลาววาการเรียนแบบผสมผสานเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมในองคกร เปนการผสมผสานการเรียน
ผานระบบอิเล็กทรอนิกสและสื่ออ่ืนๆ ในการสงผานความรูในการฝกอบรม 

โรไว และ จอรแดน (Rovai and Jordan 2554 : Online)  กลาววา  การเรียนบนเว็บแบบ
ผสมผสานทําใหผูเรียนมีจิตสํานึกตอการมีสวนรวมในชุมชนการเรียน (Sense of community)  
มากกวาการเรียนในสภาพแวดลอมของหองเรียนปกติ และการเรียนแบบออนไลนเพียงอยางเดียว 
(Fully online) การเรียนแบบผสมผสานจึงเปนวิธีการเรียนที่ยืดหยุนดวยการออกแบบหลักสูตรที่
สนับสนุนเวลาและสถานที่การเรียนที่ตางกันจึงชวยใหเกิดความสะดวกในการเรียนผานระบบออนไลน
ไดแมไมไดติดตอผานการเผชิญหนากันภายในหองเรียนปกติก็ตาม 

เบอรซิน (Bersin 2554 : Online) ไดระบุวาการนําการเรียนการสอนออนไลนเขามา
ผสมผสานรวมกับการเรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมนั้นจะตองคํานึงถึงการออกแบบและกําหนดกิจกรรม 
3 ประการไดแก 1) การออกแบบและกําหนดกิจกรรมที่เปนแบบฝกหรือการทบทวนความรูใหแก
ผูเรียน 2) การออกแบบและกําหนดกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดมีการเรียนรูรวมกัน เพ่ือเสริมสรางทักษะ
ทางสังคม และ 3) การออกแบบและกําหนดกิจกรรมการเรียนรูหลักที่จะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูตามท่ี
ไดตั้งวัตถุประสงคไว 

การริสัน (Garrison 2554 : Online) ไดกลาวถึงการเรียนแบบผสมผสานไววา เปนการรวม
แนวคิดของการเผชิญหนาของการเรียนแบบดั้งเดิมและการเรียนแบบออนไลนเขาไวดวยกันโดยมี
หลักการพ้ืนฐานจากการสนทนาแบบเผชิญหนาและการติดตอสื่อสารแบบออนไลนเปนการบูรณาการ
ผสมผสานเอาขอดีที่เปนจุดแข็งของแตละรูปแบบการเรียนรูมาใชรวมกันไดอยางเหมาะสมภายใต
สภาพแวดลอมและวัตถุประสงคการเรียนรู  ซึ่งสิ่งสําคัญที่สุดในการเรียนแบบผสมผสานคือ การ
คํานึงถึงหลักการพ้ืนฐานในการออกแบบเกี่ยวกับการจัดโครงสรางการเรียนรู  วิธีการสอนและการ
เรียนรู ขอสังเกตที่สําคัญในการออกแบบการเรียนแบบผสมผสานคือ แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการ  
การเรียนแบบเผชิญหนาของการเรียนแบบดั้งเดิมและการเรียนแบบออนไลน โดยการคํานึงถึงการ
ออกแบบ  การปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรและชั่วโมงท่ีใชติดตอในการเรียนแบบเผชิญหนา  
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จากการศึกษาแนวคิดและความหมายของการจัดการเรียนแบบผสมผสานจากนักการศึกษา
ตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ  สามารถสรุปความหมายของการเรียนแบบผสมผสาน 
“Blended learning” ไดวาเปนการบูรณาการการเรียนแบบเผชิญหนาในชั้นเรียนและการเรียนแบบ
ออนไลนเขาไวดวยกัน โดยอาศัยเทคนิควิธีการที่ดีของการเรียนแบบเผชิญหนาในชั้นเรียนและการ
เรียนแบบออนไลนผานวิธีการเรียนรู ชองทางและสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย  ซึ่งการวิจัยในคร้ังนี้
ผูวิจัยไดใชการเรียนแบบผสมผสานดวยการเรียนแบบเผชิญหนาในชั้นเรียนและการเรียนแบบ
ออนไลนโดยใชกระบวนการการเรียนแบบรวมมือในการจัดการเรียนรู และใชชองทางการ
ติดตอสื่อสารรวมถึงสื่อการเรียนรูที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

   3.2  องคประกอบของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
Rovai and Jordan (2004 : Online) กลาววาองคประกอบของการจัดการเรียนการสอนบน

เว็บแบบผสมผสาน  ประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังนี้ 
1. การผสมผสานสื่อผสมและทรัพยากรเสมือนในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

(Blended multimedia and virtual internet resources)  ประกอบดวย 
1) วีดิทัศน หรือดีวีดี 
2) การทัศนศึกษาเสมือน 
3) เว็บไซตแบบปฏิสัมพันธ 
4) ซอฟตแวร 
5) สื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน 

2. การผสมผสานโดยใชเว็บไซตสนับสนุนการเรียนการสอนในหองเรียน 
(Classroom websites)  ในการสรางสิ่งแวดลอมในการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน
สําหรับประกาศงานท่ีมอบหมาย  รับ-สงการบาน  การทดสอบการประกาศผลการเรียนและนโยบาย
ของชั้นเรียน เปนตน  โดยผูสอนอาจจะตองสรางเว็บไซตเพ่ือการเรียนการสอนดวยตนเองหรืออาจจะ
ทําการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตที่เก่ียวของก็ได 

3. การผสมผสานโดยใช ระบบบริหารการจัดการ เรี ยนรู  ( Course 
Management Systems : CMS/Learning Management Systems : LMS)  ในการจัดการเรียน
การสอนบนเว็บแบบผสมผสานผูสอนใชระบบบริหารจัดการเรียนรูเพ่ือชวยในการติดตอสื่อสาร และ
การบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน  เชน  การแจกเอกสารประกอบการสอน  
การกําหนดวันสุดทายของการสงงานท่ีมอบหมาย  การรวบรวมงานที่มอบหมาย การแจงงานท่ี
มอบหมายลวงหนา  การแจงประกาศตางๆ การสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสถึงผูเรียนเปนรายบุคคล  
การแจงขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการสอน  และนโยบายในการใหระดับผลการเรียน  รวมถึงการ
จัดการขอมูลสวนบุคคลของผูเรียน  เชน  ขอมูลสวนตัว  เว็บบล็อก  ขอมูลพฤติกรรมการเรียนและ
รายงานความกาวหนาในการเรียนเปนตน  
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4.  การผสมผสานโดยใชการอภิปรายแบบประสานเวลาและการอภิปราย
แบบไมประสานเวลา (Synchronous and Asynchronous Discussions)  เปนรูปแบบของการ
จัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานท่ีเปนการผสมผสานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
หองเรียนแบบดั้งเดิมกับการเรียนแบบออนไลนเขาดวยกัน  การใชเทคโนโลยีของการเรียนแบบ
ออนไลนเขามาเติมในสวนของสิ่งแวดลอมในการเรียนแบบเผชิญหนา  ทําไดโดยการประยุกตใชการ
อภิปรายแบบประสานเวลาและการอภิปรายแบบไมประสานเวลา  โดยผูสอนเปนกําหนดหัวขอในการ
สนทนา  คอยอํานวยความสะดวกในระหวางการสนทนา  โดยพยายามจัดบรรยากาศในการเรียนให
เหมือนกับการสนทนาระหวางผูเรียนในหองเรียน 

องคประกอบของการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานตามแนวคิดของ ธอรน 
(Thorne 2003, อางถึงใน ปณิตา วรรณพิรุณ 2551 : 33-37) ธอรน แบงองคประกอบของการเรียน
บนเว็บแบบผสมผสานเปน 12 กลุม โดยจัดเปน 2 องคประกอบหลัก ไดแก องคประกอบออนไลน 6 
กลุม และองคประกอบออฟไลน 6 กลุม ดังนี้ 

1.   องคประกอบออฟไลน (Offline)  ประกอบดวย 6 กลุมไดแก 
1.1 การเรียนในที่ทํางาน (Work place learning) ประกอบดวย 

1) ผูจัดการเรียนการสอนตอเปนผูพัฒนาการเรียนการสอน 
2) การเรียนรูในขณะปฏิบัติงาน 
3) การฝกงาน 
4) การติดตามผล 
5) การมอบหมายงาน 
6) การตรวจงานที่มอบหมาย 

1.2 ผูสอน ผูชี้แนะหรือที่ปรึกษาในหองเรียนแบบเผชิญหนา (Face to 
face tutoring, Coaching or Motoring)  ประกอบดวย 

1) การสอน 
2) การชี้แนะ 
3) การใหคําปรึกษา 
4) การประเมินผลแบบ 360 องศา 

1.3 หองเรียนแบบดั้งเดิม (Classroom)  ประกอบดวยกิจกรรมการเรียน
การสอนดังนี ้

1) การสอนแบบบรรยายหรือการนําเสนองาน 
2) การนําเสนอเนื้อหาบทเรียน 
3) การฝกปฏิบัติการ 
4) การสัมมนา 
5) การแสดงบทบาทสมมติ 
6) สถานการณจําลอง 
7) การประชุม 
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1.4 สื่อสิ่งพิมพ (Distributable print media)  ประกอบดวยสื่อสิ่งพิมพ

ดังนี้ 
1) หนังสือ 
2) นิตยสาร 
3) หนังสือพิมพ 
4) สมุดฝกหัด 
5) วารสาร 
6) แบบบันทึกการเรียนรู 

1.5 สื่ออิเล็กทรอนิกส (Distributable electronic media)  
ประกอบดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสดังนี้ 

1) เทปคาทเซทท 
2) ซีดีเสียง 
3) วีดิทัศน 
4) ซีดีรอม 
5) ดีวีดี 

1.6 สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยาโทรทัศน (Broadcast   media)  
ประกอบดวยสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยาโทรทัศน ดังนี้ 

1) วิทยุโทรทัศน 
2) วิทยุกระจายเสียง 
3) วิทยุโทรทัศนแบบปฏิสัมพันธ 

2.   องคประกอบออนไลน(Online)  ประกอบดวย 6 กลุมไดแก 
2.1 เนื้อหาการเรียนบนเครือขาย (Online learning content)

ประกอบดวย 
1) แหลงทรัพยากรพ้ืนฐานสําหรับการเรียน 
2) การปฏิสัมพันธสําหรับเนื้อหาทั่วไป 
3) การปฏิสัมพันธสําหรับเนื้อหาเฉพาะดาน 
4) การสนับสนุนการเรียน 
5) สถานการณจําลอง 

2.2 ผูสอนอิเล็กทรอนิกส  ผูชี้แนะอิเล็กทรอนิกส  หรือที่ปรึกษา
อิเล็กทรอนิกส (e-Tutoring, e-Coaching or e-Motoring)  ประกอบดวย 

1) ผูสอนอิเล็กทรอนิกส 
2) ผูชี้แนะอิเล็กทรอนิกส 
3) ผูใหคําปรึกษาอิเล็กทรอนิกส 
4) การใหผลปอนกลับแบบ 360 องศา 
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2.3 การเรียนรูรวมกันแบบออนไลน (Online collaborative learning)  
ประกอบดวย 

1) การรวมมือแบบไมประสานเวลา  ไดแก  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  
กระดานประกาศ 

2) การรวมมือแบบประสานเวลา  ไดแก  การพูดคุยโดยการพิมพ
ตัวอักษร  การใชขอมูลรวมกัน  การประชุมโดยใชเสียง  การประชุมผานวีดิทัศน  และหองเรียน
เสมือน 

 
2.4 การจัดการความรูแบบออนไลน (Online  knowledge 

management)  ประกอบดวย 
1) การสืบคนโดยใชความรูเปนฐาน 
2) เทคโนโลยีเหมืองขอมูล 
3) การจัดเก็บเอกสารและการคนคืน 
4) การซักถามผูเชี่ยวชาญ 

2.5 เว็บไซต  ประกอบดวย 
1) เคร่ืองมือท่ีใชในการสืบคนขอมูลที่จัดเก็บอยู ในเครือขาย

คอมพิวเตอร 
2) เว็บไซต 
3) กลุมผูใชงาน 
4) เว็บไซตดานธุรกิจ 

2.6 การเรียนผานอุปกรณเคลื่อนที่แบบไรสาย (Mobile  learning)  
ประกอบดวย 

1) การเรียนผานเครื่องคอมพิวเตอรแบบแลปทอป 
2) การเรียนผานเครื่องคอมพิวเตอรขนาดพกพา 
3) การเรียนผานโทรศัพทเคลื่อนที่ 

รูปแบบของการผสมการเรียนรูที่ประสบผลสําเร็จนั้นจะตองมีความสมดุลระหวางการเรียนรู
แบบออนไลน และการเรียนรูแบบด้ังเดิม รวมถึงสวนประกอบดังตอไปน้ี (กนกพร  ฉันทนารุงภักดิ์ 
2548 : 95) 

1.  การประกอบระหวางสองรูปแบบการเรียนรูเขากับสมดุลระหวางการเรียน
ออนไลนและการเรียนรูแบบเผชิญหนา (Face to face) การใชไอซีทีเปนสวนประกอบหน่ึงของการ
เรียนรู การเรียนแบบออนไลน  ถูกจัดใหเปนองคประกอบท่ีสงเสริมการเรียนแบบเผชิญหนาเปนสิ่ง
หนึ่งของจุดประสงคเหมาะสม  ผูเรียนจะตองเรียนรูผานกิจกรรมหรือการชี้แนะ การอภิปรายในการ
เผชิญหนากันระหวางการเรียนออนไลนผูเรียนเปนกรอบใหผูสอน โดยเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันหรือตาง
เวลากัน 
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2.  แหลงทรัพยากร  ควรจัดการวางแผนกิจกรรมตามลําดับ เพ่ือสราง
สถานการณในสิ่งซึ่งผูเรียนรูที่สามารถเขาถึงวิชาในทางออนไลน  ซึ่งตนกําเนิดขอมูลขาวสารอ่ืนๆ และ
กิจกรรมการเรียนรูโดยการทดลองทําจริง  การรวมความรูเขาดวยกัน  การเรียนรูที่มีปญหาเปน
พ้ืนฐานหรือกจิกรรมอ่ืนๆ เทคโนโลยีตองเปนเครื่องมืองายๆ เหมาะสําหรับจุดมุงหมายการสอน  การ
เรียนรูคือความพยายามสวนแบงระหวางผูเรียน  และครู  ผูเรียนจะสรางความกาวหนาความรูดวย
ตนเอง  

3.  ความเปนอิสระของผูเรียนรู  ผูสอนจํานวนมากคิดวา  ความเปนอิสระของ
ผูเรียนเปนความสามารถของเขาท่ีจะจัดการกับตัวเอง  จากการวิจัยตามสภาพจริงเปนการสอนที่ถูก
ใชในลักษณะเน้ือหา  โดยปราศจากการตรวจสอบขอมูลขาวสาร  การสนับสนุนนั้นเครื่องมือจําเปนท่ี
จะเปลี่ยนพวกเขาในความรู  หรือความชํานาญ  ความเปนอิสระของผู เรียน  ความต้ังใจ  
ความสามารถของเขาน้ันจะมีสวนอยูในกระบวนการเรียนรูและจุดมุงหมาย  รวมถึงการเรียนรูในการ
เขาทํางานรวมกัน  

4.  การมีปฏิสัมพันธตอกันระหวางผูสอนและผูเรียน 
 

   3.3  รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
Valiathan (2002, อางถึงใน ปณิตา วรรณพิรุณ 2551 : 40,42-45)  ไดเสนอรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานโดยพัฒนาจากรูปแบบการเรียนแบบออนไลนและการ
เรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม  โดยใชซอฟตแวรสําหรับการเรียนรูรวมกัน  หลักสูตรการเรียนการสอน
บนเว็บ  ระบบอิเล็กทรอนิกสเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู  และการจัดองคความรูประกอบดวยการเรียน
แบบเผชิญหนาในหองเรียน  การเรียนบนเว็บแบบสด  และการเรียนดวยตนเองบนเว็บ 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานของ Valiathan นั้นเนนการ
พัฒนาการเรียนดานทักษะ (Skill driven learning)  การพัฒนาการเรียนดานเจตคติ (Attitude 
driven learning) และการพัฒนาการเรียนดานความสามารถ (Competency driven learning)  
จากแนวคิดของ Valiathan สามารถแสดงไดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1   องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานโดย
เนนการพัฒนาการเรียนดานทักษะ (Skill driven learning) ตามแนวคิดของ Valiathan 

 

องคประกอบ ใชเทคโนโลยีเปนฐาน ไมใชเทคโนโลยีเปนฐาน 
การประกาศ 
(Announcement) 

-ระบบบริหารการจัดการเรียนรู (LMS) 
-การแจงเตือนผานไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (e-Mail push) 

-จดหมาย 

-โทรศัพท 

การแจงภาพรวมใน
หองเรียน (Overview 

session) 

-ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) 
-การสัมมนาผานระบบเครือขาย 

-อินเทอรเน็ต (Webinar) 

-การเรียนในหองเรียนแบบดั้งเดิม 
(Traditional classroom) 

การเรียนดวยตนเอง 
(Self paced 

learning) 

-การเรียนบนเว็บ (Web based 

tutorial) 
-หนังสืออิเล็กทรอนิกส(e-Books) 
-ระบบอิเล็กทรอนิกสเพ่ือสนับสนุนการ
เรียน (EPSS) 
-สถานการณจําลอง (Simulations) 

-บทความ     

-หนังสือ 

-การสอนงาน 

-การฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน 

การตอบขอซักถาม
(Query resolution) 

-ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) 
-คําถามท่ีถามบอย (FAQ) 

-การประชุมแบบเผชิญหนา 

 -โปรแกรมสนทนาแบบประสานเวลา 
(Instant messenger) 

 

การสาธิต 
(Demonstration) 

-การประชุมผานเว็บ 

-สถานการณจําลอง 
-การเรียนในหองเรียนแบบดั้งเดิม 
(Traditional classroom) 

การฝกปฏิบัติ
(Practice) 

- สถานการณจําลอง - การมอบหมายงานในสมุด
ฝกหัด (Workbook 

assignment) 
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ตารางที่ 1   องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานโดย
เนนการพัฒนาการเรียนดานทักษะ (Skill driven learning) ตามแนวคิดของ Valiathan (ตอ) 

 
องคประกอบ ใชเทคโนโลยีเปนฐาน ไมใชเทคโนโลยีเปนฐาน 

การแจงผลปอนกลับ 
(Feedback) 

- ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) 
 

- การประชุมแบบเผชิญหนา 
- ใบรายงานผลการเรียน  

(Print report) 
การจบบทเรียน 
(Closing session) 

- ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) 
- การสัมมนาผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต  

- การเรียนในหองเรียนแบบ
ดั้งเดิม (Traditional 

classroom) 
การรับรองผลการ
เรียน (Certification) 

- การทดสอบผานเว็บ                        
(Web based test) 

- การทดสอบในหองเรียน 

 

 

ตารางที่ 2  องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานโดยเนน
การพัฒนาการเรียนดานเจตคติ (Attitudel Driven Learning) ตามแนวคิดของ Valiathan 

 

องคประกอบ ใชเทคโนโลยีเปนฐาน ไมใชเทคโนโลยีเปนฐาน 
การประกาศ 
(Announcement) 

- ระบบบริหารการจัดการเรียนรู (LMS) 
- การแจงเตือนผานไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (e-Mail Push) 

- จดหมาย 

 

การแจงภาพรวมใน
การเรียน 

 (Overview session) 

- ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) 
- การสัมมนาผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต 

- การเรียนในหองเรียนแบบ
ดั้งเดิม (Traditional 

Classroom) 
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ตารางที่ 2  องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานโดยเนน
การพัฒนาการเรียนดานเจตคติ (Attitudel Driven Learning) ตามแนวคิดของ Valiathan (ตอ) 

 

องคประกอบ ใชเทคโนโลยีเปนฐาน ไมใชเทคโนโลยีเปนฐาน 
การเรียนดวยตนเอง
(Self paced 

learning) 

- การเรียนบนเว็บ (Web Based 

Instruction) 

- หนังสืออิเล็กทรอนิกส  
- ระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนการ
เรียน (EPSS) 
- สถานการณจําลอง (Simulations) 

- บทความ 

- หนังสือ 

- สมุดฝกหัด (Workbooks) 

การตอบขอซักถาม 

(Query resolution) 
- ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) 
- คําถามท่ีถามบอย (FAQ) 
- โปรแกรมสนทนาแบบประสานเวลา 

(Instant messenger) 
- สถานการณจําลอง (Simulations) 

- การประชุมแบบเผชิญหนา
รวมกับผูเชี่ยวชาญ  
(Face to Face Meeting 

with Expert) 

การประเมินผล 
(Assessment) 

-  - การทดสอบ (Print Test) 

การเรียนรวมกัน 

(Collaborative 

Session) 

- การสัมมนาผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต  
- การสนทนา (Chat) 

- บทบาทสมมติกับเพ่ือน (Role 

Playing with Peers) 

การฝกปฏิบัติ 
(Practice) 

- สถานการณจําลอง (Simulations) - บทบาทสมมติกับเพ่ือน 

ผลปอนกลับและการ
จบบทเรียน 
(Feedback and 

closing session) 

- ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) 
- การสัมมนาผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต  
 

- การเรียนในหองเรียนแบบ
ดั้งเดิม 
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ตารางที่ 3  องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานโดยเนน 
การพัฒนาการเรียนดานความสามารถ (Competency Driven Learning) ตามแนวคิดของ  
Valiathan 

 

องคประกอบ ใชเทคโนโลยีเปนฐาน ไมใชเทคโนโลยีเปนฐาน 
การชี้แนวทางในการ
เรียน (Assign guides 

or mentors) 

- ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) - โทรศัพท 
 

การสรางชุมชนการ
เรียนรู (Create a 

community) 

- พ้ืนที่บนอินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ต - การเรียนเปนกลุม 

 

 

 
การฝกปฏิบัติ 
(Practice) 

- ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) 
- เวทีอภิปราย (Discussion forums) 
สถานการณจําลอง (Simulations) 

- การประชุมแบบเผชิญหนา 
- การฝกปฏิบัติการ 

การอภิปราย  
(Hold discussion) 

- เวทีอภิปราย 

- การสนทนา 
- การประชุมแบบเผชิญหนา 
- ฝกปฏิบัติการ 
- โทรศัพท 

ปญหา  
(Resolve queries) 

- โปรแกรมสนทนาแบบประสานเวลา -  

รูปแบบการเรียน - เก็บรวบรวมขอมูลในการเรียนโดยใช 
LMS/LCMS 

- เอกสารทางราชการ  
(White papers) 
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Barnum และ Paarmann (2002, อางถึงใน กนกพร  ฉันทนารุงภักดิ์ 2548 : 94-95)  
เสนอแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน วาประกอบดวย                           
4 องคประกอบดังนี้ 

1. การสงผานขอมูลโดยใชเว็บ (Web based delivery) 
2. กระบวนการเรียนแบบเผชิญหนา (Face to face processing) 
3. การสรางความสามารถในการเขาถึงระบบ (Creating deliverables) 
4. การสงเสริมกระบวนการเรียนรูรวมกัน (Collaborative extension      

of learning) 
 

   3.4  ระดับการผสมผสาน 
การเรียนการสอนบนเว็บผสมผสานนั้น  มีระดับการใชสื่อออนไลนเปนตัวจัดระดับการเรียน

การสอนบนเว็บแบบผสมผสาน กลาวคือ มีระดับการใชสื่อการเรียนการสอนออนไลนมากเพียงใด  ก็
จะเรียกการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานตามลักษณะน้ันๆ ดังนี้ (กนกพร  ฉันทนารุงภักดิ์ 
2548 : 95) 

1. Informational: ออนไลน 5 - 10%  ใชชั้นเรียนมากกวา e-Learning โดย
ใชในสวนของประมวลการสอน ตารางเวลา ประกาศขาว 

2. Supplemental: ออนไลน 20 - 30% 
- เกบ็สารสนเทศ  เชน  เอกสารอานประกอบ  เอกสารประกอบการสอน 
- การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต 
- การติดตอทางอีเมล 

3. Blended: ออนไลน 50 - 60% เปนการเรียนในชั้นเรียน 50% และ
ออนไลน 50% 

- ใชแทนการเรียนในชั้นเรียน  (บรรยาย/สัมมนา/ปฏิบัติ) 
- ศึกษาสื่อออนไลนแทนฟงบรรยาย   อภิปราย   ทําแบบทดสอบ  

แบบฝกหัดออนไลน 
4. Distance : ออนไลน 90 - 100% มีการเรียนในชั้นเรียนนอยมากหรือ    

ไมมีเลย 
- เปนโปรแกรมเรียนออนไลนเต็มรูปแบบ 
- มหาวิทยาลัยไซเบอรไทย 
- ยังมีอยูนอยมาก 

ซึ่งสอดคลองกับระบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน ในเอกสารประกอบการ
สัมมนาวิชาการ (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ 2548) ดังนี้ 

1. Information คือ ออนไลน 5 – 10 % ใชชั้นเรียนมากกวา โดยใชในสวน
ของประมวลผลการสอน ตารางเวลา ประกาศขาว 

2. Supplemental คือ ออนไลน 20 – 30 % ในรูปของการเก็บสารสนเทศ 
เชน เอกสารอานประกอบการสอน การเชื่อมโยงไปยังเว็บ และการติดตอทางอีเมล 
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3. Blended คือ ออนไลน 50 – 60 % เปนการเรียนในชั้นเรียน 50 % และ
ออนไลนอีก 50 % โดยใชแทนการเรียนในชั้นเรียน (บรรยาย/สัมนา/ปฏิบัติ) การศึกษาส่ือออนไลน
แทนการฟงบรรยาย อภิปราย ทําแบบทดสอบ แบบฝกหัดออนไลน 

4. Distance คือ ออนไลน 90 – 100 % มีการเรียนในชั้นเรียนนอยมาก
หรือไมมีเลย เปนโปรแกรมเรียนออนไลนเต็มรูปแบบ ไดแกมหาวิทยาลัยไซเบอรของไทย ซึ่งยังมีอยู
นอยมาก 

 
   3.5 การออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน 

ในการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานท่ีประสบผลสําเร็จนักออกแบบการ
เรียนการสอนตองคํานึงถึงจุดประสงคของการเรียนที่กําหนดไว  ระยะเวลาในการเรียน รวมถึงความ
แตกตางขอรูปแบบการเรียนรูของผูเรียน  เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอน  การออกแบบบทเรียนและการประเมินผลการเรียน  จากจุดเดนของการเรียนการสอนบน
เว็บแบบผสมผสานที่ทําใหความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอนและเพ่ือผูเรียนคนอ่ืนๆ ใกลชิดกัน
มากข้ึน ทําใหผูเรียนสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกันไดโดยสะดวก  สามารถเขาใจเพ่ือน
รวมชั้นเรียน  และเคารพเพ่ือนรวมชั้นเรียนมากขึ้น  สงผลใหผูเรียนมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น
นอกจากนี้ผูเรียนยังไดรับผลปอนกลับจากการเรียนไดโดยทันที  ซึ่งเปนการสงเสริมพัฒนาการในการ
เรียนของผูเรียนแตละคนใหเต็มตามศักยภาพท่ีผูเรียนแตละคนมี  ผูเสนอแนวทางในการออกแบบ
บทเรียนบนเว็บแบบผสมผสานดังนี้ 

The Training Place (2004, อางถึงใน ปณิตา วรรณพิรุณ 2551 : 48-51) ไดเสนอแนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน  โดยพัฒนาจากรูปแบบการ
ออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE ประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1  การวิเคราะหและการวางแผน (Analysis and Planning)  
- การวิเคราะหผูเรียน  การปฏิบัติการ  องคกร  รูปแบบการเรียนและความ

ตองการของระบบ  เพื่อใชในการพัฒนาหลักสูตร 
- วิเคราะหทรัพยากรท่ีสนับสนุนตอการจัดกิจกรรมการเรียน 
- วิเคราะหความตองการของผูเรียน  การวางแผน  การนําไปใช  การทดสอบและ

การประเมินผล 
- การวิเคราะหแผนงาน  กระบวนการทํางาน  การนําไปใชในภาพรวม  เพ่ือ

นําไปสูการสรางวงจรในการพัฒนาและปรับปรุงแบบกระบวนการทํางานที่วางไว 
- การวิเคราะหความตองการขององคกร 

ขั้นที่ 2 การออกแบบ (Design solutions) 
- กําหนดจุดประสงคการเรียนรู (Objective) 
- การออกแบบใหตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 
- การออกแบบประเภทของการเรียนรู (Taxonomy) 
- การออกแบบบริบทท่ีเกี่ยวของ  ไดแก  บาน  การทํางาน  การฝกปฏิบัติ  

หองเรียน/หองปฏิบัติการ  และการเรียนรูรวมกัน 
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- การออกแบบผูเรียน (Audience)  ไดแก  การเรียนดวยการนําตนเอง  การเรียน
แบบเพ่ือนชวยเพื่อน  การเรียนแบบผูฝกสอนและผูเรียน  การเรียนแบบผูใหคําปรึกษากับผูเรียน   

ขั้นที่ 3 การพัฒนา (Development) แบงเปน 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบแบบไม
ประสานเวลา (Asynchronous) องคประกอบแบบประสานเวลา (Synchronous) และองคประกอบ
แบบเผชิญหนา (Face to face) ดังตารางที่ 4 
 
 ตารางที่ 4 องคประกอบของการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานขั้นการ 
พัฒนาของ The Training Place (2004) 

องคประกอบแบบไมประสาน
เวลา (Asynchronous) 

องคประกอบแบบประสานเวลา 
(Synchronous) 

องคประกอบแบบ
เผชิญหนา 

(Face to face) 
- ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
- กระดานขอความ 

- เวทีเสวนาและการสนทนาแบบ
ปฏิสัมพันธ 
- เครื่องมือที่ใชองคความรูเปน
พ้ืนฐาน 

- ระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อ
สนับสนุนการเรียน 

- ระบบบริหารจัดการเนื้อหา
เรียนรู 
- ระบบบริหารจัดการเรียนรู 
- เ ค รื่ อ ง มื อ นิ พ น ธ เ ว็ บ (Web 

authoring tools) 

- บราวเซอร 
- ระบบติดตามความกาวหนา
ของผูเรียน 

- บทความ 

- ซีดีรอม 

- วีดิทัศน 
- แผนวีดิทัศน 
- วิดีโอสตรีมมิง 

- การประชุมผานเสียง 
- การประชุมผานวิดีทัศน 
- การประชุมผานดาวเทียม 

 

- Online breakout rooms and 

labs 

- หองเรียนเสมือน 

- การประชุมผานระบบออนไลน 
 

- การอภิปรายออนไลน 
 

 

- หองเรียนแบบดั้งเดิม 

- หองปฏิบัติการ 
- การเผชิญหนา 
- การประชุม 

- มหาวิทยาลัย 

- ที่ปรึกษา 
- การเรียนแบบเพ่ือนชวย

เพ่ือน 

- กลุมผูเชี่ยวชาญ 

 

- ทีมสนับสนุน 

- การแนะนําการเรียน 
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 ตารางที่ 4 องคประกอบของการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานขั้นการ 
พัฒนาของ The Training Place (2004) (ตอ) 

 
องคประกอบแบบไมประสาน
เวลา (Asynchronous) 

องคประกอบแบบประสานเวลา 
(Synchronous) 

องคประกอบแบบ
เผชิญหนา 

(Face to face) 
- การฝกอบรมบนเว็บ 

- การติดตามงานท่ีมอบหมาย 

- การทดสอบ 

- เครื่องมือนิพนธเว็บ(Web 

- authoring tools) 

- บราวเซอร 
- ระบบติดตามความกาวหนา
ของผูเรียน 

- บทความ 

- ซีดีรอม 

- วีดิทัศน 
- แผนวีดิทัศน 
- วิดีโอสตรีมมิง 
- การฝกอบรมบนเว็บ 

  

 

ขั้นที่ 4 การนําไปใช (Implementation)   
ในการนําระบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานไปใช  ตองกําหนดประเด็นแนว

ทางการนําไปใช  การวางแผนการนําไปใช  การวางแผนการใชเทคโนโลยี และการวางแผนในประเด็น
อ่ืนๆ ที่อาจเก่ียวของใหชัดเจน  เพ่ือใหผูที่เกี่ยวของกับการนําระบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบ
ผสมผสานไปใช  ไดแก  ผูเรียน  เพื่อนรวมเรียน  ผูสอน  และสถาบันการศึกษา  เกิดการยอมรับและ
มีความเขาใจที่ถูกตอง  เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานบรรลุเปาหมายท่ี
กําหนดไว 

ขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation) 
การวัดและการประเมินผลสําหรับการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานทําโดยการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนโดยเทียบกับเกณฑมาตรฐาน  รวมถึงการประเมิน
คาใชจายในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน 
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Alvarez (2005 : Online) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการออกแบบบทเรียนบนเว็บแบบ
ผสมผสานวาประกอบดวย 7 ขั้นตอนดังนี้ 

1. การกําหนดจุดมุงหมายในแตละขั้นตอนการเรียนและพิจารณาลําดับ
ขั้นตอนในการเรียน 

2. การจัดกิจกรรมระหวางการจัดการเรียนการสอน 
3. การกําหนดทักษะ  ความรูพ้ืนฐานที่จําเปนตองรูกอนการเรียน (ถามี) 
4. การกําหนดจุดมุงหมายของการเรียน 
5. การจัดการเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน 
6. การกําหนดกลยุทธในการประเมินผล 

ปจจัยสําคัญที่ควรคํานึงถึงในการออกแบบระบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานให
ประสบผลสําเร็จไดแก (Singh and Reed 2001, อางถึงใน ปณิตา  วรรณพิรุณ 2551 : 52) 

1. ปจจัยดานผูเรียน    
เน่ืองจากความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน  นักออกแบบการเรียนการสอนควร

ออกแบบบทเรียนใหมีรูปแบบที่ยืดหยุน  และมีความหลากหลายเพ่ือใหสอดคลองกับวิธีการเรียน  
รูปแบบการเรียนรู  รูปแบการคิด  ความสามารถในการเรียนรู  และบุคลิกภาพของผูเรียนแตละคน  
เพ่ือใหผูเรียนที่มีความแตกตางกันเกิดการเรียนรูไดอยางเทาเทียมกันตามศักยภาพของตนเอง 

2. ปจจัยดานเนื้อหา 
เนื่องจากเน้ือหาท่ีใชในการเรียนการสอนมีความแตกตางกัน  ดังนั้นนักออกแบบการเรียน

การสอนควรออกแบบกิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกับลักษณะเนื้อหาเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได
ดีที่สุด  เนื้อหาที่เหมาะสมกับการเรียนแบบออนไลนคือ เนื้อหาท่ีมีความซับซอนตองการคําอธิบาย
เพ่ือความกระจางในการเรียนจากผูสอน และการฝกปฏิบัติการ 

3. ปจจัยดานระบบโครงขายพื้นฐาน 
เนื่องจากความสามารถในการเขาถึงระบบการจัดการเรียนรูบนเว็บแบบผสมผสานท่ีแตกตาง

กัน  นักออกแบบการเรียนการสอนควรออกแบบบทเรียนโดยคํานึงถึงความสามารถของระบบ
โครงขายพื้นฐาน  ระกอบดวย  ความเสถียรของระบบ  การเชื่อมตอกับระบบเครือขาย  ความเร็วใน
การสงผาน  รับและสงขอมูล  รูปแบบของส่ือสําหรับบทเรียนบนเว็บ 
 

4. การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) 
4.1  ความหมายของการเรียนแบบรวมมือ มีนักการศึกษาหลายทานไดให

ความหมายของการเรียนแบบรวมมือ ดังนี้ 
 วัฒนาพร  ระงับทุกข (2542 : 38) กลาววา การเรียนแบบรวมมือ หมายถึง วิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหแกนักเรียนไดเรียนรูรวมกัน
เปนกลุมเล็ก ๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความรูความสามารถแตกตางกัน โดยท่ีแตละคนมี
สวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรูและในความสําเร็จของกลุม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
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การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู รวมทั้งการเปนกําลังใจแกกันและกัน คนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคนท่ี
ออนกวาสมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองเทานั้น หากแตจะตองรวมกัน
รับผิดชอบตอการเรียนรูของเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุม 
 สุรศักดิ์  หลาบมาลา (2531 : 4) กลาววาการเรียนแบบรวมมือ หมายถึงวิธีการสอนแบบ
หนึ่งที่กําหนดใหผูเรียนที่มีความสามารถตางกันมาทํางานรวมกันเปนกลุมเล็กๆ ซึ่งมีผูเรียน 4 คน เปน
เด็กเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และเรียนออน 1 คน ผลการเรียนของเด็กจะพิจารณาเปนตอน 
ตอนแรกจะพิจารณาคะแนนเปนกลุม ตอนที่สองจะพิจารณาคะแนนเปนรายบุคคล การสอบท้ังสอง
ครั้งตางคนตางสอบ แตเวลาเรียนตองรวมมือกัน ดังนั้นเด็กเกงจึงพยายามชวยเหลือเด็กออนเพราะจะ
ทําใหคะแนนของกลุมดีขึ้น และทางโรงเรียนจะใชรางวัลเปนการเสริมแรงใหดวย หากคะแนนเฉล่ีย
กลุมใดไดเกณฑท่ีทางโรงเรียนตั้งไว 

ไสว ฟกขาว (2542 : 132) ไดกลาววา การเรียนแบบรวมมือเปนการจัดการเรียนท่ีแบง
ผูเรียนออกเปนกลุมเล็ก ๆ สมาชิกในกลุมมีความสามารถแตกตางกัน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กัน มีการชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบรวมกันทั้งในสวนตนและสวนรวม 
เพ่ือใหกลุมไดรับความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด 
 สุวิทย  มูลคําและอรทัย  มูลคํา (2545 : 134)  ไดใหความหมายไววา การสอนโดยใชการ
เรยีนแบบรวมมือ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดใหนักเรียนไดรวมมือและชวยเหลือ
กัน โดยแบงกลุมนักเรียนที่มีความสามารถตางกันออกเปนกลุมเล็กๆ ซึ่งเปนการรวมกลุมอยางมี
โครงสรางท่ีชัดเจน มีการทํางานรวมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความ
รับผิดชอบในสวนตัวและสวนรวม เพื่อใหตนเองและสมาชิกประสบความสําเร็จ 

นันทิยา บุญเคลือบ (2540 : 14-15) ไดกลาววา การเรียนแบบรวมมือเปนการเรียนรูดวย
กระบวนการกลุมเปนวิธีที่เหมาะสมวิธีหนึ่งที่ใชในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเนื่องจากกิจกรรม
กลุมไดเปดโอกาสใหนักเรียนแลกเปล่ียนความรูกับสมาชิกของกลุมที่มีวัยใกลเคียงกัน จึงสื่อสารกัน
ไดเปนอยางด ี

 พิมพพันธ  เดชะคุปต (2544 : 6) กลาววา การเรียนแบบรวมมือ หมายถึง วิธีสอนแบบ
หนึ่ง โดยกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถตางกันทํางานพรอมกันเปนกลุมขนาดเล็กโดยทุกคนมี
ความรับผิดชอบงานของตนเอง และงานสวนรวมรวมกันมีปฏิสัมพันธกันและกันมีทักษะการทํางาน
กลุม เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย สงผลใหเกิดความพอใจอันเปนลักษณะเฉพาะของกลุมรวมมือ 

สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน (2544 : 3) ไดใหความหมายไววา การสอนโดยใชการเรียนแบบ
รวมมือ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดกลุมทํางานเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและเพ่ิมพูน
แรงจูงใจทางการเรียน การสอนโดยใชการเรียนแบบรวมมือไมใชวิธีการจัดนักเรียนเขากลุมรวมกัน
แบบธรรมดา แตเปนการรวมกลุมอยางมีโครงสรางที่ชัดเจน กลาวคือสมาชิกจะมีปฏิสัมพันธตอกันใน
การเรียนรู และสมาชิกจะไดรับการกระตุนใหเกิดแรงจูงใจเพ่ือที่จะชวยเหลือ และเพ่ิมพูนการเรียนรู 
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ของสมาชิก ดังนั้น การจัดนักเรียนเขากลุมทํางานโดยทั่วๆไปจึงอาจไมใชการเรียนแบบรวมมือ เพราะ
มักพบวานักเรียนที่เกงเทาน้ันจะเปนผูจัดการใหเกิดผลงานในทีม สมาชิกอ่ืนๆ อาจไมมีโอกาสในการ
แสดงออกซ่ึงการเรียนรู 

อารซท และนิวแมน (Artzt and newman. 1990 : 448 – 449) กลาววา การเรียนแบบ
รวมมือเปนวิธีที่ผูเรียนทําการแกปญหารวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ  สมาชิกทุกคนในกลุมมีความสําคัญตอ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของกลุม เพ่ือบรรลุเปาหมายสมาชิกทุกคนจึงชวยเหลือซึ่งกันและกันให
เกิดการเรียนรูและแกปญหาครูไมใชเปนแหลงความรูที่คอยปอนแกนักเรียน แตจะมีบทบาทเปนผูคอย
ใหความชวยเหลือจัดหาและชี้แนะแหลงขอมูลในการเรียนตัวนักเรียนเองจะเปนแหลงความรูซึ่งกัน
และกันในกระบวนการเรียนรู 

จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson and Johnson 1994  อางถึงในไสว  ฟกขาว 2542 : 
131)  กลาววา  การเรียนแบบรวมมือ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหนักเรียนได
รวมมือ และชวยเหลือกันในการเรียนรู โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุมเล็กๆ ประกอบดวยสมาชิกที่มี
ความสามารถแตกตางกันทํางานรวมกันเพ่ือเปาหมายของกลุม สมาชิกตองรับผิดชอบรวมกันทั้งใน
สวนตน และสวนรวม มีการฝกใชทักษะการทํางานกลุมรวมกัน ผลงานของกลุมขึ้นอยูกับผลงานของ
สมาชิกแตละคนในกลุมสมาชิกตางไดรับความสําเร็จรวมกัน 

สลาวิน (Slavin 1995 : 3) ไดใหความหมายวา การสอนโดยใชการเรียนแบบรวมมือ
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุมเล็ กๆ ซึ่งมี
ความสามารถในการเรียนตางกัน สมาชิกจะรับผิดชอบในส่ิงที่ไดรับการสอน ชวยเพ่ือสมาชิกใหเกิด
การเรียนรู มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีเปาหมายในการทํางานรวมกันคือ เปาหมายของกลุม 

จากความหมายของการเรียนแบบรวมมือขางตน สรุปไดวา การเรียนแบบรวมมือ เปนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางที่นักเรียนมีความสามารถแตกตางกันโดยแบง
นักเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ ในการเรียนรวมกัน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งนักเรียนจะบรรลุถึงเป าหมายของการเรียนรูไดก็ตอเมื่อ
สมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุมไปถึงเปาหมายเชนเดียวกัน ความสําเร็จของตนเองก็คือความสําเร็จของกลุม
ดวย 

4.2 ลักษณะการเรียนแบบรวมมือ  มีนักการศึกษาท้ังตางประเทศและในประเทศ
กลาวถึงลักษณะของการเรียนแบบรวมมือไวดังนี้ 
 จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson and Johnson. 1994 อางถึงในทิศนา แขมมณี 2547 : 
99) กลาวถึงลักษณะสําคัญของการเรียนแบบรวมมือ ไว 5 ประการ ดังนี้ 

1.  การสรางความรูสึกพ่ึงพากันทางบวกใหเกิดขึ้นในกลุมนักเรียน (Positive 
interdependence) วิธีการท่ีทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกพ่ึงพากันจะตองจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหมีการพ่ึงพากันในดานการไดรับประโยชนจากความสําเร็จของกลุมรวมกัน เชน รางวัลหรือ 
คะแนน  และพ่ึงพากันในดานกระบวนการทํางานเพ่ือใหงานกลุมสามารถบรรลุไดตามเปาหมายโดยมี
การกําหนดบทบาทของแตละคนท่ีเทาเทียมกันและสัมพันธตอกันจึงจะทําใหงานสําเร็จ  และการแบง
งานใหนักเรียนแตละคนในกลุมใหมีลักษณะที่ตอเนื่องกัน   ถาขาดสมาชิกคนใดจะทําใหงานดําเนิน
ตอไปไมได 
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2.  การมีปฏิสัมพันธที่สงเสริมกันระหวางนักเรียน (Face-to-face promotive 
interaction) คือ  นักเรียนในแตละกลุมจะมีการอภิปราย  อธิบาย  ซักถาม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน    เพ่ือใหสมาชิกแตละคนในกลุมเกิดการเรียนรู  และการเรียนรูเหตุผล ซ่ึงกันและกัน  
ใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการทํางานของตน   สมาชิกในกลุมมีการชวยเหลือ สนับสนุน กระตุน 
สงเสริมและใหกําลังใจกัน  และกันในการทํางานและการเรียนเพ่ือใหประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมาย
ของกลุม 

3.  ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละบุคคล (Individual  accountability) คือ 
ความรับผิดชอบในการเรียนรูของสมาชิกแตละคนโดยตองทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็ม
ความสามารถ  ตองรับผิดชอบในผลการเรียนของตนเองและของเพ่ือนสมาชิกในกลุม  ทุกคนในกลุม
จะรูวาใครตองการความชวยเหลือ  สงเสริมสนับสนุนในเรื่องใด  มีการกระตุนกันและกันใหทํางานที่
ไดรับมอบหมายใหสมบูรณ  มีการตรวจสอบ  เพ่ือใหแนใจวานักเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล
หรอืไมโดยสมาชิกทุกคนในกลุมตองมีความม่ันใจ  และพรอมที่จะไดรับการทดสอบเปนรายบุคคลเพ่ือ
เปนการประกันวาสมาชิกทุกคนในกลุมมีความรับผิดชอบรวมกันกับกลุม 

4.  ทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุมยอย ( Interpersonal and 
small group skills) การทํางานกลุมยอยจะตองไดรับการฝกฝนทักษะทางสังคมและทักษะในการ
ทํางานกลุม เพ่ือใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   ดังนั้นนักเรียนควรจะตองทําความ
รูจักกัน เรียนรูลักษณะนิสัยและสรางความไววางใจตอกันและกัน รับฟงและยอมรับความคิดเห็นของ
ผูอืน่อยางมีเหตุผล รูจักติดตอสื่อสาร และสามารถตัดสินใจแกปญหา ขอขัดแยงในการทํางานรวมกัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.  กระบวนการกลุม (Group process) เปนกระบวนการทํางานที่มีขั้นตอนหรือ
วิธีการที่จะชวยใหการดําเนินงานของกลุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายได  โดย
สมาชิกกลุมตองทําความเขาใจในเปาหมายการทํางาน วางแผนปฏิบัติงานและดําเนินงานตามแผน
รวมกัน  และที่สําคัญจะตองมีการประเมินผลงานของกลุม  ประเมินกระบวนการทํางานกลุม  
ประเมินบทบาทของสมาชิกวา  สมาชิกแตละคนในกลุมสามารถปรับปรุงการทํางานของตนใหดีขึ้นได
อยางไร  สมาชิกทุกคนในกลุมชวยกันแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจวาควรมีการปรับปรุง หรือ
เปลี่ยนแปลงอะไร  และอยางไรดังนั้นกระบวนการกลุมจะเปนเครื่องมือที่สําคัญที่นําไปสูความสําเร็จ
ของกลุม 
 เคแกน (Kagan. 1994 อางถึงในพิมพันธ  เดชะคุปต. 2544 : 7-8) ไดกลาวถึงลักษณะ
สําคัญของการเรียนแบบรวมมือวาตองมีโครงสรางที่ชัดเจนโดยมีแนวคิดสําคัญ  6  ประการ สรุปได
ดังนี้ 

1.  เปนกลุม (Team) ซึ่งเปนกลุมขนาดเล็ก ประมาณ 2-6 คน และขนาดท่ี
เหมาะสมท่ีสุดคือ 4 คน เปดโอกาสใหทุกคนรวมมืออยางเทาเทียมกัน รวมทั้งสามารถแบงใหทํางาน
เปนคูไดสะดวก กลุมมี 3 แบบ คือ 

1.1 กลุมท่ีประกอบดวยสมาชิกลักษณะเดียวกัน 
1.2 กลุมท่ีประกอบดวยสมาชิกลักษณะตางกัน เปนกลุมท่ีรวมสมาชิกที่มีเพศ

และความสามารถตางกัน 
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1.3 กลุมที่ประกอบดวยสมาชิกท่ีไดจากการสุมกลุมที่เรียนแบบรวมมือควรมี
กลุมที่ประกอบดวยสมาชิกที่มีลักษณะตางกัน เชนมีความสามารถแตกตางกัน คละกัน หรืออาจมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคละกัน ไดแก มีคนเกง ปานกลาง และออนอยูรวมกัน เปนตน 

2.  มีความตั้งใจ (Willing) เปนความตั้งใจที่รวมมือในการเรียนและทํางาน โดย
ชวยเหลือกันและกัน มีการยอมรับซึ่งกันและกัน อันจะทําใหงานราบรื่น 

3.  มีการจัดการ (Management) การจัดการเพ่ือใหการทํางานกลุมเปนไปอยาง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพนั้นตองกําหนดสิ่งตอไปน้ี 

3.1 สัญญานเงียบ คือสัญญานที่ครูผูสอนสงใหนักเรียน แลวนักเรียนทํา
สัญญานตามและเงียบเพ่ือฟงคําสั่งตอไป 

3.2 บทบาท บทบาทตองกําหนดไวลวงหนาใครทํา ใครพูด ใครเขียน ใครฟง
ในเวลาที่กําหนด 

3.3 คําถาม คําถามหรือคําสั่งใหนักเรียนทําตาม 
4.  มีทักษะ (Skills) เปนทักษะทางสังคมรวมทั้งทักษะการส่ือความหมาย การ

ชวยสอนและการแกปญหาความขัดแยง  ซึ่งทักษะเหลานี้จะชวยใหสามารถทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ ครูจะชวยพัฒนาทักษะทางสังคมใหกับนักเรียนได โดยกําหนดบทบาททางสังคมให
นักเรียนไดฝกเปนผูตรวจสอบ ผูสรางกําลังใจ ผูชี้แนะ ผูจัดเตรียมสื่อ ผูบันทึก 

5.  มีหลักการสําคัญ 4 ประการ (Basic principles) เปนตัวบงชี้วาเปนการเรียน
เปนกลุมหรือการเรียนแบบรวมมือ  การเรียนแบบรวมมือตองมีหลักการ 4 ประการ ดังนี้ 

5.1 การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันเชิงบวก (Positive interdependence) 
การชวยเหลือพ่ึงพาซึ่งกันและกันเพ่ือสูความสําเร็จและตระหนักวาความสําเร็จของแตละคนคือ
ความสําเร็จของกลุม 

5.2 ความรับผิดชอบรายบุคคล (Individual accountability) ทุกคนในกลุม
มีบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบในการคนควาทํางาน สมาชิกทุกคนตองเรียนรูในสิ่งท่ีเรียนเหมือนกัน
จึงถือวาเปนความสําเร็จของกลุม 

5.3 ความเทาเทียมกันในการมีสวนรวม (Equal participation) ทุกคนตองมี
สวนรวมในการทํางาน ซึ่งทําไดโดยกําหนดบทบาทของแตละคน 

5.4 การมีปฏิสัมพันธไปพรอม ๆ กัน (Simultaneous interaction) สมาชิก
ทุกคนจะทํางาน  คิด อาน ฟง ฯลฯ  ไปพรอม ๆ กัน 

6.  มีโครงสรางหรือกิจกรรม เคแกนไดกําหนดโครงสรางหรือกิจกรรมใหนักเรียน
มีปฏิสัมพันธกัน สมาชิกอาจคิดพรอมกันหรืออภิปรายเปนคู หรือสมาชิกคนหนึ่งพูดสวนท่ีเหลือฟง 
หรือสมาชิกจับคูกัน เคแกนไดพัฒนาเทคนิคการเรียนแบบรวมมือขึ้น เชนการพูดเปนคู การเขียนเปน
คู การเขียนรอบวง การอภิปรายเปนคู เทคนิคตางๆ จะตองเลือกใชใหตรงกับเปาหมายท่ีตองการ แต
ละเทคนิคนั้นไดออกแบบเหมาะกับเปาหมายที่ตางกัน 

คลีย (Kley 1991 อางถึงใน วรรณทิพา  รอดแรงคา 2540 : 101) นอกจากองคประกอบนี้
แลวยังมีลักษณะอ่ืนที่สามารถบงบอกใหเห็นความแตกตางที่ชัดเจนระหวางการเรียนแบบรวมมือกับ
การเรียนเปนกลุมแบบเดิม  ซึ่งเสนอไวดังนี้ 
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 ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการเรียนเปนกลุมแบบเดิมกับการเรียน
แบบรวมมือ 

 

การเรียนแบบรวมมือ 

( Cooperative  Learning ) 
การเรียนแบบดั้งเดิม 

( Traditional  Learning ) 
1. มีการพ่ึงพาอาศัยกับภายในกลุม  

2. สมาชิกเอาใจใสรับผิดชอบตอตนเอง 
3. สมาชิกมีความสามารถแตกตางกัน  

4. สมาชิกผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนํา  

5. รับผิดชอบรวมกัน  

6. เนนผลงานของกลุม  

7. สอนทักษะทางสังคม  

8. ครูคอยสังเกตและแนะนํา  

9. สมาชิกกลุมมีกระบวนการทํางานเพ่ือ 

    ประสิทธิผลของกลุม  

1. ขาดการพ่ึงพากันระหวางสมาชิก 
2. สมาชิกขาดความรับผิดชอบในตนเอง 
3. สมาชิกมีความสามารถเทาเทียมกัน 

4. มีผูนําที่ไดรับการแตงตั้งเพียงคนเดียว 
5. รับผิดชอบเฉพาะตนเอง 
6. เนนผลงานของตนเองเพียงคนเดียว 
7. ไมเนนทักษะทางสังคม 

8. ครูขาดความสนใจ  หนาที่ของกลุม 

9. ขาดกระบวนการในการทํางานกลุม 

       ที่มา : คลีย (Kley.  1991, อางถึงใน  วรรณทิพา  รอดแรงคา  2540 : 101) 
  

 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการเรียนรูแบบรวมมือ มีหลายรูปแบบ ซึ่งแตละ
รูปแบบจะมีวิธีการดําเนินการหลักๆ ซึ่งไดแกการจัดกลุม การศึกษาเนื้อหาสาระ การทดสอบ การคิด
คะแนน และระบบการใหรางวัล แตกตางกันออกไป เพ่ือสนองวัตถุประสงคเฉพาะ แตไมวาจะเปน
รูปแบบใดตางก็ใชหลักการเดียวกัน คือหลักการเรียนรูแบบรวมมือ 5 ประการดังกลาวมาแลวขางตน  
และมีวัตถุประสงคมุงตรงไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเรื่องที่ศึกษาอยาง
มากที่สุดโดยอาศัยการรวมมือกัน การชวยเหลือกันและแลกเปลี่ยนความรูกันระหวางกลุมผูเรียน
ดวยกัน ความแตกตางของรูปแบบแตละรูปแบบ จะอยูที่เทคนิคในการศึกษาเน้ือหาสาระและวิธีการ
เสริมแรง และการใหรางวัลเปนประการสําคัญ (ทิศนา แขมมณี 2548 : 64–65) 
 

4.3 ประเภทการสอนแบบรวมมือ 
 การเรียนแบบรวมมือเปนวิธีจัดการเรียนการสอนที่ไดมีการพัฒนาขึ้นเพ่ือใหเหมาะสมกับ
ผูเรียนในลักษณะตางๆ โดยมีจุดเนนอยูที่การมีจุดหมายของการเรียนรวมกันเปนกลุมความสําเร็จของ
กลุมข้ึนอยูกับสมาชิกทุกคน เปนการเลือกใชเทคนิคใหเหมาะสมกับสถานการณการเรียนแตละแบบ ที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญยึดการทํางานเปนกลุม มีนักการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงไดพัฒนารูปแบบการเรียนแบบ
รวมมือ ดังตอไปน้ี 
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  เคแกน(Kagan 1995 : 4-11) ไดสรุป เทคนิคการเรียนแบบรวมมือไว ดังนี้ 
  การเรียนแบบรวมมืออยางเปนทางการ (Formal Cooperative Learning) เปนเทคนิคการ
เรียนแบบรวมมือที่ใชในกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดคาบเรียนหรือตั้งแต 1 คาบเรียนขึ้นไป ไดแก  

 1.  เทคนิคการแบงกลุมแบบสัมฤทธิ์ (Student Teams Achievement 
Division หรือ STAD)  

 2.  เทคนิคการจัดแบบกลุมชวยรายบุคคล (Team Assisted 
Individualization หรือ TAI )  

 3. เทคนิคโปรแกรมการรวมมือในการอานและเขียน (Cooperative 
Integrated Reading And Composition) หรือ CIRC 

 4.  เทคนิคจิกซอว(Jigsaw) 
 5.  เทคนิคแบบกลุมสืบสอบ (Group Investigation หรือ GI) 
 6.  เทคนิคการเรียนรวมกัน (Learning Together หรือ L.T.)  
 7. เทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม (Team – Games – 

Tournamets  หรือ TGT) 
 8. เทคนิคกลุมรวมมือ (Co-op  Co-op)  

 การเรียนแบบรวมมืออยางไมเปนทางการ (Informal Cooperative Learning) เปน
เทคนิคการเรียนแบบรวมมือที่ใชในขั้นตอนใดข้ันตอนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละคาบ 
อาจใชในขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นสอน โดยสอดแทรกในข้ันตอนใดๆ ของการสอน  

 1.  เทคนิคการพูดเปนคู (Rally Robin)  
 2.  เทคนิคการเขียนเปนคู (Rally Table)  
 3.  เทคนิคการพูดรอบวง (Round Robin)  
 4.  เทคนิคคูตรวจสอบ (Paris Check)  
 5.  เทคนิครวมกันคิด  (Number Heads Togethers) 

วันเพ็ญ จันทรเจริญ (2542 : 119 - 122) ไดแบงเทคนิคการเรียนแบบรวมมืออยางเปน
ทางการได 9 เทคนิค ดังนี้ 

1. เทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม (Team – Games –
Tournament หรือ TGT) คือการจัดกลุมนักเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ กลุมละ 4 คน ระดับความสามารถ
ตางกัน ครูกําหนดบทเรียนและการทํา งานของกลุมเอาไว ครูทํา การสอนบทเรียนใหนักเรียนท้ังชั้น
แลวใหกลุมทํา งานตามท่ี กําหนดนักเรียนในกลุมชวยเหลือกันเด็กเกงชวยและตรวจงานของเพ่ือนให
ถูกตองกอนนํา สงครู แลวจัดกลุมใหมเปนกลุมแขงขันที่มีความสามารถเทา ๆ กัน มาแขงตอบปญหา
ซึ่งจะมีการจัดกลุมใหมทุกสัปดาห โดยพิจารณาจากความสามารถของแตละบุคคล คะแนนของกลุม
จะไดจากคะแนนของสมาชิกที่เขาแขงขันรวมกับกลุมอ่ืน ๆ รวมกัน แลวมีการมอบรางวัลใหแกกลุมที่
ไดคะแนนสูงเกินเกณฑท่ีกําหนดไว 

2. เทคนิคการแบงกลุม แบบกลุมสัมฤทธิ์ (Student Team Achievement 
Division หรือ STAD) คือการจัดกลุมเหมือน TGT แตไมมีการแขงขันกัน โดยใหนักเรียนทุกคนตางทํา 
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ขอสอบ แลวนํา คะแนนพัฒนาการ (คะแนนท่ีดีกวาเดิมในการสอบคร้ังกอน)ของแตละคนมารวมเปน
คะแนนกลุม และมีการใหรางวัล 

3. เทคนิคการจัดกลุมแบบชวยรายบุคคล  (Team Assisted 
Individualization หรือ TAI) เทคนิคนี้เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร ใชสํา หรับประถมศึกษาปที่ 3 – 6 
วิธีนี้สมาชิกกลุมมี 4 คน มีระดับความรูตางกัน ครูเรียกเด็กท่ีมีความรูระดับเดียวกันของแตละกลุมมา
สอนตามความยากงายของเนื้อหา วิธีที่สอนจะแตกตางกันเด็กกลับไปยังกลุมของตน และตางคนตาง
ทํา งานที่ไดรับมอบหมายแตชวยเหลือซึ่งกันและกันมีการใหรางวัลกลุมท่ีทํา คะแนนไดดีกวาเดิม 

4. เทคนิคโปรแกรมการรวมมือในการอานและเขียน (Cooperative 
Integrated Reading and Composition หรือ CIRC) เทคนิคนี้ใชสํา หรับวิชาอาน เขียนและทักษะ
อ่ืน ๆ ทางภาษา สมาชิกในกลุมมี 4 คน มีพ้ืนความรูเทากัน 2 คน อีก 2 คนก็เทากัน แตตางระดับ
ความรูกับ 2 คนแรก ครูจะเรียกคูที่มีความรูระดับเทากันจากกลุมทุกกลุมมาสอน ใหกลับเขากลุม 
แลวเรียกคูตอไปจากกลุมทุกกลุมมาสอน คะแนนของกลุมพิจารณาจากคะแนนสอบของสมาชิกกลุม
เปนรายบุคคล 

5. เทคนิคการตอภาพ (Jigsaw) เทคนิคนี้ใชสํา หรับนักเรียนประถมปที่ 3 – 
6 สมาชิกในกลุมมี 6 คน ความรูตางระดับกัน สมาชิกแตละคนไปเรียนรวมกับสมาชิกในกลุมอ่ืน ใน
หัวขอ ที่ตองออกไปแลวทุกคนกลับเขามากลุมของตน สอนเพ่ือนในสิ่งที่ตนไปเรียนรวมกับสมาชิก
กลุม อ่ืน ๆ มา การประเมินผลเปน รายบุคคลแลว รวมคะแนนเปน ของกลุม 

6. เทคนิคการตอภาพ 2 (Jigsaw 2) เทคนิคนี้สมาชิกในกลุม 4 – 5 คน 
นักเรียนทุกคนสนใจในบทเรียนเดียวกัน สมาชิกแตละคนในกลุมใหความสนใจในหัวขอยอยของ
บทเรียนตางกัน ใครที่สนใจในหัวขอเดียวกันจะไปประชุมกัน คนควาและอภิปรายแลวกลับมากลุม
เดิมของตนสอนเพ่ือนใน 

เรื่องท่ีตนไปประชุมกับสมาชิกของกลุมอ่ืนมา ผลการสอบของแตละคนเปน
คะแนนของกลุม กลุมท่ีทํา คะแนนรวมไดดีกวาครั้งกอน (คิดคะแนนเหมือน STAD) จะไดรับรางวัล 

7. เทคนิคการตรวจสอบเปนกลุม (Group investigation) เทคนิคนี้สมาชิก
ในกลุมมี 2 – 6 คน เปนรูปแบบท่ีซับซอน แตละกลุมเลือกหัวขอเรื่องที่ตองการจะศึกษาคนควา 
สมาชิกในกลุมแบงหนาที่กันทั้งกลุมมีการวางแผนการดํา  เนินงานตามแผนการวิเคราะห การ
สังเคราะหงานที่ทํา การนํา เสนอผลงานหรือรายงานตอหนาชั้น การใหรางวัลหรือคะแนนใหเปนกลุม 

8. เทคนิคการเรียนรวมกัน (Learning Together : LT) วิธีนี้สมาชิกในกลุม
มี 4 – 5 คน ระดับความรูความสามารถตางกัน มีการแบงบทบาทหนาที่กันและผลัดเปล่ียนบทบาท
หนาที่กัน เชน คนที่ 1 รับผิดชอบเน้ือหาท่ี 1 คนท่ี 2 รับผิดชอบเน้ือหาท่ี 2หรือครูใหนักเรียนแตละ
กลุมศึกษาฝกฝน ทํา ความเขาใจเนื้อหาใหมและทํา แบบฝกหัดหรือใบงานหรือบัตรกิจกรรม คะแนน
ของกลุมพิจารณาจากผลงานของกลุม 

9. เทคนิคการเรียนแบบรวมมือรวมกลุม (Co – op – Co - op) ซึ่งเทคนิค
นี้ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้คือ นักเรียนชวยกันอภิปรายหัวขอที่จะศึกษา แบงหัวขอใหญเปน
หัวขอยอย แลวจัดนักเรียนเขากลุมตามความสามารถท่ีแตกตางกัน กลุมเลือกหัวขอ ที่จะศึกษาตาม
ความสนใจของกลุม กลุม แบง หัวขอ ยอยออกเปน หัวขอ เล็ก ๆ เพ่ือนักเรียนแตละคนในกลุมเลือก
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ไปศึกษา และมีการกําหนดบทบาทหนาที่ของแตละคนภายในกลุมแลวนักเรียนเลือกศึกษาเรื่องที่ตน
เลือกและนํา เสนอตอกลุม กลุมรวบรวมหัวขอตางๆ จากนักเรียนทุกคนในกลุม แลวรายงานผลตอชั้น
และมีการประเมินผลงานกลุม 

เทคนิคทั้ง 9 เทคนิคขางตน ใชในการเรียนการสอนตลอดคาบหรือตลอดกิจกรรมการเรียนใน
แตละคาบ เรียกการเรียนแบบรวมมือประเภทน้ีวาการเรียนแบบรวมมืออยางเปนทางการ  (Formal 
cooperative learning) แตยังมีเทคนิคอ่ืน ๆ อีกจํานวนมากที่ไมจํา เปนตองใชตลอดกิจกรรมการ
สอนในแตละคาบ อาจใชในขั้นนํา สอดแทรกในข้ันตอนใด ๆ ก็ได หรือใชในขั้นสรุป หรือขั้นทบทวน 
หรือขั้นวัดผล เรียกการเรียนแบบรวมมือประเภทนี้วา การเรียนแบบรวมมืออยางไมเปนทางการ 
(Informal cooperative learning) ดังนี้ 

สมพงษ สิงหะพล (2543 : 181 - 182)  ไดกลาวถึงเทคนิคการเรียนแบบรวมมืออยางไมเปน
ทางการได 14 เทคนิค ดังนี้ 

1. อภิปรายกลุมธรรมชาติ (Spontaneous Group discussion)นักเรียนที่
นั่งเปนกลุม นั่งชิดหรือใกลกัน รวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของบทเรียน 
อาจอภิปราย 2 – 3 นาที ไปจนถึง 1 ชั่วโมง 

 2. รวมกันคิด (Numbered heads together) ในแตละกลุมทุกคนมี
หมายเลขประจํา ตัว เมื่อศึกษางานเสร็จครูเรียกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งใหตอบคํา ถามคนถูกเรียก
ถือเปนตัวแทนกลุม 

 3. ผลงานทีม (Team product) แตละกลุมทํา งานใหสําเร็จภายในชั่วโมง
เรียน มอบหมายใหทุกคนในกลุมมีบทบาทแลวนํา เสนองานตอชั้นเรียน 

 4. ชวยกันทบทวน (Cooperative review) แตละกลุมเวียนกันถามตอบ
เพ่ือทบทวนบทเรียนกลุมที่ถามได 1 คะแนน กลุมท่ีตอบถาตอบถูกได 1 คะแนนกลุมท่ีอธิบายขอมูล
เพ่ิมเติมได 1 คะแนน 

 5. คูคิด (Think pair share) นักเรียนนั่งเปนคูในกลุมของตนเพ่ือหาคํา 
ตอบท่ีตกลงกันเสนอคํา ตอบท่ีตกลงกันตอชั้นเรียน 

 6. เพ่ือนเรียน (Partners) นักเรียนในแตละกลุมจับคูกันเรียน คูนั้นอาจไป
ขอคํา อธิบายสอบถามปรึกษาหารือจากกลุมอื่นเมื่อเขาใจแจมแจงแลวก็ถายทอดความรูสูคูอ่ืนในกลุม  

 7. มุมสนทนา (Corners) แตละกลุมแบง เปนกลุมยอยแตละกลุมยอยน่ัง
ตามมุมหรือจุดตาง ๆ ของหอง จากนั้นทุกกลุมยอยอธิบายเรื่องราวท่ีไดศึกษาใหกลุมยอยในมุมอ่ืนฟง 

 8. เลาเร่ืองรอบวง (Round robin) นักเรียนทุกคนนั่งเปนวงกลมแตละคน
เลาเรื่องใหชั้นฟงไปท่ีละคนจนครบ โดยใหเวลาเทา ๆ กัน 

 9. คูตรวจสอบ (Pair check) ในแตละกลุมใหนักเรียนจับคู 2 – 3 คูเมื่อรับ
โจทยหรืองานจากครู คนหนึ่งแกโจทยปญหาหรือตอบปญหา อีกคนหน่ึงเสนอแนะโจทยปญหา ตอไป
ก็สลับบทบาทกัน ทํา โจทยปญหาได 2 – 3 ปญหา ใหแตละคูนํา คํา ตอบไปตรวจสอบกับคูอ่ืนใน
กลุมของตน 
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 10. วงกลมสนทนา (Inside – outside circle) นักเรียนนั่งหรือยืนเปน
วงกลม 2 วง จํานวนเทากัน วงในหันหนาออกวงนอกหันหนาเขา คนอยูตรงขามจับคูกันเม่ือครูถามทั้ง
สองปรึกษากันแลวตอบคํา ถาม คํา ถามตอไปครูใหสองวงเคลื่อนไปตรงขามกันแลวถามคํา ถามใหม
จนจบบทเรียน 

 11. คูทํา งาน (Match mind) มอบหมายใหชั้นทํา งานตามบทเรียนแตละ
คนแสวงหาคูทํา งานรวมกัน ปรึกษากัน ชวยกันแตใหทํา สงเปนงานสวนตัว 

 12. สัมภาษณ 3 ขั้น (Three – step interview) ในแตละกลุมใหจับคูกัน 
2 – 3 คู ในแตละคู คนที่ 1 ถาม คนที่ 2 ตอบ คนที่ 1 เลาใหกลุมทราบวาตอบอยางไร คํา ถามตอไป
เปลี่ยนบทบาทกัน 

 13. เครือขายทีม (Team – work webbing) แตละกลุมศึกษาบทเรียน
แลวเขียนแนวความคิดหลัก พรอมแสดงความสัมพันธของความคิดเห็นหลักในรูปของแผนภูมิ
แผนภาพ ไดอะแกรม เพ่ือใหเห็นเครือขายของความคิดวาสัมพันธกันอยางไร 

 14. คําตอบโตะกลม (Round table) ใหเรียนเปนกลุมใหญหรือกลุมยอย
ในแตละกลุมทุกคนเขียนคํา ตอบลงในกระดาษสงตอไปเร่ือย ๆ จนครบทุกคน การเขียนตอบอาจให
ปรึกษากันหรือหามปรึกษากันก็ได จากนั้นตรวจคําตอบจากครู 

จากเทคนิควิธีการเรียนแบบรวมมือท่ีกลาวมาทั้งแบบเปนทางการและแบบไมเปนทางการ
ลวนแตเปนเทคนิคท่ีมีประโยชนที่สามารถนํา มาประยุกตใชในกิจกรรมการเรียนการสอนแตเนื่องจาก
เทคนิคเหลานี้มีลักษณะการจัดกิจกรรมท่ีแตกตางกัน ซึ่งแตละเทคนิคจะออกแบบใหเหมาะสมกับ
เปาหมายท่ีตางกัน ฉะนั้นการที่จะเลือกใชเทคนิคใด ควรคํานึงถึงเปาหมายท่ีตองการความเหมาะสม
กับผูเรียนและเน้ือหาวิชาดวย สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ เปนวิจัยเชิงทดลองในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีการเรียนการสอนแบบผสมผสาน รวมกับกระบวนการเรียนแบบรวมมือ ลักษณะการเรียนแบบ
รวมมือที่มีความเหมาะสมตอลักษณะการเรียนคือรูปแบบการเรียนแบบรวมมือที่ใชเทคนิคการเรียน
รวมกัน 

 

การเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรวมกัน 
เทคนิคการเรียนรวมกันนี้ Johnson and Johnson เปนผูเสนอในป ค.ศ. 1975 เปนเทคนิค

การเรียนที่มีการกําหนดสถานการณและเง่ือนไขใหนักเรียนทํา ผลงานกลุม ทํา ใหนักเรียนแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแบงปนเอกสาร การแบงหนาที่ที่เหมาะสม และการใหรางวัลกลุม (ไสว ฟกขาว 
2542 : 151) 

เทคนิคการเรียนรวมกัน มีข้ันตอนการดํา เนินการ ดังนี้ (ไสว ฟกขาว 2542 : 152 - 154) 
1. กําหนดวัตถุประสงคการสอนใหชัดเจน 
2. จัดกลุมใหขนาดไมเกิน 6 คน หากนักเรียนยังใหมกับการเรียนแบบรวมมือ

ควรใชกลุมที่มีขนาดเล็ก เพ่ือใหนักเรียนมีสวนรวมมากที่สุด นักเรียนในแตละกลุมมีความสามารถ
แตกตางกัน มีเพศหญิงและเพศชาย แตในบางครั้งการจัดนักเรียนท่ีมีความสามารถเหมือนกันเขามา
กลุมเดียวกันเพื่อฝกทักษะก็สามารถทําได 
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3. จัดนักเรียนนั่งหันหนาเขาหากันเปนวงเพ่ือใหสามารถส่ือสารพูดคุยกันได
สะดวก 

4. จัดเอกสารหรือสื่อการสอนท่ีตองพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน เชน จัดเอกสาร
ใหกลุมละชุดเดียว เพ่ือใหนักเรียนแบงกันดู แบงเนื้อหาออกเปนสวนยอยใหคนรับผิดชอบในการอาน 
และทํา ใหเกิดการแขงขันระหวางกลุมเพ่ือใหสมาชิกภายในกลุมตองพ่ึงพาชวยเหลือกันทํา  ใหกลุม
ของตนเปนกลุมที่ชนะ 

5. กําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกเพ่ือใหเกิดการพ่ึงพากัน ตัวอยางบทบาท
ในการทํา งานกลุมไดแก ผูสรุปยอ ทํา หนาที่สรุปบทเรียน ผูตรวจสอบ ทํา หนาที่ตรวจสอบเพ่ือน
สมาชิก ผูกระตุน ทําหนาท่ีกระตุนสงเสริมชักชวนใหเพ่ือนแสดงความคิดเห็น ผูบันทึกทําหนาที่จด
บันทึกการตัดสินใจของกลุม หรือรายงานกลุม ผูสังเกตทําหนาที่ตรวจสอบความรวมมือระหวาง
สมาชิกในกลุม 

6. อธิบายงานที่มอบหมายใหนักเรียนทํา 
7. แจงเงื่อนไขเพ่ือจัดสภาพใหเกิดความเก่ียวพันกันในเรื่องของเปาหมายรวม

อาจทํา โดยกําหนดใหกลุมผลิตผลงานรวมกันเพียง 1 ชิ้น หรือใหรางวัลกลุมจากผลงานของสมาชิกแต
ละคน 

8. จัดสภาพใหเกิดความรับผิดชอบในการเรียนรูแตละคน ซึ่งจะทํา ใหทุกคน
มีสวนรวมใหกับกลุม เชน ครูจัดสอบนักเรียนเปนรายบุคคล ครูสุมเลือกสมาชิกคนใดคนหน่ึงข้ึนมา
รายงานผลของกลุมหรือครูเลือกผลงานของสมาชิกคนใดคนหน่ึงมาเปนตัวแทนของกลุมแลวให
คะแนนกลุมจากผลงานสมาชิกคนน้ัน เปนตน 

9. จัดสภาพใหเกิดความรวมมือระหวางกลุม เปนตนวาถามเพ่ือนกลุมอ่ืนได
เมื่อตองการชวยเหลือ 

10. อธิบายเกณฑของความสําเร็จ การใหคะแนนควรเปนแบบอิงเกณฑมาก 
กวาอิงกลุม สําหรับกลุมแบบแตกตาง เกณฑการใหคะแนนสําหรับแตละกลุมจะตองพิจารณาเปน  
กรณีไป 

11. ระบุพฤติกรรมท่ีคาดหวัง ในระยะแรกพฤติกรรมท่ีคาดหวังคือ ใหอยูกับ
กลุมถามชื่อเพ่ือนสมาชิก ในพฤติกรรมระดับที่ซับซอนขึ้น ไดแก ใหสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการ
อภิปราย ทุกคนเขาใจและเห็นดวยกับคํา ตอบของกลุม 

12. ระหวางที่นักเรียนทํา งานกลุม ครูมีบทบาท ดังนี้ 
12.1 สังเกตพฤติกรรมการทํา งานของนักเรียนอยางตอเนื่อง เพ่ือ

ดําเนินการแกไขหากนักเรียนประสบปญหาในการทํา งานหรือปญหาเกี่ยวกับการรวมมือกัน 
12.2 ใหความชวยเหลือนักเรียน ครูจําเปนตองเขาไปแทรกระหวางการ

ทํา งานของนักเรียนเปนคร้ังคราว เพ่ือชี้แจงคํา สั่ง เพ่ือตอบปญหาขอสงสัย เพ่ือกระตุนใหนักเรียน
แสดงความคิดเห็น พูดคุย และเพ่ือสอนทักษะการเรียน 

12.3 สอนทักษะการรวมมือเพ่ือใหสื่อสารกันอยางมีประสิทธิภาพ 
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13. สรุปบทเรียนโดยนักเรียนและครู 
14. นักเรียนประเมินการทํา งานของสมาชิกในกลุมและหาแนวทางแกไข

ปญหาการทํา งานในคราวตอไป 
15. การประเมิน 

15.1 ประเมินผลงานของนักเรียน อาจทํา ไดหลายวิธีเชน ใหสมาชิกทุก
คนในกลุมไดคะแนนเทากันซึ่งเปนการเสริมแรงใหนักเรียนรวมมือกัน หรือใหแรงเสริมแบบรวมมือ ไป
พรอมกับการใหแรงเสริมรายบุคคล โดยใหคะแนนเปนรายบุคคลจากผลงานแตละคนและใหรางวัล
กลุมจากคะแนนของสมาชิกในกลุม 

15.2 ประเมินการทํา งานของกลุมจากการสังเกตระหวางเรียน และการ
อภิปรายในขั้นกระบวนการกลุม 

ขั้นตอนในการจัดการเรียนแบบรวมมือที่ใชเทคนิคการเรียนรวมกัน 
1. ครูและนักเรียนทบทวนเนื้อหาเดิม หรือความรูพ้ืนฐานที่เก่ียวของ 
2. ครูแจกแบบฝกหัดหรืองานใหทุกกลุม ๆ ละ 1 ชุดเหมือนกัน นักเรียนชวย

ทํางานโดยแบงหนาที่แตละคนเชน 
นักเรียนคนที่ 1 อานคํา แนะนําคําสั่งหรือโจทยในการดําเนินงาน 
นักเรียนคนที่ 2 ฟงขั้นตอนและรวบรวมขอมูล 
นักเรียนคนที่ 3 อานสิ่งที่โจทยตองการทราบและหาคํา ตอบ 
นักเรียนคนที่ 4 ตรวจคําตอบ 
เมื่อนักเรียนทํา แตละขอหรือแตละสวนเสร็จแลว ใหนักเรียนหมุนเวียนเปลี่ยนหนาที่กันใน

การทํา โจทยขอถัดไปทุกครั้งจนเสร็จแบบฝกหัดทั้งหมด 
3. แตละกลุมสงกระดาษคํา ตอบหรือผลงานเพียงชุดเดียว ถือวาเปนผลงานที่

สมาชิกทุกคนยอมรับ และเขาใจแบบฝกหรือการทํางานชิ้นนี้ 
4. ตรวจคําตอบหรือผลงานใหคะแนนดวยกลุมเองหรือครูใหก็ไดกลุมท่ีได

คะแนนสูงสุดจะไดรางวัลหรือติดประกาศหนาบอรด 
4.4 ประโยชนของการเรียนแบบรวมมือ 

  การเรียนแบบรวมมือเปนวิธีการเรียนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ทําใหนักเรียนไดทํางานรวมกันมี
เปาหมายในการทํางานรวมกัน ซึ่งจะทําใหมีทักษะในการทํางานกลุม  ซึ่งมีนักการศึกษาไดกลาวถึง
ประโยชนของการเรียนแบบรวมมือไว ดังนี้ 
 จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson and Johnson. 1987 : 27-30) กลาวถึงประโยชนของการ
เรียนแบบรวมมือไว สรุปได 9 ประการ ดังนี้ 

 1.  นักเรียนเกงที่เขาใจคําสอนของครูไดดี  จะเปล่ียนคําสอนของครูเปน
ภาษาพูดของนักเรียน  แลวอธิบายใหเพื่อนฟงไดและทําใหเพ่ือนเขาใจไดดีขึ้น 

2.  นักเรียนที่ทําหนาที่อธิบายบทเรียนใหเพ่ือนฟง จะเขาใจบทเรียนไดดีข้ึน 
3.  การสอนเพ่ือนเปนการสอนแบบตัวตอตัวทําใหนักเรียน  ไดรับความเอา

ใจใสและมีความสนใจมากยิ่งข้ึน 
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4.  นักเรียนทุกคนตางก็พยายามชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพราะครูคิด
คะแนนเฉลี่ยของทั้งกลุมดวย 

5.  นักเรียนทุกคนเขาใจดีวาคะแนนของตน  มีสวนชวยเพ่ิมหรือลดคาเฉลี่ย
ของกลุม ดังนั้นทุกคนตองพยายามปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหกลุมประสบ
ความสําเร็จ 

 6.  นักเรียนทุกคนมีโอกาสฝกทักษะทางสังคมมีเพ่ือนรวมกลุมและเปนการ
เรียนรูวิธีการทํางานเปนกลุม  ซึ่งจะเปนประโยชนมากเม่ือเขาสูระบบการทํางานอันแทจริง 

 7.  นักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูกระบวนการกลุม  เพราะในการปฏิบัติงาน
รวมกันนั้นก็ตองมีการทบทวนกระบวนการทํางานของกลุมเพ่ือใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือ
คะแนนของกลุมดีขึ้น 

 8.  นักเรียนเกงจะมีบทบาททางสังคมในชั้นมากข้ึน  เขาจะรูสึกวาเขาไมได
เรียนหรือหลบไปทองหนังสือเฉพาะตน  เพราะเขาตองมีหนาที่ตอสังคมดวย 

 9.  ในการตอบคําถามในหองเรียน หากตอบผิดเพ่ือนจะหัวเราะ แตเมื่อ
ทํางานเปนกลุม นักเรียนจะชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ถาหากตอบผิดก็ถือวาผิดทั้งกลุม คนอ่ืน ๆ 
อาจจะใหความชวยเหลือบาง  ทําใหนักเรียนในกลุมมีความผูกพันกันมากขึ้น 
 บารูดี (Baroody. 1993 : 2-102) ไดกลาวถึงประโยชนที่สําคัญของการเรียนแบบรวมมือ
ไวดังนี้ 

 1.  การเรียนแบบรวมมือชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนเนื้อหาไดดี 
 2.  การเรียนแบบรวมมือชวยสงเสริมใหเกิดความสามารถในการแกปญหา 

และการใหเหตผุล แนวทางในการพัฒนาทักษะการแกปญหา และชวยใหเกิดการชวยเหลือกันใน กลุม
เพ่ือน 3 แนวทาง คือ 

2.1  การอภิปรายรวมกันกับเพ่ือนในกลุมยอยใหนักเรียนไดแกปญหา
โดยคํานึงถึงบุคคลอ่ืน ซึ่งชวยใหนักเรียนไดตรวจสอบและปรับปรุงแนวคิดและคําตอบ 

2.2  ชวยใหเขาใจปญหาของแตละคนในกลุม เนื่องจากพ้ืนฐานความรู
ของแตละคนตางกัน 

2.3  นักเรียนเขาใจการแกปญหาจากการทํางานกลุม 
2.4  การเรียนแบบรวมมือสงเสริมความมั่นใจในตนเอง 

 3.  การเรียนแบบรวมมือสงเสริมทักษะทางสังคมและทักษะการสื่อสาร 
 อาเรนดส (Arends 1994 : 345–346)  ไดกลาวถึงประโยชนของการเรียนแบบรวมมือไว
สรุปได 5 ประการ   ดังนี้ 

1.  ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การเรียนแบบรวมมือนี้เปนการเรียนที่จัด
ใหนักเรียนไดรวมมือกันเรียนเปนกลุมเล็กประมาณ  2 - 6  คน   เพ่ือใหบรรลุเปาหมายทางการเรียน
รวมกันนับวาเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนในกลุมไดแสดงความคิดเห็น     และแสดงออก
ตลอดจนลงมือกระทําอยางเทาเทียมกัน  มีการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน เชนนักเรียนที่เกงชวย
นักเรียนที่ไมเกง  ทําใหนักเรียนที่เกงมีความรูสึกภาคภูมิใจ  รูจักสละเวลา  และชวยใหเขาใจในเร่ืองที่
ดีขึ้น  สวนนักเรียนที่ไมเกงก็จะซาบซ้ึงในนํ้าใจเพ่ือน  มีความอบอุน  รูสึกเปนกันเอง  กลาซักถามใน
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ขอสงสัยมากขึ้น  จึงงายตอการทําความเขาใจในเรื่องที่เรียน  ที่สําคัญในการเรียนแบบรวมมือนี้คือ  
นักเรียนในกลุมไดรวมกันคิด  รวมกันทํางาน  จนกระทั่งสามารถหาคําตอบที่เหมาะสมที่สุดได  เปน
การสรางความรูดวยตนเอง  ชวยใหความรูที่ไดรับเปนความรูทีมีความหมายตอนักเรียนอยางแทจริง  
จึงมีผลทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

 2.  ดานการปรับปรุงความสัมพันธระหวางบุคคล การเรียนแบบรวมมือเปด
โอกาสใหนักเรียนที่มีภูมิหลังตางกันไดมาทํางานรวมกัน    พ่ึงพาซ่ึงกันและกัน    มีการรับฟงความ
คิดเห็นกัน    เขาใจและเห็นใจสมาชิกในกลุม ทําใหเกิดการยอมรับกันมากข้ึน  เกิดความสัมพันธที่ดี
ตอกันซึ่งจะสงผลใหมีความรูสึกท่ีดีตอผูอื่นในสังคมมากขึ้น 

 3.  ดานทักษะในการทํางานรวมกันใหเกิดผลสําเร็จที่ดี และการรักษา
ความสัมพันธที่ดีทางสังคม การเรียนแบบรวมมือชวยปลูกฝงทักษะในการทํางานเปนกลุมทําให
นักเรียนไมมีปญหาในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  และสงผลใหงานกลุมประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย
รวมกัน ทักษะทางสังคมท่ีนักเรียนจะเกิดการเรียนรูไดแก  ความเปนผูนํา  การสรางความไววางใจกัน     
การตัดสินใจ การสื่อสาร การจัดการกับขอขัดแยง ทักษะเก่ียวกับการจัดกลุมสมาชิกภายในกลุม   
เปนตน 

 4.  ดานทักษะการรวมมือกันแกปญหา  ในการทํางานกลุมสมาชิกกลุมจะ
ไดรับทําความเขาใจในปญหารวมกัน  จากนั้นก็ระดมความคิดชวยกันวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา  
เมื่อทราบสาเหตุของปญหาสมาชิกในกลุมก็จะแสดงความคิดเห็นเพื่อหาวิธีการแกไขปญหาอภิปรายให
เหตุผลซึ่งกันและกันจนสามารถตกลงรวมกันไดวา จะเลือกวิธีการใดในการแกปญหาจึงเหมาะสม
พรอมกับลงมือรวมกันแกปญหาตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว  ตลอดจนทําการประเมินกระบวนการ
แกปญหาของกลุมดวย 

 5.  ดานการทําใหรูจักและตระหนักในคุณคาของตนเอง ในการทํางานกลุม
สมาชิกกลุมทุกคนจะไดแสดงความคิดเห็นรวมกัน การที่สมาชิกในกลุมยอมรับในความคิดเห็นของ
เพ่ือนสมาชิกดวยกัน ยอมทําใหสมาชิกในกลุมนั้นมีความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองและคิดวาตนเองมี
คุณคาท่ีสามารถชวยใหกลุมประสบผลสําเร็จได 
 กรมวิชาการ (2545 : online) กลาวถึง ประโยชนที่สําคัญของการเรียนแบบรวมมือ สรุป
ไดดังนี้ 

 1.  สรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิก เพราะทุก ๆ คนรวมมือในการ
ทํางานกลุมทุก ๆ คน มีสวนรวมเทาเทียมกันทําใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียน 

 2.  สงเสริมใหสมาชิกทุกคนมีโอกาสคิด พูด แสดงออก แสดงความคิดเห็น 
ลงมือกระทําอยางเทาเทียมกัน 

 3.  สงเสริมใหผูเรียนรูจักชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เชน เด็กเกงชวยเด็กที่
เรียนไมเกง ทําใหเด็กเกงภาคภูมิใจ รูจักสละเวลา  สวนเด็กออนเกิดความซาบซ้ึงในนํ้าใจของเพ่ือน
สมาชิกดวยกัน 

 4.  ทําใหรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  การรวมคิด  การระดมความคิด  
นําขอมูลที่ไดมาพิจารณารวมกันเพื่อหาคําตอบที่เหมาะสมที่สุดเปนการสงเสริมใหชวยกันคิดหาขอมูล
ใหมาคิดวิเคราะหและเกิดการตัดสินใจ 
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 5.  สงเสริมทักษะทางสังคม  ผูเรียนปรับตัวในการอยูรวมกันดวยอยางมี
มนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน เขาใจกันและกัน 

 6.  สงเสริมทักษะการสื่อสาร ทักษะการทํางานเปนกลุม สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได  สิ่งเหลานี้ลวนสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น 
 จากการศึกษาประโยชนของการเรียนแบบรวมมือสรุปไดวา ประโยชนของการเรียนแบบ
รวมมือตอผูเรียน  มีทั้งในดานการมีสวนรวมในการเรียน  การมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน การทําให
ผูเรียนรูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคม  เพราะการเรียนแบบรวมมือในหองเรียนเปนการฝกใหนักเรียนมี
ความรับผิดชอบรวมกัน  มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน  รูจักคิด  รูจักแกปญหาซึ่งจะทําให นักเรียน
เปนพลเมืองที่มีคุณภาพในการชวยพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต 
 
 5.  ทฤษฎีที่สัมพันธกับการเรียนแบบรวมมือการเรียนรู 

5.1 ทฤษฎีการเรียนรู 
   จิตวิทยาการเรียนรู เปนจิตวิทยาสาขาหนึ่งที่สามารถชวยใหครูผูสอนสามารถนํา ไป
เปนแนวคิดในการพัฒนาสื่อและรูปแบบการสอน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและสามารถเรียนรูได
เปนอยางดี ซึ่งในท่ีนี้ผูวิจัยจะกลาวถึงความหมายและองคประกอบของการเรียนรู ซึ่งมีความหมาย 
ดังนี้ 
 ความหมายของการเรียนรู  มีผูใหความหมายของการเรียนรูไวหลายทานดังนี้ 

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยางถาวรซึ่ งเปนผลจากการไดรับประสบการณความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลน้ี แบงได 3 ดานคือ ดานความรู ดานอารมณ และดานทักษะการใช
กลามเนื้อ (วันเพ็ญ จันทรเจริญ 2542 : 3) 

การเรียนรู หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีไมใชเปนผลของพัฒนาการหรือพันธุกรรม 
การเปลี่ยนแปลงไดแก การเปล่ียนจากไมรูมาเปนรู จากทํา ไมไดมาเปนทํา ไดจากไมชอบมาเปนชอบ 
หรือจากชอบมาเปนไมชอบ เปนตน (ไสว เลี่ยมแกว. 2528 : 152) 

การเรียนรู หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมซ่ึงเปน ผลอันเนื่องมาจากประสบการณที่
คนเรามีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมหรือจากการฝกหัดรวมทั้งการเปล่ียนปริมาณความรูและทักษะ
ตามท่ีหลักสูตรวางไว ครูมีหนาที่จัดประสบการณในหองเรียน เพ่ือชวยใหนักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรม
ตามวัตถุประสงคของแตละบทเรียน (สุรางค โควตระกูล 2541 : 145) 

จากความหมายดังกลาวอาจพอสรุปไดวา การเรียนรู หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
อันเนื่องมาจากการท่ีคนเรามีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม แลวทําการฝกหัด จึงเกิดการเปล่ียนแปลงจาก
ไมรู เปนรู จากทําไมไดเปนทําได โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ไมใชผลของพัฒนาการหรือพันธุกรรม 

 
 องคประกอบของการเรียนรู 

การจัดการเรียนการสอนที่สามารถทําใหเกิดการเรียนรูกับนักเรียนในชั้นเรียนท้ังดานความรู
ความคิดและคุณลักษณะ ถือวาเปนบทบาทที่สําคัญยิ่งเพราะเปนกระบวนการทางปญญาและเปนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทางความคิดใหกับนักเรียนท่ีจะสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการดํารงชีวิต
ตอไปการท่ีนักเรียนจะเกิดการเรียนรูไดจะตองมีปจจัยประกอบกันหลายประการ  ปจจัยท่ีกอใหเกิด
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การเรียนรู เกิดกระบวนการทางปญญา และนําไปสูการเปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะตาง ๆ 
จะตองมอีงคประกอบดังตอไปน้ี (วันเพ็ญ จันทรเจริญ 2542 : 4 - 5) 

1. แรงขับ (Drive) มี 2 ประเภทคือ แรงขับปฐมภูมิ เปนเร่ืองของความ
ตองการทางรางกาย เชน ความหิว และแรงขับทุติยภูมิ เปนเรื่องความตองการทางจิตใจและสังคม 
เปน แรงขับที่เกิดจากการเรียนรู เชน ความวิตกกังวล ความตองการความรัก ฯลฯแรงขับทั้งสอง
ประเภทนี้มีผลใหเกิดปฏิกิริยาอันจะนํา ไปสูการเรียนรู 

2. สิ่งเรา (Stimulus) เปนตัวการทํา ใหบุคคลมีปฏิกิริยาโตตอบออกมาและ
เปนตัวกําหนดพฤติกรรมวาจะแสดงอาการตอบสนองออกมาในลักษณะใด สิ่งเราอาจเปนเหตุการณ
หรือวัตถุ อาจเกิดภายในและภายนอกรางกายได 

3. อาการตอบสนอง (Response) คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาเม่ือไดรับ
การกระตุนจากส่ิงเรา หรือกลาวอีกอยางหน่ึงวา คือ ผลทางพฤติกรรมของส่ิงเรา เปนการกระทําของ
รางกายและอาจเห็นไดชัดหรือไมชัดก็ได ซึ่งมักจะเกิดตามหลังสิ่งเราเสมอ 

4. สิ่งเสริมแรง (Reinforcement) คือสิ่งใด ๆ หรือเหตุการณใด ๆ ที่มาเพ่ิม
กําลังทํา ใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับอาการตอบสนอง หรือชวยสนับสนุนความเขมขนของ
การตอบสนอง หรือชวยใหการตอบสนองคงอยู ซึ่งแบงเปน 2 ประเภท คือ 

5. สิ่งเสริมแรงปฐมภูมิ เปนสิ่งเสริมแรงท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติและบําบัด
ความตองการหรือลดแรงขับโดยตรง เชน อาหาร เปนสิ่งเสริมแรงแกบุคคลท่ีกํา ลังหิวโดยเขาไมจํา 
เปนตองเรียนรูวาอาหารเปนสิ่งเสริมแรงในภาวะเชนนั้น 

6. สิ่งเสริมแรงทุติยภูมิ เปนรางวัลซ่ึงเกิดจากความสัมพันธที่มีมากอนสิ่ง
เสริมแรงปฐมภูมิและเกิดจากการเรียนรูเชน เงินทอง เกียรติยศ ชื่อเสียง คํา ชมเชย เปนตน 
 

การเรียนรูยังมีองคประกอบดานอ่ืนๆ ที่นอกเหนือ จากองคประกอบทั้ง 4 ขอที่กลาวไปแลว 
คือ ความพรอม ความสนใจ การจูงใจ ระดับสติปญญา การฝก การทําซํ้า สุขภาพจิตสิ่งแวดลอม ฯลฯ 
ซึ่งแตกตางกันไปตามทัศนคติของนักจิตวิทยา กลาวโดยสรุป การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดตองประกอบดวย
องคประกอบสําคัญท้ัง 4 ขอขางตน ไดแก แรงขับ สิ่งเราอาการตอบสนอง และสิ่งเสริมแรง 

 
5.2  ทฤษฏีเกี่ยวกับกระบวนการกลุม 

ทฤษฏีที่เกี่ยวกับกระบวนการกลุม (ทิศนา แขมมณี และเยาวพา เดชะคุปต 2525 : 33 - 34) 
มีดังนี ้

1. ทฤษฏีสนาม (Field Theory) เปนทฤษฏีที่ เคิรท เลวิน (Kurt Lewin) 
เปนผูเสนอแนวคิดของทฤษฎีสรุปไดวา พฤติกรรมของบุคคลเปนผลมาจากพลังความสัมพันธของ
สมาชิกในกลุมซึ่งจะเกิดจากการรวบรวมของบุคคลที่มีลักษณะแตกตางกัน แตละคนในกลุมมี
ปฏิสัมพันธตอกันในลักษณะที่แตกตางกันออกไป สมาชิกในกลุมจะมีการปรับตัวเขาหากันชวยกัน
ทํางาน พรอมทั้งมีการปรับปรุงบุคลิกภาพของแตละคนใหมีความสอดคลองกัน กอใหเกิดความเปน
อันหนึ่งอันเดียวทําใหเกิดพลังหรือแรงผลักดันของกลุมทําใหการเรียนเปนไดดวยดี 
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2. ทฤษฏีปฏิสัมพันธ (Interaction Theory) เบลส โฮมานส และไวท (Bale 
Himans and Whyte) ไดเสนอแนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฏีนี้ไววา การทํากิจกรรมของกลุมจะกอใหเกิด
ปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุมดังกลาว ไดแก ปฏิสัมพันธทางดานรางกาย ทางวาจา และทาง
อารมณ การเกิดปฏิสัมพันธในกลุมนี้จะกอใหเกิดอารมณและความรูสึกข้ึนในตัวบุคคล 

3. ทฤษฏีระบบ (System Theory) แนวคิดสําคัญของทฤษฏีนี้คือ กลุมจะ
ประกอบดวยโครงสรางหรือระบบซ่ึงมีการแสดงบทบาทและการกําหนดตําแหนงหนาที่ของสมาชิกจะ
กระทําไดโดยการสื่อสารระหวางกัน และจากการเปดเผยตัวในกลุม 

4. ทฤษฎีสังคมมิติ (Sociometric Theory) โมเรโน (Moreno) ไดเสนอ
แนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีนี้ไววา การกระทําและจริยธรรมหรือขอบเขตการกระทําของกลุมจะเกิด
เปนความสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุมซึ่งสามารถศึกษาความสันพันธทางสังคมของสมาชิกในกลุมได 
โดยใชสมาชิกแตละคนในกลุม เลือกวาตนจะสัมพันธกับใครบางแลวนํามาวิเคราะหความสัมพันธ 
นอกจากน้ีเคร่ืองมือที่จะใชศึกษาความสัมพันธทางสังคมระหวางกัน ไดแก การแสดงบทบาทสมมติ 
และการใชเครื่องมือวัดการเลือกทางสังคมอ่ืน ๆ 

5. ทฤษฏีจิตวิเคราะห (Psychoanalytic Theory)  ซิกมันต ฟรอยด 
(Sigmund Freud) ไดเสนอแนวคิดที่สําคัญของทฤษฎีนี้ไววา การท่ีบุคคลจะอยูรวมกันเปนกลุมได
ตองอาศัยกระบวนการจูงใจ ซึ่งอาจเปนรางวัลหรือผลจากการทํางานเปนกลุมและในกลุมสมาชิกแต
ละคนจะมีโอกาสแสดงตนอยางเปดเผย หรืออาจจะพยายามปกปดตนเอง โดยใชกลไกการปรับตัว 
(Defense Mechanism) การใชแนวคิดนี้ในการวิเคราะหกลุมโดยใหบุคคลไดแสดงออกตามความเปน
จริง เชน การใชการบําบัดทางจิต (Therapy) ก็ชวยใหสมาชิกในกลุมเกิดความเขาใจตนเองและผูอ่ืน
ไดดียิ่งขึ้น 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับกระบวนการกลุมสนับสนุนวา การเรียนแบบรวมมือเปนวิธีการเรียนที่
สงเสริมใหบุคคลท่ีมีความสามารถแตกตางกันมีปฏิสัมพันธในการเรียนรูรวมกัน และมีปฏิสัมพันธดาน
ความคิดจากการทํากิจกรรมกลุม การท่ีสมาชิกกลุมจะเรียนรูไดดีตองอาศัยกระบวนการจูงใจจาก
ผลงานของกลุม หรือรางวัล โดยสมาชิกทุกคนในกลุมจะตองพยายามปรับตัวเขาหากัน ประชุม
ปรึกษาหารือเพ่ือแกไขขอบกพรองของกลุมอันจะทําใหกลุมของตนเองประสบผลสําเร็จในเปาหมาย
ที่ตั้งไว 
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6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
6.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเรียนแบบผสมผสาน 

ปณิตา  วรรณพิรุณ  (2551 : 283-287)  ไดทําการศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับรูปแบบการ
เรียนบนเว็บแบบผสมผสานโดยใชปญหาเปนหลักเพ่ือพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณของนิสิต
ปริญญาบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานโดยใชปญหาเปนหลัก
คือเพ่ือพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณ  โดยแบงออกเปน 2 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นการเตรียมการกอน
การเรียนการสอนและ 2) ขั้นการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลใชการวัด
พัฒนาการของการคิดอยางมีวิจารณญาณและการประเมินตามสภาพจริง  โดยมีกลุมตัวอยางท่ีใชคือ
นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต ที่ลงทะเบียนวิชาการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือการศึกษา  จํานวน 38 คน 
ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา  นิสิตปริญญาบัณฑิตที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นมี
คาเฉลี่ยของคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณในดานการสรุปแบบนิรนัย  การใหความหมาย  การ
พิจารณาความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล และการสังเกต  การสรุปแบบอุปนัย  การสรุปโดยการ
ทดสอบสมมติฐานและการทํานาย  และการนิยามและการระบุขอสันนิษฐานสูงกวาคาเฉลี่ยของ
คะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01   
 สาโรช โศภีรักข (2550 : บทคัดยอ) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนิสิตปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการศึกษาท่ีเรียนวิชาเทคนิค
และกระบวนการฝกอบรมโดยวิธีเรียนแบบผสมผสาน 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เทคนิคและกระบวนการฝกอบรมระหวางผูเรียนที่เรียนในชั้นเรียนปกติกับเรียนโดยวิธีผสมผสาน      
3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคนิคและกระบวนการฝกอบรมระหวางผูเรียนท่ีมี
ทักษะการจัดการเรียนรูดวยตนเองสูงกับผูเรียนที่มีทักษะการจัดการเรียนรูดวยตนเองตํ่า  4) เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการศึกษาท่ีเรียนวิชาเทคนิคและกระบวนการ
ฝกอบรมโดยวิธีเรียนแบบผสมผสานกลุมทดลองเปนนิสิตปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการศึกษา  ปที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา2549จํานวน 59 คน โดยแบงออกเปน 2 กลุมโดยวิธีสุมแบบงาย เครื่องมือ
ที่ใชในการทดลองคือแผนการสอนวิชาเทคนิคและกระบวนการฝกอบรมท่ีใชวิธีการเรี ยนแบบ
ผสมผสาน และแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใชคือ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
คาที ผลการวิจัยปรากฎวา 1) นิสิตปริญญาโทที่เรียนโดยวิธีผสมผสานมีคะแนนหลังเรียนสูงกวา
คะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2) นิสิตปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการศึกษาท่ี
เรียนวิชาเทคนิคและกระบวนการฝกอบรมทั้ง 2 วิธีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกัน 3)นิสิต
ปริญญาโทที่เรียนโดยวิธีผสมผสานท่ีมีทักษะการจัดการเรียนรูดวยตนเองตางกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) นิสิตท่ีเรียนโดยวิธีผสมผสานมีความพึง
พอใจในการเรียนแบบผสมผสานในระดับดี 

สายชล จินโจ (2550 : 134) ไดศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานซ่ึงประกอบดวย การสอนแบบบรรยายปฏิสัมพันธ  การสอนแบบชี้แนะ การสอนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายและการสอนแบบมีสวนรวมผานเครือขาย
คอมพิวเตอร โดยมีนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 1 
แบงผูเรียนออกเปน 2 กลุมคือ กลุมท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานและกลุมท่ีเรียนตาม
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กิจกรรมการเรียนรูตามปกติ จากผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลองท่ี
จัดการเรียนการสอนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสานที่พัฒนาข้ึนกับกลุมควบคุม  พบวา มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) ความคงทนทางการเรียนรูของกลุมผูเรียนท่ีจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้นพบวา กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้นพบวา 
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้นเปนกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนมีความคงทนทางการ
เรียน เมื่อระยะเวลาผานไป 7 วัน ผลสัมฤทธิ์ของกลุมผูเรียนลดลง 5.96 ซึ่งลดลงไมเกินเกณฑที่
กําหนดไว (10%) และเม่ือระยะเวลาผานไป 30 วัน ผลสัมฤทธิ์ของกลุมผูเรียนลดลง 24.74 ซึ่งลดลง
ไมเกิดเกณฑท่ีกําหนดไว (30%) 

ทัตเทพ อยูบรรพต (2551 : บทคัดยอ) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพบทเรียนบนอินเทอรเน็ตแบบปรับเปลี่ยนเนื้อหา เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน 
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลไดแก แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนซ่ึงใช
สําหรับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชทดลองในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยวาสุกรี ปการศึกษา 2551 จํานวน 31 
คน โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบวา บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบ
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพ 80.95 เปอรเซ็นต ซึ่งอยูในระดับ “พอใช” และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ขวัญรัตน  วองไว (2551 : 109) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการเรียนรูดวยการเรียนรู
ดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ผานกระดานสนทนาเรื่องประวัติศาสตรชาติไทยสมัยกรุงธนบุรี และ
รัตนโกสินทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ เปรียบเทียบผลการเรียนรู
เรื่องประวัติศาสตรชาติไทยสมัยกรุงธนบุรี และรัตนโกสินทร กอนและหลังเรียน ดวยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส ผานกระดานสนทนา เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ผาน
กระดานสนทนาเรื่องประวัติศาสตรชาติไทยสมัยกรุงธนบุรี และรัตนโกสินทร เพ่ือศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ผานกระดานสนทนาเร่ืองประวัติศาสตรชาติ
ไทยสมัยกรุงธนบุรี และรัตนโกสินทร ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรูเรื่องประวัติศาสตรชาติไทยสมัย
กรุงธนบุรี และรัตนโกสินทรหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสผานกระดาน
สนทนาเรื่องประวัติศาสตรชาติไทยสมัยกรุงธนบุรี และรัตนโกสินทร สูงกวากอนเรียน พฤติกรรมการ
เรียนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสผานกระดานสนทนาเรื่องประวัติศาสตรชาติไทยสมัยกรุงธนบุรี และ
รัตนโกสินทรอยูในระดับดี และนักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสผาน
กระดานสนทนาเร่ืองประวัติศาสตรชาติไทยสมัยกรุงธนบุรี และรัตนโกสินทรอยูในระดับดี 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
57 

 

นิพนธ คชชะ. (2550 : ข) ไดทําการวิจัยเรื่อง การออกแบบบทเรียนบนเว็บวิชาโครงสราง
ระบบคอมพิวเตอร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบบทเรียนบนเว็บหาประสิทธิภาพของบทเรียนบน
เว็บ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาความคิดเห็นของผูใชบทเรียนท่ีมีตอบทเรียนบน
เว็บวิชาโครงสรางระบบคอมพิวเตอร รหัสวิชา 3204 – 2003 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2546 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 
บทเรียน 5 บทเรียน แบบทอสอบกอนเรียน แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูใชบทเรียนบนเว็บ กลุมทดลองที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม สังกัดสํานัก
บริหารงานคระกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ภาคเรียนท่ี 1/2550 จํานวน 30 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไวคือ บทเรียนบนเว็บวิชาโครงสรางระบบคอมพิวเตอร รหัส
วิชา 3204 – 2003 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบวาบทเรียนบนเว็บที่สราง
ขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.02/81.78 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความคิดเห็นตอบทเรียนบนเว็บมีคาเฉล่ีย 3.84 

อัจฉรา อุรัชโนประการ (2552 : บทคัดยอ) ) การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือ 1) เพ่ือสรางและหา
คุณภาพของบทเรียนออนไลนแบบกิจกรรมกลุมโดยใชวิธีการเรียนแบบผสมผสานเรื่อง การส่ือสาร
ขอมูลและระบบเครือขายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 2) เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากบทเรียนออนไลนโดยใชวิธีการเรียนแบบผสมผสาน 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี
ตอบทเรียนออนไลนแบบกิจกรรมกลุมโดยใชวิธีการเรียนแบบผสมผสาน 4) เพ่ือประเมินการเรียนตาม
สภาพจริงของผูเรียนที่เรียนจากบทเรียนออนไลนแบบกิจกรรมกลุมโดยใชวิธีการเรียนแบบผสมผสาน 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2552 จํานวน 35 คน 
โรงเรียนวัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียน คือ t-test dependent ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) 
บทเรียนออนไลนแบบกิจกรรมกลุมโดยใชวิธีการเรียนแบบผสมผสาน เรื่อง การส่ือสารขอมูลและ
ระบบเครือขายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 2) ผลการใช
บทเรียนออนไลนแบบกิจกรรมกลุมโดยใชวิธีการเรียนแบบผสมผสานเร่ืองการส่ือสารขอมูลและระบบ
เครือขายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สรางขึ้นผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยการวิเคราะหดวย t-test มีคาเทากับ 28.22 3) ความ
คิดเห็นของผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนออนไลนในระดับดีมาก 4) ผลการประเมินการเรียนตาม
สภาพจริงจากการเรียนบทเรียนออนไลนโดยใชวิธีการเรียนแบบผสมผสานอยูในระดับดีมาก 

นิศากร เจริญดี. (2550 : ข) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่มีแบบการเรียนตางกัน โดยใชบทเรียนบนเว็บ วิชาคณิตศาสตรประยุกต 2 กลุมตัวอยางที่ใช
คือ นักเรียนท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตรประยุกต 2 ปการศึกษา 2/2550 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 
จํานวน 275 คน ที่มีการเรียนตางกัน 6 แบบ คือ แบบอิสระ แบบรวมมือ แบบพ่ึงพา แบบแขงขัน 
และแบบมีสวนรวม ใชแบบสอบถามของกรมวิชาการ ตามแนวคิดของกราซาและไรซแมน แบง
นักเรียนออกเปน 6 แบบ จากนั้นทําการสุมอยางงายมาแบบละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 180 คน เครื่องมือ
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ที่ใชในการวิจัยไดแก บทเรียนบนเว็บ แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทําการทดลองโดยใหกลุมตัวอยางเรียนบทเรียนบนเว็บ นําคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนและ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มี
แบบการเรียน 6 แบบ ทําการวิเคราะหความแปรปรวนรวม ผลการวิจัยพบวา บทเรียนบนเว็บที่สราง
ขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 85.58/82.17 สูงกวาเกณฑ 80/80 และนักเรียนท่ีมีแบบการเรียนตางกันมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่มีแบบการเรียน
แบบมีสวนรวมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงท่ีสุดและทําการเปรียบเทียบรายคู พบวานักเรียนที่มีแบบ
การเรียนแบบมีสวนรวมแตกตางกับแบบแขงขัน แบบอิสระ แบบพ่ึงพาแบบรวมมือและแบบหลีกเลี่ยง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นวพล กาบแกว (2551 : 89) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องปาชาย
เลน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ หาคุณภาพและประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องปาชายเลน 
ผลการวิจัยพบวา บทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องปาชายเลนที่สรางข้ึนมีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก 
มีคาเฉลี่ย (x  = 4.54, S.D = 0.42) มีคุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่ออยูในระดับดี (x  = 4.33, S.D = 
0.13) และมีประสิทธิภาพเทากับ 76.12/72.90 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

โคมีย (Comey, 2009 : 101) ไดศึกษาการรับรูของนักศึกษาที่เรียนในสภาพแวดลอม          
ที่แตกตางกันระหวางการเรียนแบบเผชิญหนา แบบออนไลน และแบบผสมผสาน โดยเปรียบเทียบผล
การเรียนแตละรูปแบบ เกี่ยวกับการมีสวนรวม ความรูสึกตออาจารยผูสอน ความรูสึกตอการรวมมือ
ในชั้นเรียนปกติ การรับรูมากขึ้นวาเปนวิชาที่ทาทายสติปญญา สงเสริมทักษะการแกปญหา บทบาท
ของผูสอนในการสนับสนุนและเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และความชัดเจนของเน้ือหาวิชาและการ
ประเมินผลผูรวมวิจัยเปนนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนจํานวน 368 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น
ในชวงภาคฤดูรอนป 2007 สถิติที่ใชไดแก MANOVA Univar ate ANOVAs และ Games – Howell
ใชวิเคราะหความแตกตางของตัวแปรทั้งหกตัว 

 
6.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเรียนแบบรวมมือ 

 ฐิติพจน โพธิ์ชื่น (2551 : บทคัดยอ)  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
6 ที่ไดรับการสอนโดยใชการเรียนแบบรวมมือ แบบกลุมชวยเรียนรายบุคคล และเพ่ือศึกษาจํานวน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนโดยใช การเรียนแบบรวมมือแบบกลุมชวยเรียน
รายบุคคล ที่มีคะแนนผานเกณฑ รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 โรงเรียน บานปางสุด อําเภอแมวงก จังหวัด
นครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค เขต 2 จํานวน 32 คน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยไดแก 1) แผนการสอนโดยใชวิธีสอนแบบกลุมชวยเรียนราย บุคคล ซึ่งผานการตรวจสอบคุณภาพ
โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร เรื่อง ตัว
ประกอบของจํานวนนับ ซึ่งเปนแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคา ความยากงาย
ตั้งแต 0.31 – 0.72 มีอํานาจจําแนกต้ังแต 0.21 – 0.63 และมีคาความเที่ยงเทากับ 0.73 และ 3) 
แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 24 ขอ     
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มีคา อํานาจจําแนก ตั้งแต 2.30 - 5.17 และคาความเที่ยงเทากับ 0.73 ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนโดยใชการเรียนแบบรวมมือแบบกลุม ชวยเรียนรายบุคคล มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ 
.05  2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนโดยใชการเรียนแบบรวมมือแบบกลุม ชวย
เรียนรายบุคคล จํานวนไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียน
วิชา คณิตศาสตรผานเกณฑคะแนนรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนโดยใชการเรียนแบบรวมมือแบบกลุม ชวยเรียน
รายบุคคล มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

สุริยะ ปองขันธ (2550 : 90) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง สมบัติของ
คลื่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชวิธีการเรียนรูรวมกัน พบวา วิธีการเรียนแบบรวมมือกัน
เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่นักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูรวมกัน โดยการทํากิจกรรมกลุม โดยนักเรียนได
วางแผนการศึกษาคนควา ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี ไมเครงเครียดในการเรียน มีความ
สนุกสนาน เปนการเรียนรูดวยตนเอง เกิดทักษะในการคนควาหาขอมูล สรางชิ้นงานและนําเสนอดวย
วิธีที่หลากหลาย มีการทํางานเปนกลุม ทําใหเกิดการเรียนรูเปนนิสัยของเพ่ือนในหองเรียนและการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักเรียน 
   ดํารัส คําเมืองใหม (2549 : บทคัดยอ) การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียนที่ไดเรียนบทเรียนแบบรวมมือวิชาดิจิตอล เทคนิคผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
และเพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนของผูเรียนในกรณีที่มีขนาดของกลุมเรียนที่แตกตางกัน เครื่องมือที่
ใชในการศึกษาคือ 1) บทเรียนแบบรวมมือวิชาดิจิตอลเทคนิคผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  2) 
แบบทดสอบ และ3) แบบสอบถาม กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง 
(ปวส.) ชั้นปที่ 1 สาขาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา และมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตภาคตะวันออก เฉียงเหนือ นครราชสีมา รวม 92 คน แบงเปน 
กลุมเรียนขนาด 3 คน กลุมเรียนขนาด 4 คน และกลุมเรียนขนาด 5 คน ทําการทดสอบกอนและหลัง 
การทดลองหลังจากท่ี กลุมตัวอยาง เรียนบทเรียนแบบรวมมือวิชาดิจิตอลเทคนิคผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต  เปรียบเทียบคาคะแนนที่เพ่ิมขึ้นดวยสถิติ ANOVA ผลการศึกษาพบวานักศึกษามี
คะแนน สอบหลังเรียนเฉลี่ยสูงขึ้นกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวากลุมเรียนขนาด 3 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตาง
จากกลุมเรียนขนาด 4 คน และกลุมเรียนขนาด 5 คน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
กลุมเรียน ขนาด 4 คน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไมแตกตางจาก คะแนนเฉลี่ยกลุมเรียน
ขนาด 5 คน กลุมที่เรียน  3 คน มี คาคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด รองลงมาไดแกกลุมท่ีเรียน 4 คน และกลุม
ที่เรียน 5 คนตามลําดับ นักศึกษาพอใจการเรียน แบบรวมมือวิชาดิจิตอล  เทคนิคผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตในระดับมาก 

อรุณรัสมิ์ บํารุงจิต (2550 : 165) ไดทําการวิจัยเรื่อง  การเปรียบเทียบทักษะชีวิต 
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณและความรูสึกเห็นคาในตนเอง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนตามรูปแบบการสอนโดยการเรียนรูรวมกันกับการสอนโดยวิธีปกติ 
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โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ พัฒนารูปแบบการสอนโดยการเรียนรูรวมกันเพ่ือหาประสิทธิภาพของรูปแบบ
การสอนโดยการเรียนรูรวมกัน 80/80 เพ่ือหาประสิทธิผลของรูปแบบการสอนโดยการเรียนรูรวมกัน 
เพ่ือเปรียบเทียบทักษะชีวิต ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ และความรูสึกเห็นคาใน
ตนเองหลังเรียนกับกอนเรียน ของนักเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติ และเพ่ือเปรียบเทียบทักษะชีวิต
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ และความรูสึกเห็นคาในตนเองหลังเรียนกับกอนเรียน 
ของนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนรูรวมกัน โดยกลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีคะแนนความสามารถในทักษะการจัดการ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนเรียนดวยการเรียนรูรวมกันมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 กาญจนา โยธายุทธ (2545 : บทคัดยอ) การศึกษาคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือ 1) พัฒนาชุดการ
สอนแบบศูนยการเรียนที่เนนกระบวนการเรียนแบบรวมมือวิชาวิทยาศาสตร  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
เรื่อง พลังงานกับชีวิต 2) เปรียบเทียบผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตรระหวางการสอนโดยใชชุดการสอน
แบบศูนยการเรียนที่เนนกระบวนการเรียนแบบรวมมือกับการสอนตามคูมือครูของ สสวท. และ 3) 
ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรโดยใชชุดการสอนแบบศูนยการเรียนที่เนน
กระบวนการเรียนแบบรวมมือกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนโคราชพิทยาคม ประกอบดวยกลุมทดลองท่ีเรียนจากการสอนโดยใชชุดการสอนแบบศูนยการ
เรียนที่เนนกระบวนการเรียนแบบรวมมือ จํานวน 27 คน และกลุมควบคุมที่เรียนจากการสอนตาม
คูมือครูของ สสวท. จํานวน 29 คน รวมกลุมตัวอยาง 56 คนเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ประกอบดวยชุดการสอนแบบศูนยการเรียนที่เนนกระบวนการเรียนแบบรวมมือแผนการสอนตาม
คูมือครูของ สสวท. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร แบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรเรื่อง พลังงานกับชีวิต และแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียน การ
วิเคราะหขอมูล ใชคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคา ที แบบสอง
กลุมตัวอยางที่เปนอิสระจากกัน (t – test for independent samples)ผลการศึกษา พบวา 1) ชุด
การสอนแบบศูนยการเรียนที่เนนกระบวนการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง พลังงานกับชีวิตท่ีพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 80.25/75.25 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 75/75 2) นักเรียนที่เรียนจากการสอนโดย
ใชชุดการสอนแบบศูนยการเรียนที่เนนกระบวนการเรียนแบบรวมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
นักเรียนที่เรียนจากการสอนตามคูมือครูของ สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) 
นักเรียนที่เรียนจากการสอนโดยใชชุดการสอนแบบศูนยการเรียนท่ีเนนกระบวนการเรียนแบบรวมมือ
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนจากการสอนตามคูมือครูของ  สสวท. 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ความพึงพอใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของกลุมท่ีเรียน
จากการสอนโดยใชชุดการสอนแบบศูนยการเรียนที่เนนกระบวนการเรียนแบบรวมมือ  มีความพึง
พอใจในการเรียนอยูในระดับมาก 

สุขสันต หัตถสาร (2550 : 110) ไดศึกษาการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการทํางานกลุม การเห็นคุณคาในตนเอง และเจตคติตอการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานอากาศ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 
พบวาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือมีประสิทธิภาพ 85.96/87.77 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
61 

 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงวาการเรียนแบบรวมมือสามารถ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของนักเรียนทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนมีการเสนอแลกเปลี่ยนความคิดที่
หลากหลาย จากการสังเกตทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนพบวา ทักษะการทํางานของนักเรียนได
คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 86.27 อยูในระดับดีมากการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียนหลังเรียนอยู
ในระดับสูง เจตคติตอการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมืออยูในระดับดีมาก 
 มณฑิรา  พันธุอน (2551 : 97) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาผลการเรียนรูดวยบทเรียนบน
เครือขายอินเทอรเน็ตแบบรวมมือโดยใชเว็บบล็อกของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ผลการเรียนรูดวยบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องการประยุกตใชเว็บบล็อกเพ่ือ
การศึกษา กอนเรียน (  = 12.70, S.D. = 3.79) และหลังเรียน (  = 25.15, S.D. = 2.03) 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว โดย
คะแนนที่ไดหลังการเรียนสูงกวากอนเรียน ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากกระบวนการจัดการเรียนรูดวยการ
เรียนแบบรวมมือเทคนิคกลุมสืบเสาะหาความรู ดังกลาวไดมีการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลโดยใช
กระบวนการกลุมเพ่ือใหนักเรียนรวมกันสืบคนแลกเปล่ียนขอมูลความรูตางๆ รวมกัน ชวยใหผูเรียนมี
ความพยายามท่ีจะเรียนรูใหบรรลุเปาหมาย เปนผลใหผลการเรียนรูสูงขึ้น และในการเรียนนี้กลุมออน
และกลุมปานกลางจะไดรับความชวยเหลือจากเพ่ือนกลุมท่ีเรียนเกง 

จากเอกสารและงานวิจัยที่ผูวิจัยไดทําการศึกษา พบวาการเรียนการสอนแบบผสมผสานเปน
การเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุน มีการผสานรูปแบบการเรียนที่หลากหลายเขาดวยกัน และการ
เรียนการสอนแบบรวมมือเปนวิธีการที่นักเรียนในชั้นเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมๆโดยสมาชิกทุกคน
มีสวนรวมในงานท่ีไดรับมอบหมาย ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การเรียนการสอนทั้งสองแบบน้ีเปนการ
เรียนการสอนท่ีสามารถนําไปใชไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน
ใหมีผลการเรียนอยูในระดับที่ดีมากขึ้น โดยรวมความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนทั้งสองแบบ
นี้อยูในเกณฑดี ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจการนําวิธีการเรียนการสอนท้ังสองแบบน้ีมารวมกันเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพ่ือใหการเรียนการ
สอนมีความนาสนใจ กระตุนใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูที่แตกตางจากการเรียนแบบเดิม 
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บทที่  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาเก่ียวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทํางาน
รวมกัน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เรียนดวยการเรียนแบบรวมมือกับการเรียนแบบผสมผสาน
รวมกับการเรียนแบบรวมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร 
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินการวิจัยดังนี้  

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
5. การพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
6. วิธีดําเนินการและเก็บรวบรวมขอมูล 
7.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากร  
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ง31252 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร        
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 4 หองเรียน รวมนักเรียน 137 คน 

 
2. กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ที่เรียนวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ง312052 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557  โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร   
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 2 หองเรียน 70 คน จากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling ) กลุมตัวอยาง 2 หองเรียนนี้แบงออกเปนกลุมทดลอง 2 กลุม กลุมละ 1 
หองเรียน  

1. กลุมทดลอง 1 เรียนแบบรวมมือ 
2. กลุมทดลอง 2 เรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ  
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2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ 

1. ตัวแปรตน คือ วิธีการเรียนแบงออกเปน 2 วิธี ไดแก 
1.1 การเรียนแบบรวมมือ 

1.2 การเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 

2. ตัวแปรตาม ไดแก 
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนการเรียนแบบรวมมือ และการ

เรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 

2.2 ผลการทํางานรวมกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  

2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนตอการเรียนผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใชแบบแผนการวิจัย

แบบ pretest-posttest control group design ดังนี้ 
 
ตารางที่ 6  แบบแผนการวิจัย 

กลุมทดลอง สอบกอน วิธีการเรียน สอบหลัง 

E1 T1 X1 T2 

E2 T3 X2 T4 

 
เมื่อ  E1 แทน  กลุมทดลองท่ีเรียนแบบรวมมือ 

E2  แทน  กลุมทดลองท่ีเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 
T1  แทน  การทดสอบกอนการทดลองของนักเรียนที่เรียนแบบรวมมือ 
T2  แทน  การทดสอบหลังการทดลองของนักเรียนที่เรียนแบบรวมมือ 
T3 แทน การทดสอบกอนการทดลองของนักเรียนที่เรียนแบบผสมผสานรวมกับการ 

เรียนแบบรวมมือ 
T4 แทน การทดสอบหลังการทดลองของนักเรียนที่เรียนแบบผสมผสานรวมกับการ 

เรียนแบบรวมมือ 
X1  แทน  การเรียนแบบรวมมือ  
X2  แทน  การเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

64 
 

4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระหวางการเรียนแบบรวมมือ กับการเรียนการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ ที่มี
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร จังหวัด
กาญจนบุรี ไดใชเครื่องมือและเทคนิคในการดําเนินการโครงการดังตอไปน้ี 

4.1 แผนการจัดการเรียนรู การเรียนแบบรวมมือ 
4.2 แผนการจัดการเรียนรู การเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 
4.3 บทเรียนอีเลิรนนิง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
4.4 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
4.5 แบบประเมินผลการทํางานรวมกัน 
4.6 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบรวมมือ และแบบผสมผสาน

รวมกับการเรียนแบบรวมมือ 
 

5. การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

5.1 การสรางแผนการเรียนรู การเรียนแบบรวมมือ  

แผนการเรียนรู การเรียนแบบรวมมือที่ผูวิจัยเขียนขึ้นนั้น มีจํานวนทั้งสิ้น 8 แผน แผนละ 2 
ชั่วโมง โดยแตละแผนประกอบไปดวย ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู  กระบวนการเรียนรู เครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรม แหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล การเขียนแผนการจัดการเรียนรูมีขั้นตอน
การดําเนินการดังนี ้

5.1.1 ศึกษาโครงสรางหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ปพุทธศักราช 2551 และรายละเอียด
เนื้อหาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

5.1.2 ศึกษาจุดประสงคและเนื้อหายอยเพ่ือกําหนดแผนการจัดการเรียนรู และกําหนด
กิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับผลการเรียนรู 

5.1.3 ศึกษาทฤษฎี หลักการ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ จากเอกสารตางๆ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

5.1.4 ดําเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยมีเนื้อหา 2 หนวยการเรียนรู 
จํานวนทั้งสิ้น 8 แผน เวลาที่ใชในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู 
จํานวน 8 สัปดาห (สัปดาหละ 2 ชั่วโมง) สรุปไดดังตารางท่ี 6  
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ตารางที่ 7 กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ            
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 

สัปดาหที่ เรื่อง กิจกรรมการสอนแบบรวมมือ 
1 เนื้อหา 

ความหมายและลักษณะของระบบ
สารสนเทศระบบสารสนเทศเปน
กระบวนการรวบรวม บันทึกประมวลผล
ขอมูลใหเปนสารสนเทศ และเผยแพร
สารสนเทศเพื่อใชในการวางแผนการ
ทํางานและการตัดสินใจ โดยกระบวนการ
ทํางานดวยการนําขอมูลเขา การ
ประมวลผลขอมูล การแสดงผลและการ
จัดเก็บขอมูล โดยระบบสารสนเทศที่ดี
นั้นจะตองมีความนาเชื่อถือ เขาใจงาย 
ทันตอเวลา คุมราคา  
ผลการเรียนรู 
1) อธิบายความหมายและลักษณะของ
ระบบสารสนเทศได 
2) เห็นประโยชนของระบบสารสนเทศ
และใชงานไดในชวีิตประจาํวัน 
3) มีทักษะในการสรางแผนผัง
กระบวนการทาํงานของระบบ
สารสนเทศ 
สื่อการสอน 
1) หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
2) เครื่องคอมพิวเตอรใชในการนําเสนอ
เนื้อหา 
3) เครื่องฉายทึบแสงเพื่อนําเสนอผลงาน
ของนักเรียน 

- รับฟงผลการเรียนรูหนวยท่ี 1 
- ทําแบบทดสอบกอนเรียน 
- ทบทวนความรูเดิม 
- ตอบขอซักถามของครู 
- แบงกลุม 4 คน เพื่อทํากิจกรรม รวมกัน
ออกแบบกระบวนการทาํงานของระบบสารสนเทศ 
- นําเสนอผลงานพรอมยกตัวอยางกระบวนการ
ทํางานของระบบสารสนเทศ 
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ตารางที่ 7 กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ            
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ตอ) 

 
สัปดาหที่ เรื่อง กิจกรรมการสอนแบบรวมมือ 

2 เนื้อหา 
ระบบสารสนเทศสามารถจําแนกตาม
ลักษณะการดําเนินงานไดหลายประเภท 
เชนระบบสารสรเทศประมวลผลรายการ
ธุรกรรม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การตัดสินใจแบบกลุม ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร ระบบสารสนเทศ
สนับสนนุการตัดสนิใจของผูบรหิาร
ระดับสูง ปญญาประดษิฐ และระบบ
สารสนเทศสํานักงาน 
ผลการเรียนรู 
1) อธิบายลักษณะการดําเนินงานของ
ระบบสารสนเทศประเภทตางๆได 
2) เห็นประโยชนของระบบสารสนเทศ
และใชงานไดในชวีิตประจาํวัน 
3) มีทักษะในการคนหาขอมูลเก่ียวกับ
ประเภทของระบบสารสนเทศ 
สื่อการสอน 
1) หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
2) เครื่องคอมพิวเตอรใชในการสืบคน
ขอมูลจากอินเทอรเน็ต 
3) ตารางสรปุประเภทของระบบ
สารสนเทศ 

- เลาประสบการณการใชระบบสารสนเทศ 
- ซักถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประสบการณที่เพื่อนเลา 
- รับฟงและศึกษาเร่ืองประเภทของสารสนเทศ
จากหนังสือเรียนเทคโนโลยสีารสนเทศชัน้ ม.4 
- แบงกลุม 4 คน สงตัวแทนเพื่อจบัสลาก
ประเภทของระบบสารสนเทศ 
- สมาชิกแตละกลุมใชขอมูลจากตารางสรุป
ประเภทของสารสนเทศประกอบการวางแผนและ
แบงหนาท่ีเพื่อคนหาขอมูลเพิ่มเติมจาก
อินเทอรเน็ตภายในเวลา 30 นาที 
- นําเสนอขอมูลของกลุมตนเองและรับฟงการ
นําเสนอของกลุมอื่นๆ 
- รวมกันสรุปปญหาและแนวทางการแกปญหาที่
พบจากการคนหาขอมูลเก่ียวกับประเภทของ
ระบบสารสนเทศ 

3 เนื้อหา 
องคประกอบของระบบสารสนเทศ
ประกอบดวยฮารดแวร ซอฟตแวร 
บุคลากร ขอมูล และข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งฮารดแวรและซอฟตแวรใน
ระบบสารสนเทศสามารถแบงไดตาม
หลักการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 

- ตอบคําถามวา ใช หรือ ไมใช เกี่ยวกับ
ฮารดแวรและซอฟตแวร 
- แบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม 
- ศึกษาเร่ืององคประกอบของระบบสารสนเทศ
(ฮารดแวรและซอฟตแวร)โดยกลุมที่ 1  คนหา
ความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮารดแวร และกลุมที่ 2  
คนหาความรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับซอฟตแวร 
- นักเรียนประกอบกิจกรรมตามท่ีกําหนด โดยให 
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ตารางที่ 7 กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ            
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ตอ) 

 

สัปดาหที่ เรื่อง กิจกรรมการสอนแบบรวมมือ 
 ผลการเรียนรู 

1) อธิบายหนาที่ของฮารดแวรและ
ซอฟตแวรในระบบสารสนเทศได2) เห็น
ความสําคัญของฮารดแวรและซอฟตแวร
ที่ใชในระบบสารสนเทศ 
3) ยกตัวอยางฮารดแวรและซอฟตแวรที่
ใชในระบบสารสนเทศได 
สื่อการสอน 
1) หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
2) เครื่องคอมพิวเตอรใชในการสืบคน
ขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

คนท่ี 1 นําเสนอขอมูลที่ไดจากการคนหาเพิ่มเติม 
คนท่ี 2 นําเสนอตัวอยางฮารดแวรหรือซอฟตแวร
ตามที่กลุมรับผิดชอบ สวนอีก 3 คน ใหโตวาทีใน
ญัตติ ฮารดแวรหรือซอฟตแวรที่จําเปนตอระบบ
สารสนเทศมากกวากัน นักเรียนคนอื่นๆรับฟง
เนื้อหาท่ีเพื่อนนําเสนอ 
- รวมกันสรุปวาฮารดแวรและซอฟตแวรลวน
แลวแตมีความสาํคัญตอระบบสารสนเทศเทาๆกนั 

4 
 

เนื้อหา 
บุคลากรและขอมูลเปนองคประกอบของ
ระบบสารสนเทศ โดยบุคลากรจะ
หมายถึงบุคคลทีป่ฏิบัติงานหรือผูที่
เก่ียวของกับระบบสารสนเทศ แบงเปน
นักวิเคราะหระบบ โปรแกรมเมอร 
เจาหนาที่ฝายปฏิบัติงานเคร่ือง และผูใช 
สวนขอมูลจะหมายถึงขอเท็จจรงิที่อยูใน
รูปแบบตางๆ ที่ใชในระบบสารสนเทศ 
ซึ่งมีทั้งขอมูลที่ไมผานการประมวลผล
หรือขอมูลดิบ และขอมูลที่ผานการ
ประมวลผลแลวหรือสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู 
1) อธิบายหนาที่ของบุคลากรที่เก่ียวของ
กับระบบสารสนเทศได 
2) อธิบายลักษณะของขอมูลท่ีใชในระบบ
สารสนเทศได 
3) เห็นความสําคัญของบุคลากรและ
ขอมูลที่ใชในระบบสารสนเทศ 
4) คนหาขอมูลจากการสัมภาษณได 
 

- รวมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับบุคลากรที่
เก่ียวของกับระบบสารสนเทศ  
- วิเคราะหวาแตละตําแหนงตรงกบับุคลากรทาน
ใดของระบบสารสนเทศในโรงเรยีน 
- ศึกษาเร่ืององคประกอบของระบบสารสนเทศ
(บุคลากรและขอมูล)หนวยการเรียนรูที่ 1 ระบบ
สารสนเทศ 
- เปรียบเทียบ วิเคราะห และแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับตําแหนงที่เขียนบนกระดานกับท่ีนาํเสนอ
ในหนังสือเรียน วาเหมือนหรือตางกันหรือไม
อยางไร หรือมีตําแหนงที่นอกเหนือจากที่นาํเสนอ 
- แบงกลุม  4 คนเพื่อทํากิจกรรม 
- แตละกลุมรวมกันวางแผนการดําเนินงานและ
วางแผนศึกษาหัวขอองคประกอบของสารสนเทศ
และลักษณะของขอมูลท่ีใชในระบบสารสนเทศ 
- ปฏิบัติตามท่ีไดวางแผนการดาํเนินการและท่ีได
แบงงานไวตามเวลาท่ีกําหนด 
- แตละกลุมรวบรวมขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณ
บุคลากร สรุป จดัทําเปนเลมรายงาน 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 7 กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ            
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  (ตอ) 

 

สัปดาหที่ เรื่อง กิจกรรมการสอนแบบรวมมือ 
 สื่อการสอน 

1) หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
2) เครื่องคอมพิวเตอรใชในการสืบคน
ขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

- ชวยกันสรุปหนาท่ีของบุคลากร ความรูหรือ
การศึกษาของบุคลากร ปญหาทีพ่บในการทาํงาน
ของบุคลากร และลักษณะของขอมูลท่ีใชในระบบ
สารสนเทศ 

5 
 

เนื้อหา 
ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน คือ การรวบรวม
องคประกอบของสารสนเทศอ่ืนๆ มา
ดําเนินงานรวมกัน เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศเดิมหรือสรางระบบ
สารสนเทศใหม ดวยการกําหนดวงจร
การพัฒนาระบบข้ึน โดยการวิเคราะห
เชิงโครงสราง 6 ขั้นตอน ไดแก การ
วางแผนระบบ การวิเคราะหระบบ การ
ออกแบบระบบ การพฒันาระบบ การ
ติดตั้งระบบ และการดูแลรักษา 
ผลการเรียนรู 
1) อธิบายลักษณะของการปฏิบตัิงานใน
แตละข้ันตอนได 
2) เห็นความสําคัญของการกําหนด
ขั้นตอนการปฏิบัตงิานเพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่ใชในชวีิตประจาํวนั 
3) มีทักษะในการกําหนดขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ 
สื่อการสอน 
1) หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
2) เคร่ืองคอมพิวเตอรใชในการสืบคน
ขอมูลจากอินเทอรเน็ต 
 

- ทบทวนขอมูลความรูตางๆจากแผนการเรียนรู
ที่ 4 วามีเนื้อหาความหมายตางๆอยางไร 
- แตละกลุมวางแผนการดําเนนิงานในการคนหา
ขอมูลโดยการสัมภาษณบุคลากรในโรงเรียนวามี
ขั้นตอนการปฏิบัตงิานอยางไรแลวนําขอมูลท่ีไดมา
เปรียบเทียบกับองคประกอบของระบบสารสนเทศ
วามีฮารดแวร ซอฟตแวร บุคลากร และขอมูลใด 
- รวมกันแสดงความคิดเห็นวาการดําเนินงาน
ดังกลาวมปีระสิทธิภาพหรือไม อยางไร 
- รับฟง ศึกษาเร่ืององคประกอบของระบบ
สารสนเทศในหัวขอข้ันตอนการปฏิบัติงานหนวย
การเรียนรูที่ 1 ระบบสารสนเทศ 
- ซักถามครูเก่ียวกับเร่ืององคประกอบของ
สารสนเทศในเร่ืองที่สงสัย 
- แตละกลุมเขียนแผนการดําเนนิงานใหมตาม
ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของระบบสารสนเทศโดย
อาศัยขอมูลจากประสบการณในการดําเนินงานที่
ผานมา 
- นํารายงานมาเปรียบเทียบและวิเคราะหกับ
รายงานของเพ่ือนกลุมอื่นวาแตกตางกันหรือไม
อยางไร 
 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 7 กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ            
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ตอ) 

 

สัปดาหที่ เรื่อง กิจกรรมการสอนแบบรวมมือ 
6 
 

เนื้อหา 
คอมพิวเตอรเปนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่มีการทํางานอยางเปน
ระบบ ซึ่งสามารถแบงระบบการ
ทํางานของคอมพิวเตอรตามหนาที่
ของฮารดแวรที่ใชในระบบเปน 4 
หนวย ไดแก หนวยรับขอมูล หนวย
ประมวลผลกลาง หนวยความจํา และ
หนวยแสดงผล 
ผลการเรียนรู 
1) อธิบายหนาที่ของหนวยตางๆ ใน
ระบบคอมพิวเตอรได 
2) เห็นความสําคัญของหนวยตางๆ ใน
ระบบคอมพิวเตอร 
3) มีทักษะในการวิเคราะหและแบง
หนาที่ของหนวยตางๆ ในระบบ
คอมพิวเตอร 
สื่อการสอน 
1) หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
2) เครื่องคอมพิวเตอรใชในการสืบคน
ขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

- รวมกันทบทวนความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
จากประสบการณเดิมโดยผลัดกนับอกขอมูล
เก่ียวกับคอมพิวเตอรคนละ 1 ขอ 
- รับฟงขอมูลเก่ียวกับคอมพิวเตอรจากเพื่อนๆใน
ชั้นเรียน 
- รวมกันตอบคําถามเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ
การทํางานของคอมพิวเตอรกับมนุษย 
คอมพิวเตอรประกอบไปดวยกี่หนวย แตละหนวย
ทําหนาท่ีอะไร 
- รับฟง และศึกษาเร่ืองระบบการทํางานของ
คอมพิวเตอร หนวยการเรียนรูที่ 2 คอมพิวเตอร
เร่ืองระบบการทํางานของคอมพิวเตอร 
- แบงกลุม 4 กลุม แตละกลุมแบงกันศึกษา
หนวยการทํางานของคอมพิวเตอร จดบันทึก
เนื้อหาของกลุมตนเองลงในสมุด 
- ซักถามปญหาจากเพื่อนกลุมอื่นทีละกลุม
เก่ียวกับการทํางานของคอมพิวเตอรของแตละ
หนวย แลวจดบนัทึก 
- รวมกันสรุปวาคอมพิวเตอรมีหลักการทํางาน
เปนลําดับขั้นตอนประกอบดวยหนวยรับขอมูล 
หนวยประมวลผลกลาง หนวยความจํา และหนวย
แสดงผล 
 

7 
 

เนื้อหา 
การทํางานของคอมพิวเตอรประกอบไป
ดวยฮารดแวรและซอฟตแวรหลาย
ประเภท ทํางานรวมกันอยางเปนระบบ 
โดยทําหนาที่ตางๆกันในหนวยการ
ทํางานของคอมพิวเตอร ซึ่งใน
คอมพิวเตอรแตละเคร่ืองอาจจะมี
ฮารดแวรและซอฟตแวรคนละประเภท
กัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการใชงานคอมพิวเตอร
เครื่องนั้นๆ 
 

- ทบทวนความรูเดิมเก่ียวกับฮารดแวรและ
ซอฟตแวรที่นักเรียนรูจัก 
- แบงเปนสองกลุมผลัดกันออกไปเขียน
ฮารดแวรและซอฟตแวรทีละคน โดยนักเรียนที่
ออกมาทีหลังหามเขียนซ้ํากับคนกอนหนา 
- รับฟงและศึกษาเนื้อหาเก่ียวกับเร่ืองฮารดแวร
และซอฟตแวรจากหนังสือเรียน 
- ตัวแทนนักเรียนออกมาขีดเสนใตฮารดแวรและ
ซอฟตแวรที่ไมมีนําเสนอในหนังสือเรียน 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 7 กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ            
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ตอ) 

 

สัปดาหที่ เรื่อง กิจกรรมการสอนแบบรวมมือ 
 ผลการเรียนรู 

1) อธิบายคุณลักษณะของฮารดแวรและ
ซอฟตแวรได 
2) มีความรอบคอบและใชคอมพิวเตอร
โดยคํานงึถึงความสําคัญของฮารดแวร
และซอฟตแวร 
3) เลือกใชฮารดแวรและซอฟตแวรได
เหมาะสมกับงาน 
สื่อการสอน 
1) หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
2) เคร่ืองคอมพิวเตอรใชในการสืบคน
ขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

- แบงกลุมตามจาํนวนฮารดแวรและซอฟตแวรที่
ขีดเสนใตไวบนกระดานโดยใหคนท่ีเขียนเปน
หัวหนากลุมและกลุมนั้นๆรบัผิดชอบหาขอมูลจาก
อินเทอรเน็ต 
- สมาชิกในกลุมรวมกนัหาขอมูลของฮารดแวร
และซอฟตแวรที่รับผิดชอบจากอินเทอรเน็ตใชเวลา 
15 นาที พรอมกับต้ังคําถามเกี่ยวกับฮารดแวรและ
ซอฟตแวรของกลุมจํานวน 2 ขอ 
- ตัวแทนกลุมนาํเสนอขอมูลทีไ่ดจากการสืบคน
โดยใหสมาชิกกลุมอื่นๆซักถามขอสงสัย 
- ตัวแทนกลุมถามคาํถามเกี่ยวกับฮารดแวรและ
ซอฟตแวรของกลุมตนเองโดยใหสมาชิกกลุมอื่น
บันทึกและตอบคําถามลงในสมดุ 
- รวมกันสรุปคุณลักษณะของฮารดแวรและ
ซอฟตแวรที่นําเสนอหนาชัน้เรียน 
- รวมกันสรุปวาฮารดแวรและซอฟตแวรที่ใชกับ
คอมพิวเตอรมีหลายชนดิ แตละชนิดมีคุณลักษณะ
แตกตางกัน ผูใชงานจึงควรเลือกใหเหมาะสมกับ
งานของตนเอง 

8 
 

เนื้อหา 
ผูใช ขอมูล และกระบวนการเปน
สวนประกอบที่สาํคัญของระบบ
คอมพิวเตอร หากผูใช ขอมูลและ
กระบวนการขาดประสทิธิภาพแลว งาน
ที่ไดจากคอมพิวเตอรก็จะขาดคณุภาพ
ตามไปดวย ดังนั้น ผูใชขอมูล และ
กระบวนการที่ดีจงึควรมีความพรอมกอน
การปฏิบัติงานคอมพิวเตอร 
ผลการเรียนรู 
1) อธิบายคุณลักษณะของผูใช ขอมูล 
และกระบวนการในระบบคอมพิวเตอรได 
 

- รวมกันวิเคราะหคําศัพทวาเก่ียวของกับตนเอง
อยางไร 
- รับฟง และศึกษาเนื้อหาเร่ืองผูใชขอมูลและ
กระบวนการ หนวยการเรียนรูที่ 2 คอมพิวเตอร 
- ตอบคําถามวานักเรียนเปนผูใชงานประเภทใด 
เพราะเหตุใด 
- แบงกลุมเพื่อทํากิจกรรม คิดกระบวนการใน
การตรวจสอบขอมูลในคอมพิวเตอร บันทึกลงใน
สมุด 
- นําเสนอกระบวนการในการตรวจสอบขอมูลใน
คอมพิวเตอรของกลุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นวา
กระบวนการของแตละกลุมเหมอืนหรือแตกตาง
กันหรือไมอยางไร 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 7 กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ            
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ตอ) 

 
สัปดาหที่ เรื่อง กิจกรรมการสอนแบบรวมมือ 

 2) ใชงานคอมพิวเตอรดวยความรอบคอบ
และระมัดระวัง 
3) เขียนและปฏิบตัิตามกระบวนการใน
ระบบคอมพิวเตอรได 
สื่อการสอน 
1) หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
2) เครื่องคอมพิวเตอรใชในการสืบคน
ขอมูลจากอินเทอรเน็ต 
 

- แตละกลุมปฏบิัติงานตามกระบวนการในการ
ตรวจสอบขอมูลในคอมพิวเตอรที่ไดทาํการบนัทึก
ไวในสมุด พรอมบนัทึกขอมูลเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อตอบคําถาม 
- นักเรียนรวมกันสรุปลักษณะของผูใชในแตละ
ประเภทลักษณะของขอมูลในคอมพิวเตอร และ
กระบวนการในการปฏิบัติงานเพื่อใหไดผลลัพธ
ตามที่ตองการ 
- ทําแบบทดสอบจํานวน 30 ขอ 

 

5.1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานการ
ออกแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) แลวจึงนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objectives 
Congruence : IOC) โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาโดยมีเกณฑในการประเมินดังนี้ 
  +1 แนใจวารายการพิจารณาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหา 
    0 ไมแนใจวารายการพิจารณาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหา 
   -1 แนใจวารายการพิจารณาแผนการจัดการเรียนรูไมสอดคลองกับเนื้อหา 

พบวาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานแลวไดคา
ดัชนีความสอดคลอง 1.00 

5.1.6  นําแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ใหผูเชี่ยวชาญ
ดานเนื้อหาและดานการออกแบบการเรียนแบบรวมมือตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมและความ
สมบูรณ  

5.1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูที่จัดกิจกรรมแบบรวมมือไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 
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แผนภูมทิี่ 3 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูการเรียนแบบรวมมือ 

แกไขปรับปรุง 

ศึกษาโครงสรางหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ปพุทธศักราช 2551 

ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของวิธีการเรียนแผนการจัดการเรียนรู 

ศึกษาศึกษาจุดประสงค เนื้อหายอย และกําหนดกิจกรรมการเรียนรูให
สอดคลองกับจุดประสงค และดําเนินการสรางแผนการเรียนรู 

ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชจริง 

ผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity)
แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง

ผาน 

ไมผาน 
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5.2 การสรางแผนการเรียนรู การเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 

แผนการเรียนรู การเรียนแบบรวมมือที่ผูวิจัยเขียนขึ้นนั้น มีจํานวนทั้งสิ้น 8 แผน แผนละ 2 
ชั่วโมง โดยแตละแผนประกอบไปดวย ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู  กระบวนการเรียนรู เครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรม แหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล การเขียนแผนการจัดการเรียนรูมีขั้นตอน
การดําเนินการดังนี ้

5.2.1 ศึกษาโครงสรางหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ปพุทธศักราช 2551 และ
รายละเอียดเนื้อหาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

5.2.2 ศึกษาจุดประสงคและเนื้อหายอยเพ่ือกําหนดแผนการจัดการเรียนรู และกําหนด
กิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับผลการเรียนรู 

5.2.3 ศึกษาเอกสารการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การ
เรียนแบบผสมผสาน การเรียนแบบรวมมือ เพ่ือนํามาเขียนแผนการจัดการเรียนรู  การเรียนแบบ
ผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 

5.1.4 ศึกษาการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน รวมกับการเรียนแบบรวมมือ จาก
เอกสาร และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและออกแบบกิจกรรมการเรียนที่
เหมาะสมสําหรับการเรียนการสอนลักษณะนี้ สรุปไดดังตารางท่ี 8 

 
ตารางที่ 8 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

กิจกรรมการเรียนแบบเผชิญหนาในช้ันเรียน กิจกรรมการเรียนบนบทเรียนอีเลิรนนิง 

- การปฐมนิเทศ 
- การเรียนการสอนแบบบรรยาย  
- การนําเสนอเนื้อหาการเรียน 
- การชี้แนะใหคําปรึกษา 
- การปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
- การอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน 
- การมอบหมายงาน 
- การนําเสนอผลงาน 
- การทดสอบ 
- การตรวจงานที่มอบหมาย 
- การประเมินผลตามสภาพจริง 

 

- การเรียนรูรวมกันแบบประสานเวลาและ
ไมประสานเวลา 

- การชี้แนะใหคําปรึกษา 
- การศึกษาเนื้อหา / คนหาความรูเพ่ิมเติม 
- การทําแบบฝก / กิจกรรมท่ีมอบหมาย 
- การอภิปราย 
- การนําเสนอผลงาน / สงงาน 
- การทดสอบ 
- การติดตามและประเมินผลตามสภาพจริง 
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5.2.5 ดําเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบ
รวมมือ โดยมีเนื้อหา 2 หนวยการเรียนรู จํานวนท้ังสิ้น 8 แผน เวลาท่ีใชในการดําเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 8 สัปดาห (สัปดาหละ 2 ชั่วโมง) ซึ่งผูวิจัยไดศึกษา
จากงานวิจัยของ วัลยา  พุมตนวงศ (2552 : 133-149) ฐิติพจน  โพธิ์ชื่น (2551 : บทคัดยอ)  เปน
แนวทางในการออกแบบแผนการเรียนรู การเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ สรุปได
ดังตารางที่ 9 
 

ตารางที่ 9 กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 

สัปดาหที ่ เรื่อง 

กิจกรรมการสอนแบบผสมผสานรวมกับการเรียน
แบบรวมมือ 

การเรียนในช้ันเรียน 
(1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

การเรียนแบบอีเลิรนนิง 
(1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

1 เนื้อหา 
ความหมายและลักษณะของระบบ
สารสนเทศระบบสารสนเทศเปน
กระบวนการรวบรวม บันทึกประมวลผล
ขอมูลใหเปนสารสนเทศ และเผยแพร
สารสนเทศเพ่ือใชในการวางแผนการ
ทํางานและการตัดสินใจ โดย
กระบวนการทํางานดวยการนําขอมูล
เขา การประมวลผลขอมูล การแสดงผล
และการจัดเก็บขอมูล โดยระบบ
สารสนเทศท่ีดีนั้นจะตองมีความ
นาเชื่อถือ เขาใจงาย ทันตอเวลา คุม
ราคา  
ผลการเรียนรู 
1) อธิบายความหมายและลักษณะ
ของระบบสารสนเทศได 
2) เห็นประโยชนของระบบสารสนเทศ
และใชงานไดในชีวิตประจําวัน 

- ฟงการชี้แจงผลการ
เรียนรูหนวยยอยที่ 1 
เรื่อง ความหมายและ
ลักษณะของระบบ
สารสนเทศ 
- รับฟงการอธิบาย
รูปแบบการเรียนการ
สอน 
- รับฟงพรอมจด
บันทึกกําหนดการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน และวิธีการวัดผล
ประเมินผล 
- ซักถามขอสงสัย 
 

- ทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกอนเรียนภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

- ศึกษารายละเอียด
เนื้อหาเรื่อง
กระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บนอีเลิรนนิง 
- นักเรียนทํา
กิจกรรมโดยออกแบบ
กระบวนการทํางาน
ของระบบสารสนเทศ
สงผลงานทาง          
อีเลิรนน่ิง 
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ตารางที่ 9 กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ตอ) 

 

สัปดาหที ่ เรื่อง 

กิจกรรมการสอนแบบผสมผสานรวมกับการเรียน
แบบรวมมือ 

การเรียนในช้ันเรียน 
(1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

การเรียนแบบอีเลิรนนิง 
(1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 3) มีทักษะในการสรางแผนผัง
กระบวนการทํางานของระบบ
สารสนเทศ 
สื่อการสอน 
1) หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
2) ใบความรู เรื่องกระบวนการทํางาน
ของระบบสารสนเทศ 
3) ระบบการจัดการเรียนรู (LMS) 
4) กระดานเสวนา 
 

- ฟงคําชี้แจงวิธีการ
ทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียน จํานวน
แบบทดสอบ  และ
ระยะเวลาในการทํา
แบบทดสอบ ซักถาม
ขอสงสัยกอนลงมือทํา 
- นักเรียนทบทวน
ความรูเดิมที่เก่ียวกับ
สิ่งที่ครูเขียนบน
กระดาน แลวทําการ
จดบันทึกความหมาย
และลักษณะของคํา
ตางๆตามความเขาใจ
ของตนเอง 
- ตอบขอซักถาม
เกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศท่ีพบเห็น
ภายในโรงเรียน 
- รับฟง คําชี้แจง
ขอตกลงในการเรียน     
อีเลิรนนิงแบบรวมมือ 
 

 

2 เนื้อหา 
ระบบสารสนเทศสามารถจําแนกตาม
ลักษณะการดําเนินงานไดหลายประเภท 
เชนระบบสารสรเทศประมวลผลรายการ 

- นักเรียนเลา
ประสบการณการใช
ระบบสารสนเทศใน
ชีวิตประจําวัน 

- แบงกลุมกลุมละ 4 
คน 
- ซักถามขอสงสัย
เกี่ยวกับงานที่ไดรับ
มอบหมาย 
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ตารางที่ 9 กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ตอ) 

 

สัปดาหที ่ เรื่อง 

กิจกรรมการสอนแบบผสมผสานรวมกับการเรียน
แบบรวมมือ 

การเรียนในช้ันเรียน 
(1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

การเรียนแบบอีเลิรนนิง 
(1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 ธุรกรรม ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจ ระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุม ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร ระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผูบริหารระดับสูง ปญญาประดิษฐ 
และระบบสารสนเทศสํานักงาน 
ผลการเรียนรู 
1) อธิบายลักษณะการดําเนินงานของ
ระบบสารสนเทศประเภทตางๆได 
2) เห็นประโยชนของระบบสารสนเทศ
และใชงานไดในชีวิตประจําวัน 
3) มีทักษะในการคนหาขอมูลเกี่ยวกับ
ประเภทของระบบสารสนเทศ 
สื่อการสอน 
1) หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
2) ใบงาน 
3) ระบบการจัดการเรียนรู (LMS) 
4) กระดานเสวนา 
 

- เชนการฝากถอน
เงินกับธนาคาร การ
จัดเก็บคะแนนสอบ 
- ซักถามและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสบการณที่เพ่ือน
เลา 
- รวมกันวิเคราะห
ลักษณะของระบบ
สารสนเทศท่ีใชใน
ชีวิตประจําวันจาก
ประสบการณที่เพ่ือน
เลาวามีความแตกตาง
หรือเหมือนกันหรือไม
อยางไร 
- นักเรียนรับฟง และ
ศึกษาเร่ือง ประเภท
ของระบบสารสนเทศ
หนวยการเรียนรูที่ 1 
จากหนังสือเทคโนโลยี
สารสนเทศชั้นม. 4 
 

- สมาชิกของแตละ
กลุมรวมทําแบบฝกหัด
ตารางสรุปประเภท
ของสารสนเทศ
ประกอบการวางแผน
และแบงงานเพื่อคนหา
ขอมูลเพ่ิมเติมจาก
อินเทอรเน็ตเกี่ยวกับ
ประเภทของระบบ
สารสนเทศรวมกัน
เสวนาบนกระดาน
เสวนากลุม สงงาน
กลุมทางอีเลิรนนิ่ง 
- นักเรียนแตละกลุม
รวมกันสรุปประเภท
ของระบบสารสนเทศ
บนกระดานเสวนากลุม 
 

3 เนื้อหา 
องคประกอบของระบบสารสนเทศ
ประกอบดวยฮารดแวร ซอฟตแวร 
บุคลากร ขอมูล และข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งฮารดแวรและซอฟตแวรใน
ระบบสารสนเทศสามารถแบงไดตาม
หลักการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 

- ตอบขอซักถามของ
ครู แสดงความรูเดิมที่
เคยศึกษามา 
- นักเรียนรวมกัน
ตอบคําถามวาใชหรือ
ไมใชเกี่ยวกับฮารดแวร
และซอฟตแวร 

- แบงกลุมกลุมละ 4 
คน 
- ศึกษาเร่ือง 
องคประกอบของ
ระบบสารสนเทศ ใน
หัวขอ ฮารดแวรและ
ซอฟตแวร  โดยกลุม  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 9 กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ตอ) 

 

สัปดาหที ่ เรื่อง 

กิจกรรมการสอนแบบผสมผสานรวมกับการเรียน
แบบรวมมือ 

การเรียนในช้ันเรียน 
(1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

การเรียนแบบอีเลิรนนิง 
(1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 ผลการเรียนรู 
1) อธิบายหนาที่ของฮารดแวรและ
ซอฟตแวรในระบบสารสนเทศได 
2) เห็นความสําคัญของฮารดแวรและ
ซอฟตแวรที่ใชในระบบสารสนเทศ 
3) ยกตัวอยางฮารดแวรและซอฟตแวร
ที่ใชในระบบสารสนเทศได 
สื่อการสอน 
1) หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
2) เครื่องคอมพิวเตอรใชในการสืบคน
ขอมูลจากอินเทอรเน็ต 
3) ระบบการจัดการเรียนรู (LMS) 
4) กระดานเสวนา 

- ซักถามขอสงสัย 
- นักเรียนรับฟง และ
ศึกษาเร่ือง ประเภท
ของระบบสารสนเทศ
หนวยการเรียนรูที่ 1 
จากหนังสือเทคโนโลยี
สารสนเทศชั้นม. 4  
 

- เลขคี่ คนหาความรู
เพ่ิมเติมเก่ียวกับ
ฮารดแวร  และกลุม
เลขคู คนหาความรู
เพ่ิมเติมเก่ียวกับ
ซอฟตแวร 
- แสดงความคิดเห็น
วาฮารดแวรหรือ
ซอฟตแวรที่จําเปนตอ
ระบบสารสนเทศ
มากกวากันลงใน
กระดานเสวนากลุม 
และกระดานเสวนา
รวม 
- นักเรียนรวมกัน
สรุปวาฮารดแวรและ
ซอฟตแวรลวนแลวแต
มีความสําคัญตอระบบ
สารสนเทศเทาๆกันใน
กระดานเสวนารวม 
-  

4 เนื้อหา 
บุคลากรและขอมูลเปนองคประกอบของ
ระบบสารสนเทศ โดยบุคลากรจะ
หมายถึงบุคคลทีป่ฏิบัติงานหรือผูที่
เก่ียวของกับระบบสารสนเทศ แบงเปน 

- รวมกันแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับ
ระบบสารสนเทศ  

- แบงกลุม  4 คน
เพ่ือทํากิจกรรม 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 9 กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ตอ) 

 

สัปดาหที ่ เรื่อง 

กิจกรรมการสอนแบบผสมผสานรวมกับการเรียน
แบบรวมมือ 

การเรียนในช้ันเรียน 
(1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

การเรียนแบบอีเลิรนนิง 
(1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 นักวิเคราะหระบบ โปรแกรมเมอร 
เจาหนาที่ฝายปฏิบัติงานเคร่ือง และผูใช 
สวนขอมูลจะหมายถึงขอเท็จจรงิที่อยูใน
รูปแบบตางๆ ที่ใชในระบบสารสนเทศ 
ซึ่งมีทั้งขอมูลที่ไมผานการประมวลผล
หรือขอมูลดิบ และขอมูลที่ผานการ
ประมวลผลแลวหรือสารสนเทศผลการ
เรียนรู 
1) อธิบายหนาที่ของบุคลากรที่เก่ียวของ
กับระบบสารสนเทศได 
2) อธิบายลักษณะของขอมูลที่ใชในระบบ
สารสนเทศได 
3) เห็นความสําคัญของบุคลากรและ
ขอมูลที่ใชในระบบสารสนเทศ 
4) คนหาขอมูลจากการสัมภาษณได 
สื่อการสอน 
1) หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
2) เครื่องคอมพิวเตอรใชในการสืบคน
ขอมูลจากอินเทอรเน็ต 
3) ระบบการจัดการเรียนรู (LMS) 
4) กระดานเสวนา 

- วิเคราะหวาแตละ
ตําแหนงตรงกับ
บุคลากรทานใดของ
ระบบสารสนเทศใน
โรงเรียน 
- รับฟง ศึกษาเรื่อง
องคประกอบของ
ระบบสารสนเทศ
(บุคลากรและขอมูล)
หนวยการเรียนรูที่ 1 
ระบบสารสนเทศ 
- เปรียบเทียบ 
วิเคราะห และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตําแหนงที่เขียนบน
กระดานกับท่ีนําเสนอ
ในหนังสือเรียน วา
เหมือนหรือตางกัน
หรือไมอยางไร หรือมี
ตําแหนงที่
นอกเหนือจากท่ี
นําเสนอ 
 

- แตละกลุมรวมกัน
วางแผนการ
ดําเนินงานและ
วางแผนศึกษาหัวขอ
องคประกอบของ
สารสนเทศและ
ลักษณะของขอมูลที่ใช
ในระบบสารสนเทศ 
- ปฏิบัติตามที่ไดวาง
แผนการดําเนินการ
และท่ีไดแบงงานไว
ตามเวลาที่กําหนด 
- แตละกลุมรวบรวม
ขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาคนควา สรุป 
สงผลงานทาง        
อีเลิรนนิ่ง 
- ชวยกันสรุปหนาที่
ของบุคลากร ความรู
หรือการศึกษาของ
บุคลากร ปญหาที่พบ
ในการทํางานของ
บุคลากร และลักษณะ
ของขอมูลที่ใชในระบบ
สารสนเทศในกระดาน
เสวนารวม 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 9 กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ตอ) 

 

สัปดาหที ่ เรื่อง 

กิจกรรมการสอนแบบผสมผสานรวมกับการเรียน
แบบรวมมือ 

การเรียนในช้ันเรียน 
(1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

การเรียนแบบอีเลิรนนิง 
(1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

5 เนื้อหา 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คือ การ
รวบรวมองคประกอบของสารสนเทศ
อ่ืนๆ มาดําเนินงานรวมกัน เพ่ือพัฒนา
ระบบสารสนเทศเดิมหรือสรางระบบ
สารสนเทศใหม ดวยการกําหนดวงจร
การพัฒนาระบบข้ึน โดยการวิเคราะห
เชิงโครงสราง 6 ขั้นตอน ไดแก การ
วางแผนระบบ การวิเคราะหระบบ 
การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ 
การติดตั้งระบบ และการดูแลรักษา 
ผลการเรียนรู 
1) อธิบายลักษณะของการปฏิบัติงาน
ในแตละข้ันตอนได 
2) เห็นความสําคัญของการกําหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา
ระบบสารสนเทศท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
3) มีทักษะในการกําหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ 
สื่อการสอน 
1) หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
2) เครื่องคอมพิวเตอรใชในการสืบคน
ขอมูลจากอินเทอรเน็ต 
3) ระบบการจัดการเรียนรู (LMS) 
4) กระดานเสวนา 
 
 

- ทบทวนขอมูล
ความรูตางๆจาก
แผนการเรียนรูที่ 4 วา
มีเนื้อหาความหมาย
ตางๆอยางไร 
- แตละกลุมวาง
แผนการดําเนินงานใน
การคนหาขอมูลโดย
การสัมภาษณบุคลากร
ในโรงเรียนวามีข้ันตอน
การปฏิบัติงานอยางไร
แลวนําขอมูลที่ไดมา
เปรียบเทียบกับ
องคประกอบของ
ระบบสารสนเทศวามี
ฮารดแวร ซอฟตแวร 
บุคลากร และขอมูลใด 
- รวมกันแสดงความ
คิดเห็นวาการ
ดําเนินงานดังกลาวมี
ประสิทธิภาพหรือไม 
อยางไร 
- รับฟง ศึกษาเรื่อง
องคประกอบของ
ระบบสารสนเทศใน
หัวขอขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานหนวยการ
เรียนรูที่ 1 ระบบ
สารสนเทศ 

- แตละกลุมเขียน
แผนการดําเนินงาน
ใหมตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของระบบ
สารสนเทศโดยอาศัย
ขอมูลจาก
ประสบการณในการ
ดําเนินงานที่ผานมา 
- นํารายงานมา
เปรียบเทียบและ
วิเคราะหกับรายงาน
ของเพ่ือนกลุมอ่ืนวา
แตกตางกันหรือไม
อยางไรบนกระดาน
เสวนารวม 
- รวมกันสรุปขั้นตอน
การปฏิบัติงานวา ใน
แตละข้ันตอนมีวิธีการ
ดําเนินงานอยางไร 
สรุปแลวสรางเปน
แผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานบนกระดาน
เสวนารวม 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 9 กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ตอ) 

 

สัปดาหที ่ เรื่อง 

กิจกรรมการสอนแบบผสมผสานรวมกับการเรียน
แบบรวมมือ 

การเรียนในช้ันเรียน 
(1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

การเรียนแบบอีเลิรนนิง 
(1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

  - ซักถามครูเกี่ยวกับ
เรื่ององคประกอบของ
สารสนเทศในเร่ืองท่ี
สงสัย 

 

6 เนื้อหา 
คอมพิวเตอรเปนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่มีการทํางานอยางเปน
ระบบ ซึ่งสามารถแบงระบบการ
ทํางานของคอมพิวเตอรตามหนาที่
ของฮารดแวรที่ใชในระบบเปน 4 
หนวย ไดแก หนวยรับขอมูล หนวย
ประมวลผลกลาง หนวยความจํา และ
หนวยแสดงผล 
ผลการเรียนรู 
1) อธิบายหนาที่ของหนวยตางๆ ใน
ระบบคอมพิวเตอรได 
2) เห็นความสําคัญของหนวยตางๆ ใน
ระบบคอมพิวเตอร 
3) มีทักษะในการวิเคราะหและแบง
หนาที่ของหนวยตางๆ ในระบบ
คอมพิวเตอร 
สื่อการสอน 
1) หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
2) เครื่องคอมพิวเตอรใชในการสืบคน
ขอมูลจากอินเทอรเน็ต 
3) ระบบการจัดการเรียนรู (LMS) 
4) กระดานเสวนา 

- รวมกันทบทวน
ความรูเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรจาก
ประสบการณเดิมโดย
ผลัดกันบอกขอมูล
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
คนละ 1 ขอ 
- รับฟงขอมูล
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
จากเพ่ือนๆในชั้นเรียน 
- รวมกันตอบคําถาม
เกี่ยวกับการ
เปรียบเทียบการ
ทํางานของ
คอมพิวเตอรกับมนุษย 
คอมพิวเตอรประกอบ
ไปดวยกี่หนวย แตละ
หนวยทําหนาที่อะไร 
- รับฟง และศึกษา
เรื่องระบบการทํางาน
ของคอมพิวเตอร 
หนวยการเรียนรูที่ 2 
คอมพิวเตอรเรื่อง
ระบบการทํางานของ
คอมพิวเตอร 

- แบงกลุม 4 กลุม 
แตละกลุมแบงกัน
ศึกษาหนวยการทํางาน
ของคอมพิวเตอร 
เสวนาในกระดานกลุม 
- ซักถามปญหาจาก
เพ่ือนกลุมอ่ืนทีละกลุม
เกี่ยวกับการทํางาน
ของคอมพิวเตอรของ
แตละหนวย บน
กระดานเสวนารวม
แบงเปน 4 หัวขอ 
- รวมกันสรุปวา
คอมพิวเตอรมีหลักการ
ทํางานเปนลําดับ
ขั้นตอนประกอบดวย
หนวยรับขอมูล หนวย
ประมวลผลกลาง 
หนวยความจํา และ
หนวยแสดงผล 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 9 กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ตอ) 

 

สัปดาหที ่ เรื่อง 

กิจกรรมการสอนแบบผสมผสานรวมกับการเรียน
แบบรวมมือ 

การเรียนในช้ันเรียน 
(1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

การเรียนแบบอีเลิรนนิง 
(1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

7 เนื้อหา 
การทํางานของคอมพิวเตอรประกอบ
ไปดวยฮารดแวรและซอฟตแวรหลาย
ประเภท ทํางานรวมกันอยางเปน
ระบบ โดยทําหนาที่ตางๆกันในหนวย
การทํางานของคอมพิวเตอร ซึ่งใน
คอมพิวเตอรแตละเครื่องอาจจะมี
ฮารดแวรและซอฟตแวรคนละ
ประเภทกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการใชงาน
คอมพิวเตอรเครื่องนั้นๆ 
ผลการเรียนรู 
1) อธิบายคุณลักษณะของฮารดแวร
และซอฟตแวรได 
2) มีความรอบคอบและใช
คอมพิวเตอรโดยคํานึงถึงความสําคัญ
ของฮารดแวรและซอฟตแวร 
3) เลือกใชฮารดแวรและซอฟตแวรได
เหมาะสมกับงาน 
สื่อการสอน 
1) หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
2) เครื่องคอมพิวเตอรใชในการสืบคน
ขอมูลจากอินเทอรเน็ต 
3) ระบบการจัดการเรียนรู (LMS) 
4) กระดานเสวนา 

- ทบทวนความรูเดิม
เกี่ยวกับฮารดแวรและ
ซอฟตแวรที่นักเรียน
รูจัก 
- แบงเปนสองกลุม
ผลัดกันออกไปเขียน
ฮารดแวรและ
ซอฟตแวรทีละคน โดย
นักเรียนที่ออกมาที
หลังหามเขียนซ้ํากับ
คนกอนหนา 
- รับฟงและศึกษา
เนื้อหาเก่ียวกับเรื่อง
ฮารดแวรและ
ซอฟตแวรจากหนังสือ
เรียน 
- ตัวแทนนักเรียน
ออกมาขีดเสนใต
ฮารดแวรและ
ซอฟตแวรที่ไมมี
นําเสนอในหนังสือ
เรียน 
- ตัวแทนกลุม
นําเสนอขอมูลที่ไดจาก
การสืบคนโดยให
สมาชิกกลุมอ่ืนๆ
ซักถามขอสงสัย 
 

- แบงกลุม 4 คน
รับผิดชอบหาขอมูล
จากอินเทอรเน็ต
ฮารดแวรและ
ซอฟตแวรที่ไมมี
นําเสนอในหนังสือ
เรียน 
- สมาชิกในกลุม
รวมกันหาขอมูลของ
ฮารดแวรและ
ซอฟตแวรที่รับผิดชอบ
จากอินเทอรเน็ตใช
เวลา 15 นาที พรอม
กับตั้งคําถามเกี่ยวกับ
ฮารดแวรและ
ซอฟตแวรของกลุม
จํานวน 2 ขอ 
- รวมกันสรุป
คุณลักษณะของ
ฮารดแวรและ
ซอฟตแวรที่นําเสนอใน
กระดานเสวนารวม 
- รวมกันสรุปวา
ฮารดแวรและ
ซอฟตแวรที่ใชกับ
คอมพิวเตอรมีหลาย
ชนิด  
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ตารางที่ 9 กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ตอ) 

 

สัปดาหที ่ เรื่อง 

กิจกรรมการสอนแบบผสมผสานรวมกับการเรียน
แบบรวมมือ 

การเรียนในช้ันเรียน 
(1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

การเรียนแบบอีเลิรนนิง 
(1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

  - ตัวแทนกลุมถาม
คําถามเกี่ยวกับ
ฮารดแวรและ
ซอฟตแวรของกลุม
ตนเองโดยใหสมาชิก
กลุมอ่ืนบันทึกและ
ตอบคําถามลงในสมุด 

- แตละชนิดมี
คุณลักษณะแตกตาง
กัน ผูใชงานจึงควร
เลือกใหเหมาะสมกับ
งานของตนเองใน
กระดานเสวนารวม 

8 เนื้อหา 
ผูใช ขอมูล และกระบวนการเปน
สวนประกอบที่สําคัญของระบบ
คอมพิวเตอร หากผูใช ขอมูลและ
กระบวนการขาดประสิทธิภาพแลว 
งานที่ไดจากคอมพิวเตอรก็จะขาด
คุณภาพตามไปดวย ดังนั้น ผูใชขอมูล 
และกระบวนการท่ีดีจึงควรมีความ
พรอมกอนการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร 
ผลการเรียนรู 
1) อธิบายคุณลักษณะของผูใช ขอมูล 
และกระบวนการในระบบคอมพิวเตอร
ได 
2) ใชงานคอมพิวเตอรดวยความ
รอบคอบและระมัดระวัง 
3) เขียนและปฏิบัติตามกระบวนการ
ในระบบคอมพิวเตอรได 
สื่อการสอน 
1) หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  

- รวมกันวิเคราะห
คําศัพทวาเกี่ยวของกับ
ตนเองอยางไร 
- รับฟง และศึกษา
เนื้อหาเรื่องผูใชขอมูล
และกระบวนการ 
หนวยการเรียนรูที่ 2 
คอมพิวเตอร 
- ตอบคําถามวา
นักเรียนเปนผูใชงาน
ประเภทใด เพราะเหตุ
ใด 
- แตละกลุม
ปฏิบัติงานตาม
กระบวนการในการ
ตรวจสอบขอมูลใน
คอมพิวเตอรที่ไดทํา
การบันทึกไวในสมุด 
พรอมบันทึกขอมูล
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เพ่ือตอบคําถาม 

- แบงกลุม 4 คนเพ่ือ
ทํากิจกรรม คิด
กระบวนการในการ
ตรวจสอบขอมูลใน
คอมพิวเตอร แสดง
ความคิดเห็นบน
กระดานเสวนากลุม 
- นําเสนอ
กระบวนการในการ
ตรวจสอบขอมูลใน
คอมพิวเตอรของกลุม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นวากระบวนการ
ของแตละกลุมเหมือน
หรือแตกตางกันหรือไม
อยางไรในกระดาน
เสวนารวม 
- ทําแบบทดสอบ
หลังเรียนจํานวน 30 
ขอทาง อีเลิรนนิ่ง 
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ตารางที่ 9 กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ตอ) 

 

สัปดาหที ่ เรื่อง 

กิจกรรมการสอนแบบผสมผสานรวมกับการเรียน
แบบรวมมือ 

การเรียนในช้ันเรียน 
(1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

การเรียนแบบอีเลิรนนิง 
(1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 2) เครื่องคอมพิวเตอรใชในการสืบคน
ขอมูลจากอินเทอรเน็ต 
3) ระบบการจัดการเรียนรู (LMS) 
4) กระดานเสวนา 

- นักเรียนรวมกัน
สรุปลักษณะของผูใชใน
แตละประเภทลักษณะ
ของขอมูลใน
คอมพิวเตอร และ
กระบวนการในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหไดผล
ลัพธตามที่ตองการ 

 

 
5.2.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานการ

ออกแบบการเรียนแบบรวมมือ และแบบผสมผสาน จํานวน 3 ทานตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objectives 
Congruence : IOC)  

โดยพิจารณา ดังนี้ 
  +1 แนใจวารายการพิจารณาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหา 
    0 ไมแนใจวารายการพิจารณาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหา 
   -1 แนใจวารายการพิจารณาแผนการจัดการเรียนรูไมสอดคลองกับเนื้อหา 
 5.2.7 นําแผนการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือที่ปรับปรุง
แกไขเรียบรอยแลว ใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานการออกแบบการเรียนแบบรวมมือตรวจสอบ
ความถูกตองเหมาะสมและความสมบูรณ 

 5.2.8 นําแผนการจัดการเรียนรูที่จัดกิจกรรมแบบรวมมือไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 
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แกไขปรับปรุง 

ศึกษาโครงสรางหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ปพุทธศักราช 2551 

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการเรียนแบบผสมผสาน การเรียนแบบรวมมือ 

วิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

ศึกษาศึกษาจุดประสงค เนื้อหายอย และกําหนดกิจกรรมการเรียนรูให
สอดคลองกับจุดประสงค และดําเนินการสรางแผนการเรียนรู 

ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชจริง 

ผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity)
แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง

ผาน 

ไมผาน 

แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 
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5.3 บทเรียนอีเลิรนนิง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางสื่อประกอบการเรียนอีเลิรนนิง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยทําการสรางบทเรียนอีเลิรนนิงตามหลักการออกแบบของ ADDIE model   
5 ขั้นตอน 1) ขั้นการวิเคราะห (Analysis) 2) ขั้นการออกแบบ (Design) 3) ขั้นการพัฒนา 
(Development) 4) ขั้นการนําไปใช  (Implementation) 5) ขั้นการประเมินผล(Evaluation) มีวิธี 
ดําเนินการดังนี้ 
 5.3.1 ศึกษาเน้ือหาและวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานรวมกับการเรียน
แบบรวมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดแบงเนื้อหาและการสอนเปนแบบผสมผสาน
รวมกับการเรียนแบบรวมมือ  
 5.3.2 นําเนื้อหาในสวนของการเรียนดวยอีเลิรนนิงมาวิเคราะหจัดวางเขียนแผนภูมิสาย
งาน (Flowchart) และบทภาพ (Storyboard) เสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพ่ือขอคําแนะนํา
และตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไข 
 5.3.3 สรางบทเรียนอีเลิรนนิงตามบทภาพ (Storyboard) ดังกลาว ผูวิจัยใชระบบการ
จัดการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS) โปรแกรม Moodle ของโรงเรียน
พระแทนดงรังวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี  เขาถึงไดที่  http://ns2.ptv.ac.th/ptv/elearning/  
โดยในบทเรียนอีเลิรนนิงประกอบไปดวย 
  5.3.3.1 หนาหลักบทเรียนอีเลิรนนิง มีการตกแตงดวยภาพ และสีสันท่ีดึงดูด
ความนาสนใจ หนาเว็บเพจประกอบไปดวย ชื่อวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
คําอธิบายรายวิชา หัวขอเรื่องตางๆในการศึกษาเรียนรูแบงการเรียนออกเปน 8 สัปดาห  คําแนะนํา
เกี่ยวกับการเรียน ขั้นตอนกิจกรรม ขั้นตอนการศึกษาบทเรียน คูมือการใชบทเรียน แหลงความรู
เพ่ิมเติม โดยแหลงความรูเพ่ิมเติมนี้มีการนําเว็บไซตเพ่ือการศึกษาท่ีเกี่ยวกับวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหศึกษาเพ่ิมเติม ใบความรูนําเสนอในรูปแบบไฟล .pdf ไฟลนําเสนอตามหัวขอการเรียนในแตละ
สัปดาห กระดานเสวนาแบงเปนแบบรวม และแบบรายกลุมเพ่ือใชในการติดตอสื่อสาร ปรึกษา แสดง
ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชา และมีหัวขอในการสงผลงานของนักเรียนทั้ง
แบบรายบุคคลและผลงานแบบรายกลุม 
  5.3.3.2 สวนของบทเรียนประกอบไปดวยแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดย
มีจุดประสงคเพ่ือทดสอบความรูพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ รูปแบบการทดสอบกอนเรียนเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 30 ขอ ในดานของเนื้อหา 
แบงออกเปน 8 ตอน ตอนละสัปดาห โดยกิจกรรมการเรียนอีเลิรนนิงมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน เพ่ือให
นักเรียนรวมกิจกรรม ดังนี้ ขั้นที่ 1 จัดกลุมเพ่ือทําการศึกษาแบบการเรียนรูรวมกัน (Learning 
Together : LT)  ขั้นที่ 2 หลักจากแบงทีมแลวนักเรียนสามารถศึกษาบทเรียนในอีเลิรนนิง โดยมีการ
อภิปรายรวมกันในกระดานสนทนาของกลุมตนเอง  ขั้นที่ 3 นักเรียนรวมกันวางแผนแบงหนาที่ในสวน
ของงานท่ีไดรับมอบหมาย  ขั้นที่ 4 ประเมินผลงาน การประเมินผลงานกลุม ดูจากผลงานที่นักเรียน
สงทางเว็บไซตในดานตางๆ  
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 5.3.4 นําบทเรียนอีเลิรนนิงไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํานวน 3 ทาน และผูเชี่ยวชาญ
ดานการออกแบบบทเรียนอีเลิรนนิงจํานวน  3 ทาน (รายชื่อผูเชี่ยวชาญดังภาคผนวก ก)  ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพสื่อโดยกําหนดเกณฑการประเมินไว 5 ระดับดังนี้ระดับ ดังนี้ 
 

5 หมายถึง  บทเรียนอีเลิรนนิงมีคุณภาพระดับดีมาก 
4  หมายถึง  บทเรียนอีเลิรนนิงมีคุณภาพดี 
3  หมายถึง  บทเรียนอีเลิรนนิงมีคุณภาพปานกลาง 
2  หมายถึง  บทเรียนอีเลิรนนิงมีคุณภาพพอใช 
1 หมายถึง  บทเรียนอีเลิรนนิงมีคุณภาพควรปรับปรุง 
 

การแปลความหมายของคาเฉล่ีย  
4.50  –  5.00 หมายถึง บทเรียนอีเลิรนนิงมีคุณภาพดีมาก 
3.50  –  4.49 หมายถึง บทเรียนอีเลิรนนิงมีคุณภาพดี 

 2.50  –  3.49     หมายถึง    บทเรียนอีเลิรนนิงมีคุณภาพปานกลาง 
 1.50  –  2.49     หมายถึง บทเรียนอีเลิรนนิงมีคุณภาพพอใช 
 1.00  –  1.49 หมายถึง บทเรียนอีเลิรนนิงมีคุณภาพควรปรับปรุง 
   
 ทั้งน้ีบทเรียนอีเลิรนนิงจะตองผานเกณฑความเหมาะสมในระดับดี คือตองมากกวาหรือ
เทากับ 3.51 ผลการประเมินอีเลิรนนิงจากผูเชี่ยวชาญพบวาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินบทเรียนอี
เลิรนนิง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดานเนื้อหามีคุณภาพในระดับ ดีมาก   
( X  = 4.57, S.D = 0.29) ดานการออกแบบมีคุณภาพในระดับดีมาก ( X  = 4.80, S.D = 0.58)  
 จากการประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิรนนิงจากผูเชี่ยวชาญ สามารถสรุปไดวาบทเรียน        
อีเลิรนนิงมีคุณภาพระดับ มากที่สุด และมีขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญในบางดานคือ แบบทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียนควรมีคําชี้แจงในการทําแบบทดสอบ เนื้อหาในส่ือมากเกินไป โดยผูวิจัยไดนํา
ประเด็นตางๆมาปรับปรุงแกไขเพ่ือใหบทเรียนมคีวามเหมาะสมกับการเรียนการสอนตอไป 
 5.3.5 นําบทเรียนอีเลิรนนิงการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ นําไป
ทดลองใช กับนักเรียนจํานวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบหาขอบกพรองซึ่งหลังจากทดลองพบวา
ขอเสนอแนะคือ ควรเพ่ิมรูปภาพประกอบเนื้อหา เพ่ิมสีสันในบทเรียนใหมากขึ้น ผูวิจัยไดทําการ
ปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริงโดยทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2557 โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร  
 5.3.6 นําบทเรียนอีเลิรนนิงที่ใชการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือไป
ใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 
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แกไขปรับปรุง 

ศึกษาเนื้อหาวิเคราะหรายละเอียดวิธีการสรางสื่ออีเลิรนนิงจาก
เอกสารและงานวิจัย 

กําหนดรูปแบบการเรียนการสอนประกอบการเรียนอีเลิรนนิง 

สรางเคาโครงเรื่องที่ประกอบดวยภาพและตัวหนังสือ (Story board) 
ใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบแลวแกไขตามคําแนะนํา 

ดําเนินการสรางสื่อการเรียนอีเลิรนนิง โดยใชระบบบริหารจัดการ 
LMS สําหรับพัฒนาสื่อประกอบการเรียน 

ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 3 ทาน ดาน
การออกแบบ 3 ทาน ตรวจสอบ

คุณภาพ ความถูกตอง 

ผาน 

ไมผาน 

ไดสื่อประกอบการเรียนอีเลิรนนิง  
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

นําไปทดลองใช เพ่ือตรวจสอบหาขอบกพรองและปรับปรุงแกไข 

แผนภูมิที่ 5 บทเรียนอีเลิรนนิง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4
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 5.4 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีวิธีดําเนินการดังนี้ 
  5.4.1 ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบ จากเอกสาร ตํารา สรางแบบทดสอบ 
ตามผลการเรียนรู สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา
และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู  การส่ือสาร การแกปญหา  การ
ทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรู ซึ่งแบงออกเปน  6 ขอ คือ ความรู
ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา 
  5.4.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามผลการเรียนรูที่ตั้งไว โดย
สรางแบบทดสอบ จํานวน 60 ขอ ซึ่งตองการใชจริง 30 ขอ เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีคําตอบท่ี
ถูกตอง 1 ขอ ขอท่ีตอบถูกใหคาคะแนน 1 คะแนน ขอที่ตอบผิดใหคาคะแนน 0 คะแนน 
  5.4.3 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางใหอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม และนําแบบทดสอบท่ีสรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 
ตรวจสอบหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Objective Congruence : IOC) โดยใชเกณฑการ
พิจารณาดังนี้   

+1 แนใจวารายการพิจารณาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค 
    0 ไมแนใจวารายการพิจารณาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค 
   -1 แนใจวารายการพิจารณาแผนการจัดการเรียนรูไมสอดคลองกับจุดประสงค 
 พบวาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานแลวได
คาดัชนีความสอดคลอง 0.67 – 1.00 
  5.4.4 นําแบบทดสอบที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญแลวไปทดลองใช (Try Out) 
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร ซึ่งเคยเรียนเนื้อหาน้ีมาแลวจํานวน 
35 คน จากนั้นนําผลการทดลองใชมาดําเนินการตรวจใหคะแนน เพ่ือนําไปวิเคราะหหาคุณภาพของ
แบบทดสอบ 
  5.4.5 นําผลการทดสอบมาตรวจใหคะแนน โดยตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิด
หรือไมตอบให 0 คะแนน แลวทําการวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และหาคาอํานาจจําแนก (r) 
ของขอสอบแตละขอ จากการวิเคราะหพบวามีคาเฉลี่ยความยากงาย เทากับ 0.41 และคาเฉลี่ย
อํานาจจําแนก เทากับ 0.38 คัดเลือกขอสอบเลือกขอสอบที่อยูในเกณฑจํานวน 30 ขอ คือมีคาความ
ยากงายอยูระหวาง .20 - .80 และคาอํานาจจําแนกท่ีมีคา .20 ขึ้นไป 
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  5.4.6 นําแบบทดสอบท่ีไดทําการคัดเลือกไวไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดย
ใชสูตร KR-20 ของ Kuder Richardson พบวามีคาเทากับ 0.69 
  5.4.7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผานการคํานวณหาคาความยาก
งาย อํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่นไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 
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แกไขปรับปรุง 

ศึกษาวิธีสรางแบบทดสอบจากเอกสารตางๆ ตํารา ศึกษาผลการเรียนรู 

วิเคราะหผลการเรียนรูและเน้ือหา 

สรางแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ
โดยสรางใหคลอบคลุมเน้ือหาตามผลการเรียนรู 

นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
จํานวน 35 คน 

นําผลจากการตรวจมาหาคาความยากงาย(p) และคาอํานาจจําแนก (r) 

เลือกแบบทดสอบจํานวน 30 ขอ คํานวณหาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบโดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson  

ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 3 ทาน
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาแลว
หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ผาน 

ไมผาน 

นําแบบทดสอบท่ีผานขั้นตอนทั้งหมดไปใชกับกลุมตัวอยาง 

แผนภูมิที่ 6 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
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5.5 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบรวมมือ และการเรียน
แบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 

แบบวัดความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบรวมมือ และการเรียนแบบ
ผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใช
สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนหลังจากที่ไดเรียนเรียบรอยแลว ซึ่งแบบวัดความคิดเห็นที่ให
นักเรียนประเมินนี้มีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ 
ลิเคอรท (Likert) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

5.5.1 ศึกษาทฤษฎี วิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสาร และงานวิจัย
ตางๆ เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 

5.5.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนแบบรวมมือ และแบบ
ผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ซึ่งเปนแบบสอบถามที่ มีลักษณะเปน
แบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ การวิเคราะหคาคะแนนมีดังนี้ 

 5 หมายถึง นักเรียนคิดเห็นในระดับดีมาก 
 4 หมายถึง นักเรียนคิดเห็นในระดับดี 
 3 หมายถึง นักเรียนคิดเห็นในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง นักเรียนคิดเห็นในระดับพอใช 
 1 หมายถึง นักเรียนคิดเห็นในระดับปรับปรุง 

การแปลความหมายของคาเฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด 2543 : 166) เกณฑดังนี้ 
 4.51 – 5.00 หมายถึง นักเรยีนคิดเห็นในระดับดีมาก 
 3.51 – 4.50 หมายถึง นักเรียนคิดเห็นในระดับดี 
 2.51 – 3.50 หมายถึง นักเรียนคิดเห็นในระดับปานกลาง 
 1.51 – 2.50 หมายถึง นักเรียนคิดเห็นในระดับพอใช 
 1.00 – 1.50 หมายถึง นักเรียนคิดเห็นในระดับปรับปรุง 

5.5.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนแบบรวมมือ และแบบ
ผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ เสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน ดานวัดและประเมินผล ดานเนื้อหา ดานการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและแบบ
ผสมผสาน โดยพิจารณาความเหมาะสมของการเขียนขอความในแตละขอคําถาม รวมถึงการ
ครอบคลุมเนื้อหา 

5.5.4 นําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาตรวจสอบหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 
Item Objectives Congruence : IOC) โดยใชเกณฑการพิจารณาดังนี้ 
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+1 แนใจวารายการพิจารณาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค 
    0 ไมแนใจวารายการพิจารณาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค 
   -1 แนใจวารายการพิจารณาแผนการจัดการเรียนรูไมสอดคลองกับจุดประสงค 
 พิจารณาเลือกแบบสอบถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มากกวาหรือเทากับ 0.5 ขึ้นไป 
พบวาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่ผานการตรวจสอบท่ีผานการตรวจสอบแลวไดคาดัชนีความ
สอดคลอง 0.67 – 1.00 

5.5.5 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบรวมมือ
และแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลวนําไปใชจริงกับ
กลุมตัวอยาง 
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แผนภูมิที่ 7  ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบรวมมือและ
แบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 

แกไขปรับปรุง 

ศึกษาทฤษฎี วิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสารตางๆ เพื่อเปนแนวทาง 
ในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 

สรางแบบวัดแบบวัดความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบรวมมือ และ
แบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ แบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ 

นําแบบวัดความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียน
แบบรวมมือ เสนออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 

ปรับปรุงแกไขแบบวัดความคิดเห็นตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวนํามาหา

คาดัชนีความสอดคลอง(IOC) 

ผาน 

ไมผาน 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบรวมมือ 
และแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ ไปใชกับกลุมตัวอยาง 
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5.6 แบบประเมินผลการทํางานรวมกัน 
แบบประเมินผลการทํางานเปนทีม ประเมินโดยครูผูสอน ใชสําหรับประเมินนักเรียน

หลังจากที่มีการจัดการเรียนการสอนไปแลว  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
5.6.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวของกับผลการทํางานรวมกัน หรือการทํางานเปนกลุม 

เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบประเมินผลการทํางานรวมกัน 
5.6.2 สรางแบบประเมินผลการทํางานรวมกัน โดยกําหนดระดับการประเมินเปน 5, 4, 

3, 2, 1 ประเมินจํานวน 5 ดาน คือ 1) การประชุมวางแผนการทํางานรวมกัน 2) แสดงความคิดเห็น
อยางมีเหตุผล 3) รับผิดชอบในการทํางานกลุม 4) การใหความสนใจ/ใสใจ ในการปฏิบัติงานกลุม 5) 
การเสนอผลงาน โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนไวดังนี้ 

 

ตารางที่  10 เกณฑการใหคะแนนแบบประเมินผลการทํางานรวมกัน 
 

รายการประเมิน เกณฑการใหคะแนน 
1. การประชุมวาง
แผนการทํางาน
รวมกัน 

5 คะแนน มีการประชุมวางแผนกอนการทํางานทุกครั้ง ทําความ
เขาใจในวัตถุประสงคของงานปรึกษาและระบุงานที่
จะตองทํา เสนอหรือชวยวางระเบียบในการทํางาน มี
การทํางานเปนลําดับขั้นตอน มีการแบงงานกันในกลุม
อยางชัดเจน 

4 คะแนน มีการประชุมวางแผนกอนการทํางาน ทําความเขาใจใน
วัตถุประสงคของงานปรึกษาและระบุงานที่จะตองทํา 
เสนอหรือชวยวางระเบียบในการทํางาน มีการทํางาน
เปนลําดับขั้นตอน มีการแบงงานกันในกลุม 

3 คะแนน มีการประชุมวางแผนกอนการทํางาน ทําความเขาใจใน
วัตถุประสงคของงานปรึกษาและระบุงานที่จะตองทํา มี
การแบงงานกันในกลุม 

2 คะแนน มีการประชุมวางแผนกอนการทํางาน ปรึกษาและระบุ
งานที่จะตองทํา มีการแบงงานกันในกลุม 

1 คะแนน มีการประชุมวางแผนกอนการทํางาน ปรึกษาและระบุ
งานที่จะตองทํา ไมมีการแบงงานกันในกลุม 

2. แสดงความ
คิดเห็นอยางมี
เหตุผล 

5 คะแนน มีการแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลทุกคร้ัง มีการ
คัดคานอยางมีเหตุมีผล สนับสนุนผูอ่ืนเมื่อมีความ
คิดเห็นตรงกับผูอ่ืน ใชเหตุผลประกอบการแสดงความ
คิดเห็นอยางชัดเจน 
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ตารางที่ 10 เกณฑการใหคะแนนแบบประเมินผลการทํางานรวมกัน (ตอ) 
 

รายการประเมิน เกณฑการใหคะแนน 
 4 คะแนน มีการแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล  มีการคัดคาน

อยางมีเหตุมีผล สนับสนุนผูอ่ืนเมื่อมีความคิดเห็นตรงกับ
ผูอื่น ใชเหตุผลประกอบการแสดงความคิดเห็น 
 

3 คะแนน มีการแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล  มีการคัดคาน
อยางมีเหตุมีผล สนับสนุนผูอ่ืนเมื่อมีความคิดเห็นตรงกับ
ผูอื่น  

2 คะแนน มีการแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล  สนับสนุนผูอ่ืน
เมื่อมีความคิดเห็นตรงกับผูอ่ืน  

1 คะแนน มีการแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล  
3. รับผิดชอบในการ
ทํางานกลุม 

5 คะแนน มีความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จทุกครั้ง 
และรับผิดชอบงานในสวนของตนเอง ทํางานเสร็จ
ทันเวลาที่กําหนด 

4 คะแนน มีความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ และ
รับผิดชอบงานในสวนของตนเอง ทํางานเสร็จทันเวลาที่
กําหนด 

3 คะแนน มีความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ และ
รับผิดชอบงานในสวนของตนเองจนสําเร็จ 

2 คะแนน มีความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ และ
รับผิดชอบงานในสวนของตนเองจนสําเร็จแตไมทันเวลา
ที่กําหนด 

1 คะแนน มีความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จแตไม
ทันเวลาที่กําหนด 

4. การใหความ
สนใจ/ใสใจ ในการ
ปฏิบัติงานกลุม 

5 คะแนน มีความสนใจในการปฏิบัติงานกลุมทุกคร้ังใหความ
รวมมือกับกลุมในการทํางาน ชวยกลุมทําตาม
กระบวนการกลุม ทําความเขาใจในจุดประสงคของงาน 

4 คะแนน มีความสนใจในการปฏิบัติงานกลุม ใหความรวมมือกับ
กลุมในการทํางาน ชวยกลุมทําตามกระบวนการกลุม 
ทําความเขาใจในจุดประสงคของงาน 

3 คะแนน มีความสนใจในการปฏิบัติงานกลุม ใหความรวมมือกับ
กลุมในการทํางาน ชวยกลุมทําตามกระบวนการกลุม  
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ตารางที่ 10 เกณฑการใหคะแนนแบบประเมินผลการทํางานรวมกัน (ตอ) 
 

รายการประเมิน เกณฑการใหคะแนน 
 2 คะแนน มีความสนใจในการปฏิบัติงานกลุม ใหความรวมมือกับ

กลุมในการทํางาน  
1 คะแนน มีความสนใจในการปฏิบัติงานกลุม ใหความรวมมือกับ

กลุมในการทํางานบางในบางครั้ง 
5. การเสนอผลงาน  5 คะแนน มีการนําเสนอผลงานไดถูกตองตรงตามการวางแผนการ

นําเสนอผลงานของกลุมทุกคร้ัง เสนอผลงานดวยวิธีการ
ที่นาสนใจทําใหสมาชิกในหองเกิดความสนใจในผลงาน
ชิ้นนั้นๆ 

4 คะแนน มีการนําเสนอผลงานไดถูกตองตรงตามการวางแผนการ
นําเสนอผลงานของกลุม เสนอผลงานดวยวิธีการที่
นาสนใจทําใหสมาชิกในหองเกิดความสนใจในผลงานชิ้น
นั้นๆ 

3 คะแนน มีการนําเสนอผลงานไดถูกตองตรงตามการวางแผนการ
นําเสนอผลงานของกลุม เสนอผลงานดวยวิธีการที่
นาสนใจ 

2 คะแนน มีการนําเสนอผลงานไดถูกตองตรงตามการวางแผนการ
นําเสนอผลงานของกลุม  

1 คะแนน มีการนําเสนอผลงานไมถูกตองตามการวางแผนการ
นําเสนอผลงานของกลุม  

 
5.6.3 นําแบบประเมินผลการทํางานรวมกัน ใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบ

ความถูกตองเหมาะสม แลวนํากลับมาแกไข 
5.6.4 นําแบบประเมินผลการทํางานรวมกัน ใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความถูก

ตองแลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objectives Congruence : IOC) พบวา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ไดคาดัชนีความสอดคลอง 
1.00 ซึ่งผานเกณฑที่กําหนดไว คือ 0.5 

5.6.5 นําแบบประเมินผลการทํางานรวมกันมาปรับปรุงแกไขตามท่ีผูเชี่ยวชาญแนะนํา
แลวนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง 
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แผนภูมิที่ 8 ขั้นตอนการสรางแบบประเมินผลการทํางานรวมกัน 

แกไขปรับปรุง 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี ที่เก่ียวกับผลการทํางานรวมกัน แลวนํามาสราง
แบบประเมินผลการทํางานรวมกัน 

สรางแบบประเมินผลการทํางานรวมกัน 

นําแบบประเมินผลการทํางานรวมกัน ใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ
ความถูกตอง 

ปรับปรุงแกไขแบบประเมินผลการทํางานรวมกัน 
ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความถูก
ตอง แลวนํามาหาคาดัชนีความ

สอดคลอง(IOC) 

ผาน 

ไมผาน 

นําแบบประเมินผลการทํางานรวมกันไปใชกับกลุมตัวอยาง 
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6. วิธีดําเนินการและเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการและเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้  
6.1 ขั้นเตรียมการ 

6.1.1 ผูวิจัยนําหนังสือราชการจากบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไปยังผูอํานวยการโรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือขออนุญาตและ
ขอความรวมมือในการทดลองและเก็บขอมูล 

6.1.2 ผูวิจัยเตรียมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และเครื่องมือในการทดลอง คือ 
หองเรียนคอมพิวเตอร 1 โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร กําหนดวันและเวลาที่ใชในการทดลอง โดย
จัดใหผูเรียน 1 คน ประจําเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง  

 
6.2 ขั้นดําเนินการทดลอง 

 กอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูวิจัยไดทําการเลือกกลุมตัวอยางจากนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2557  ที่เรียนในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ง31251  จํานวน 2 หองเรียน 70 คน ไดมาจากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling ) ทําการเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนจากคาผลการเรียน
เฉล่ีย (GPA) รายหองเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนไมแตกตางกัน แบงกลุมผูเรียนเปน 2 กลุม 
ไดแก กลุมทดลอง 1 ใชการเรียนแบบรวมมือ กลุมทดลองท่ี 2  ใชการเรียนแบบผสมผสานรวมกับ
การเรียนแบบรวมมือ 

6.2.1 กลุมนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบรวมมือ  
1. ดําเนินการ ปฐมนิเทศนักเรียนกลุมนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบรวมมือ 

เพ่ือชี้แจงผลการเรียนรูและอธิบายขั้นตอน วิธีการเรียนใหนักเรียนเขาใจและปฏิบัติไดถูกตองตาม
แผนการจัดการเรียนรูในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใชในการวิจัยของการเรียนแบบรวมมือ      
มีดวยกันทั้งสิ้น 8 แผนการเรียน เปนจํานวน 8 สัปดาห สัปดาหละ 2 ชั่วโมง  

2. กอนการเรียน ผูวิจัยใหกลุมนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบรวมมือ ทําแบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนจํานวน 30 ขอ 

3. ดําเนินกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือในรายวิชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กับกลุมนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบรวมมือ  โดยดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่
ผูวิจัยสรางข้ึน ใหนักเรียนแบงกลุม 4 คนจํานวน 8 กลุม (นักเรียนทั้งหมด 32 คน) โดยใชวิธีการ
แบงกลุมจากคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ดังนี้ คนเกง 1 คน คนปานกลาง 2 คน คนออน 1 คน มี
เกณฑการคัดเลือกดังนี้ 

 เกรดเฉลี่ย  3.51 – 4.00 ความหมาย กลุมเกง 
เกรดเฉลี่ย  2.51 – 3.50 ความหมาย กลุมปานกลาง 
เกรดเฉลี่ย  1.00 – 2.50 ความหมาย กลุมออน 
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4. เมื่อกลุมนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบรวมมือ  เรียนจบกิจกรรมตาม

แผนการจัดการเรียนการสอนแลว ใหทุกคนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน และทํา
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนแบบรวมมือ กิจกรรมดังตารางที่ 11 

 
ตารางที่ 11 สรุปกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ            

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 

 

สัปดาหที่ เรื่อง กิจกรรมการสอนแบบรวมมือ 
1 ความหมายและลักษณะของระบบ

สารสนเทศ 
- รับฟงจุดประสงคการเรียนรูหนวยที่ 1 
- ทําแบบทดสอบกอนเรียน 
- ทบทวนความรูเดิม ตอบขอซักถามของครู 
- แบงกลุม 4 คน เพื่อทํากิจกรรม รวมกัน
ออกแบบกระบวนการทาํงานของระบบสารสนเทศ 
- นําเสนอผลงาน 

2 ประเภทของระบบสารสนเทศ - เลาประสบการณการใชระบบสารสนเทศ 
- รับฟงและศึกษาเร่ืองประเภทของสารสนเทศ 
- แบงกลุม 4 คน สงตัวแทนเพื่อจบัสลาก
ประเภทของระบบสารสนเทศ 
- สมาชิกแตละกลุมใชขอมูลจากตารางสรุป
ประเภทของสารสนเทศประกอบการวางแผนและ
แบงหนาท่ีเพื่อคนหาขอมูลเพิ่มเติมจาก
อินเทอรเน็ตภายในเวลา 30 นาที 
- นําเสนอขอมูลของกลุมตนเองและรับฟงการ
นําเสนอของกลุมอื่นๆ 
- รวมกันสรุปปญหาและแนวทางการแกปญหาที่
พบจากการคนหาขอมูล 

3 องคประกอบของระบบสารสนเทศ 
(ฮารดแวรและซอฟตแวร) 

- ตอบคําถามวา ใช หรือ ไมใช เกี่ยวกับ
ฮารดแวรและซอฟตแวร 
- แบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม 
- ศึกษาเร่ืององคประกอบของระบบสารสนเทศ
(ฮารดแวรและซอฟตแวร)โดยกลุมที่ 1  คนหา
ความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮารดแวร และกลุมที่ 2  
คนหาความรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับซอฟตแวร 
- นักเรียนประกอบกิจกรรมตามท่ีกําหนด โดยให 
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ตารางที่ 11 สรุปกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ            
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ตอ) 

สัปดาหที่ เรื่อง กิจกรรมการสอนแบบรวมมือ 
  คนท่ี 1 นําเสนอขอมูลที่ไดจากการคนหาเพิ่มเติม 

คนท่ี 2 นําเสนอตัวอยางฮารดแวรหรือซอฟตแวร
ตามที่กลุมรับผิดชอบ สวนอีก 3 คน ใหโตวาทีใน
ญัตติ ฮารดแวรหรือซอฟตแวรที่จําเปนตอระบบ
สารสนเทศมากกวากัน 
- รวมกันสรุปวาฮารดแวรและซอฟตแวรลวน
แลวแตมีความสาํคัญตอระบบสารสนเทศเทาๆกนั 

4 
 

องคประกอบของระบบสารสนเทศ 
(บุคลากรและขอมูล) 

- วิเคราะหวาแตละตําแหนงตรงกบับุคลากรทาน
ใดของระบบสารสนเทศในโรงเรยีน 
- ศึกษาเร่ืององคประกอบของระบบสารสนเทศ 
- เปรียบเทียบ วิเคราะห และแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับตําแหนงที่เขียนบนกระดานกับท่ีนาํเสนอ
ในหนังสือเรียน วาเหมือนหรือตางกันหรือไม 
- แบงกลุม  4 คนเพื่อทํากิจกรรม 
- แตละกลุมรวมกันวางแผนการดําเนินงานและ
วางแผนศึกษาหัวขอองคประกอบของสารสนเทศ 
- ปฏิบัติตามท่ีไดวางแผนการดาํเนินการและที่ได
แบงงานไวตามเวลาท่ีกําหนด 
- แตละกลุมรวบรวมขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณ
บุคลากร สรุป จดัทําเปนเลมรายงาน 
- ชวยกันสรุปหนาท่ีของบุคลากร ความรูหรือ 

5 
 

องคประกอบของระบบสารสนเทศ
(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) 
 

- ทบทวนขอมูลความรูตางๆจากแผนการเรียน 4  
- แตละกลุมวางแผนการดําเนนิงานในการคนหา
ขอมูลโดยการสัมภาษณบุคลากรในโรงเรียน 
- รวมกันแสดงความคิดเห็นวาการดําเนินงาน
ดังกลาวมปีระสิทธิภาพหรือไม อยางไร 
- รับฟง ศึกษาเร่ืององคประกอบของระบบ
สารสนเทศในหัวขอข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
- ซักถามครูเก่ียวกับเร่ืององคประกอบของ
สารสนเทศในเร่ืองที่สงสัย 
- แตละกลุมเขียนแผนการดําเนนิงานใหมตาม
ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของระบบสารสนเทศ 
- นํารายงานมาเปรียบเทียบและวิเคราะหกับ
รายงานของเพ่ือนกลุมอื่นวาแตกตางกันหรือไม 
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ตารางที่ 11 สรุปกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ            
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ตอ) 

 

 

สัปดาหที่ เรื่อง กิจกรรมการสอนแบบรวมมือ 
6 
 

ระบบการทํางานของคอมพิวเตอร - รวมกันทบทวนความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
- รับฟงขอมูลเก่ียวกับคอมพิวเตอรจากเพื่อนๆ 
- รวมกันตอบคําถามเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ
การทํางานของคอมพิวเตอรกับมนุษย  
- รับฟง และศึกษาเร่ืองระบบการทํางานของ
คอมพิวเตอร  
- แบงกลุม 4 กลุม แตละกลุมแบงกันศึกษา
หนวยการทํางานของคอมพิวเตอร จดบันทึก
เนื้อหาของกลุมตนเองลงในสมุด 
- ซักถามปญหาจากเพื่อนกลุมอื่นทีละกลุม
เก่ียวกับการทํางานของคอมพิวเตอร 
- รวมกันสรุปวาคอมพิวเตอรมีหลักการทํางาน
เปนลําดับขั้นตอน 

7 
 

ฮารดแวรและซอฟตแวร - ทบทวนความรูเดิมเก่ียวกับฮารดแวรและ
ซอฟตแวรที่นักเรียนรูจัก 
- แบงเปนสองกลุมผลัดกันออกไปเขียน
ฮารดแวรและซอฟตแวรทีละคน  
- ตัวแทนนักเรียนออกมาขีดเสนใตฮารดแวรและ
ซอฟตแวรที่ไมมีนําเสนอในหนังสือเรียน 
- แบงกลุม 4 คน หาขอมูลฮารดแวรและ
ซอฟตแวรที่ขีดเสนใตไวบนกระดานโดยหาขอมูล
จากอินเทอรเน็ต 
- สมาชิกในกลุมรวมกนัหาขอมูลใชเวลา 15 
นาที พรอมกับต้ังคาํถาม 2 ขอ 
- ตัวแทนกลุมนาํเสนอขอมูลทีไ่ดจากการสืบคน
โดยใหสมาชิกกลุมอื่นๆซักถามขอสงสัย 
- ตัวแทนกลุมถามคาํถามใหสมาชกิกลุมอื่น
บันทึกและตอบคําถามลงในสมดุ 
- รวมกันสรุปวาฮารดแวรและซอฟตแวรที่ใชกับ
คอมพิวเตอรมีหลายชนดิ แตละชนิดมีคุณลักษณะ
แตกตางกัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

102 
 

ตารางที่ 11 สรุปกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ            
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ตอ) 

 
5. ผูวิจัยใชแบบประเมินผลการทํางานรวมกัน ประเมินกลุมนักเรียนท่ีเรียนดวย

การเรียนแบบรวมมือโดยประเมินเปนรายบุคคล 
6. เก็บรวบรวมขอมูลของกลุมนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบรวมมือ  ที่ใชใน

การทดลอง และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 
 

6.2.2 กลุมนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบ
รวมมือ   

1. ดําเนินการ ปฐมนิเทศนักเรียนกลุมนักเรียนท่ีเรียนดวยการเรียนแบบแบบ
ผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือเพ่ือชี้แจงผลการเรียนรูและอธิบายขั้นตอน วิธีการเรียนให
นักเรียนเขาใจและปฏิบัติไดถูกตองตามแผนการจัดการเรียนรูในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใชใน
การวิจัยของการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ มีดวยกันทั้งสิ้น 8 แผนการเรียน 
เปนจํานวน 8 สัปดาห สัปดาหละ 2 ชั่วโมง โดยในแตละสัปดาหแบงการจัดการเรียนรูเปนแบบเรียน
รวมมือในชั้นเรียน 1 ชั่วโมง เรียนในระบบอีเลิรนนิง 1 ชั่วโมง 

2. กอนการเรียน ผูวิจัยใหกลุมนักเรียนท่ีเรียนดวยการเรียนแบบแบบผสมผสาน
รวมกับการเรียนแบบรวมมือ ทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนจํานวน 30 ขอโดยเขาถึงได
ที่  http://ns2.ptv.ac.th/ptv/elearning/ 

3. ดําเนินกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือในรายวิชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กับกลุมนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ โดยดําเนินการ
สอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น ใหนักเรียนแบงกลุม 4 คน จํานวน 7 กลุม กลุม 5 คน 
จํานวน 2 กลุม (นักเรียนกลุมตัวอยาง 2 มีจํานวน 38 คน) โดยใชวิธีการแบงกลุมจากคะแนนเกรด
เฉลี่ยสะสม (GPA) ดังนี้ คนเกง 1 คน คนปานกลาง 2 คน คนออน 1 คน มีเกณฑการคัดเลือกดังนี้ 

สัปดาหที่ เรื่อง กิจกรรมการสอนแบบรวมมือ 
8 
 

ผูใชขอมูลและกระบวนการ - รวมกันวิเคราะหคําศัพท 
- รับฟง และศึกษาเนื้อหาเร่ืองผูใชขอมูล 
- ตอบคําถามวานักเรียนเปนผูใชงานประเภทใด  
- แบงกลุมเพื่อทํากิจกรรม  
- นําเสนอกระบวนการในการตรวจสอบขอมูลใน
คอมพิวเตอรของกลุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
- แตละกลุมปฏบิัติงานตามกระบวนการในการ
ตรวจสอบขอมูลในคอมพิวเตอรที่ไดทาํการบนัทึก 
- นักเรียนรวมกันสรุปลักษณะของผูใชในแตละ
ประเภทลักษณะของขอมูลในคอมพิวเตอร 
- ทําแบบทดสอบจํานวน 30 ขอ 

   ส
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เกรดเฉลี่ย  3.51 – 4.00 ความหมาย กลุมเกง 
เกรดเฉลี่ย  2.51 – 3.50 ความหมาย กลุมปานกลาง 
เกรดเฉลี่ย  1.00 – 2.50 ความหมาย กลุมออน 
 
4. เมื่อกลุมนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบแบบผสมผสานรวมกับการเรียน

แบบรวมมือ เรียนจบกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนการสอนแลว ใหทุกคนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนในอีเลิรนนิง โดยสามารถเขาถึงไดที่ http://ns2.ptv.ac.th/ptv/elearning/   
และทําแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนแบบรวมมือ กิจกรรมดังตารางที่ 12 

 
ตารางที่ 12 สรุปกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
 

สัปดาหที ่ เรื่อง 
กิจกรรมการสอนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 

การเรียนในช้ันเรียน 
(1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

การเรียนแบบอีเลิรนนิง 
(1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

1 ความหมายและลักษณะ
ของระบบสารสนเทศ 

- ฟงการชี้แจงผลการเรียนรู
หนวยยอยที่ 1  
- รับฟงการอธิบายรูปแบบ
การเรียนการสอน 
- รับฟงพรอมจดบันทึก
กําหนดการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  
- ฟงคําชี้แจงวิธีการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
กอนเรียน  
- ตอบขอซักถามเก่ียวกับ
ระบบสารสนเทศ 
- รับฟง คําชี้แจงขอตกลงใน
การเรียนอีเลิรนนิงแบบ
รวมมือ 

- ทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
เรียน 

- ศึกษารายละเอียดเนื้อหา
เรื่องกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศบนอีเลิรนนิง 
- นักเรียนทํากิจกรรมโดย
ออกแบบกระบวนการ
ทํางานของระบบสารสนเทศ
สงผลงานทางอีเลิรนน่ิง 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ
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ตารางที่ 12 สรุปกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ตอ) 
 

สัปดาห
ที ่ เรื่อง 

กิจกรรมการสอนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 
การเรียนในช้ันเรียน 
(1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

การเรียนแบบอีเลิรนนิง 
(1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

2 ประเภทของระบบ
สารสนเทศ 

- นักเรียนเลาประสบการณ
การใชระบบสารสนเทศใน
ชีวิตประจําวัน 
- ซักถามและแสดงความ
คิดเห็น 
- รวมกันวิเคราะหลักษณะ
ของระบบสารสนเทศที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน 
- นักเรียนรับฟง และศึกษา
เรื่อง ประเภทของระบบ
สารสนเทศ 

- แบงกลุมกลุมละ 4 คน 
- ซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับ
งานที่ไดรับมอบหมาย 
- สมาชิกของแตละกลุม
รวมทําแบบฝกหัดตาราง
สรุปประเภทของสารสนเทศ
ประกอบการวางแผนและ
แบงงานเพ่ือคนหาขอมูล
เพ่ิมเติมจากอินเทอรเน็ต 
- นักเรียนแตละกลุม
รวมกันสรุปประเภทของ
ระบบสารสนเทศบน
กระดานเสวนากลุม 

3 องคประกอบของระบบ
สารสนเทศ 
(ฮารดแวรและซอฟตแวร) 

- ตอบขอซักถามของครู 
แสดงความรูเดิม 
- นักเรียนรวมกันตอบ
คําถามวาใชหรือไมใชเกี่ยวกับ
ฮารดแวรและซอฟตแวร 
- ซักถามขอสงสัย 
- นักเรียนรับฟง และศึกษา
เรื่อง ประเภทของระบบ
สารสนเทศ  

- แบงกลุมกลุมละ 4 คน 
- ศึกษาเร่ือง องคประกอบ
ของระบบสารสนเทศ โดย
กลุมเลขคี่ คนหาเกีย่วกับ
ฮารดแวร กลุมเลขคู คนหา
เกี่ยวกับซอฟตแวร 
- แสดงความคิดเห็นวา
ฮารดแวรหรือซอฟตแวรที่
จําเปนตอระบบสารสนเทศ
มากกวากันลงในกระดาน
เสวนากลุม และกระดาน
เสวนารวม 
- นักเรียนรวมกันสรุปวา
ฮารดแวรและซอฟตแวร
ลวนแลวแตมีความสําคัญตอ
ระบบสารสนเทศเทาๆกันใน
กระดานเสวนารวม 

   ส
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105 
 

ตารางที่ 12 สรุปกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ตอ) 
 

สัปดาหที ่ เรื่อง 
กิจกรรมการสอนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 

การเรียนในช้ันเรียน 
(1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

การเรียนแบบอีเลิรนนิง 
(1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

4 องคประกอบของระบบ
สารสนเทศ 
(บุคลากรและขอมูล) 

- รวมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับบุคลากรที่เก่ียวของ
กับระบบสารสนเทศ  
- วิเคราะหวาแตละตําแหนง
ตรงกับบุคลากรทานใดของ
ระบบสารสนเทศในโรงเรียน 
- รับฟง ศึกษาเรื่อง
องคประกอบของระบบ
สารสนเทศ 
- เปรียบเทียบ วิเคราะห 
และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับตําแหนงที่เขียนบน
กระดานกับท่ีนําเสนอใน
หนังสือเรียน 

- แบงกลุม  4 คน 
- แตละกลุมรวมกันวาง
แผนการดําเนินงาน 
- ปฏิบัติตามที่ไดวาง
แผนการดําเนินการและที่ได
แบงงานไว 
- แตละกลุมรวบรวมขอมูล 
สงผลงานทาง อีเลิรนนิ่ง 
ชวยกันสรุปหนาที่ของ
บุคลากร ความรูหรือ
การศึกษาของบุคลากรใน
กระดานเสวนารวม 

5 องคประกอบของระบบ
สารสนเทศ(ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน) 
 
 

- ทบทวนขอมูลความรูตางๆ
จากแผนการเรียนรูที่ 4 วามี
เนื้อหาความหมายตางๆ
อยางไร 
- แตละกลุมวางแผนการ
ดําเนินงานในการคนหาขอมูล
โดยการสัมภาษณบุคลากรใน
โรงเรียนนําขอมูลที่ไดมา
เปรียบเทียบกับองคประกอบ
ของระบบสารสนเทศวามี
ฮารดแวร ซอฟตแวร 
บุคลากร และขอมูลใด 
- รวมกันแสดงความคิดเห็น
วาการดําเนินงานดังกลาวมี
ประสิทธิภาพหรือไม 

- แตละกลุมเขียนแผนการ
ดําเนินงานใหมตามข้ันตอน
การปฏิบัติงานของระบบ
สารสนเทศ 
- นํารายงานมา
เปรียบเทียบและวิเคราะห
กับรายงานของเพ่ือนกลุม
อ่ืนวาแตกตางกันหรือไมบน
กระดานเสวนารวม 
- รวมกันสรุปขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานวา ในแตละ
ขั้นตอนมีวิธีการดําเนินงาน
อยางไร สรุปแลวสรางเปน
แผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานบนกระดาน
เสวนารวม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 12 สรุปกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ตอ) 
 

สัปดาหที ่ เรื่อง 
กิจกรรมการสอนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 

การเรียนในช้ันเรียน 
(1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

การเรียนแบบอีเลิรนนิง 
(1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

6 ระบบการทํางานของ
คอมพิวเตอร 

- รวมกันทบทวนความรู
เกี่ยวกับคอมพิวเตอรจาก
ประสบการณเดิม 
- รับฟงขอมูลเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรจากเพ่ือนๆใน
ชั้นเรียน 
- รวมกันตอบคําถาม
เกี่ยวกับการเปรียบเทียบการ
ทํางานของคอมพิวเตอรกับ
มนุษย  
- รับฟง และศึกษาเรื่อง
ระบบการทํางานของ
คอมพิวเตอร  

- แบงกลุม 4 กลุม แตละ
กลุมแบงกันศึกษาหนวยการ
ทํางานของคอมพิวเตอร 
เสวนาในกระดานกลุม 
- ซักถามปญหาจากเพ่ือน
กลุมอ่ืนทีละกลุมเก่ียวกับ
การทํางานของคอมพิวเตอร
ของแตละหนวย บน
กระดานเสวนารวมแบงเปน 
4 หัวขอ 
- รวมกันสรุปวา
คอมพิวเตอรมีหลักการ
ทํางานเปนลําดับขั้นตอน 

7 ฮารดแวรและซอฟตแวร - ทบทวนความรูเดิม
เกี่ยวกับฮารดแวรและ
ซอฟตแวร 
- แบงเปนสองกลุมผลัดกัน
ออกไปเขียนฮารดแวรและ
ซอฟตแวรทีละคน 
- รับฟงและศึกษาเนื้อหา
เกี่ยวกับเรื่องฮารดแวรและ
ซอฟตแวรจากหนังสือเรียน 
- ตัวแทนนักเรียนออกมาขีด
เสนใตฮารดแวรและ
ซอฟตแวรที่ไมมีนําเสนอใน
หนังสือเรียน 
- ตัวแทนกลุมนําเสนอขอมูล
ที่ไดจากการสืบคนโดยให
สมาชิกกลุมอ่ืนๆซักถามขอ
สงสัย 

- แบงกลุม 4 คน
รับผิดชอบหาขอมูลจาก
อินเทอรเน็ตฮารดแวรและ
ซอฟตแวรที่ไมมีนําเสนอใน
หนังสือเรียน 
- สมาชิกในกลุมรวมกันหา
ขอมูลของฮารดแวรและ
ซอฟตแวรที่รับผิดชอบจาก
อินเทอรเน็ตพรอม 
- รวมกันสรุปในกระดาน
เสวนารวม 
- รวมกันสรุปวาฮารดแวร
และซอฟตแวรที่ใชกับ
คอมพิวเตอรมีหลายชนิด 
แตละชนิดมีคุณลักษณะ
แตกตางกัน ในกระดาน
เสวนารวม 

   ส
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ตารางท่ี 12 สรุปกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ตอ) 
 

สัปดาหที ่ เรื่อง 
กิจกรรมการสอนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 

การเรียนในช้ันเรียน 
(1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

การเรียนแบบอีเลิรนนิง 
(1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

8 ผูใชขอมูลและกระบวนการ - รวมกันวิเคราะหคําศัพท
วาเกี่ยวของกับตนเองอยางไร 
- รับฟง และศึกษาเนื้อหา
เรื่องผูใชขอมูลและ
กระบวนการ  
- ตอบคําถามวานักเรียน
เปนผูใชงานประเภทใด  
- แตละกลุมปฏิบัติงานตาม
กระบวนการในการตรวจสอบ
ขอมูลในคอมพิวเตอรที่ไดทํา
การบันทึกไวในสมุด พรอม
บันทึกขอมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อตอบคําถาม 

- แบงกลุม 4 คนเพ่ือทํา
กิจกรรม คิดกระบวนการใน
การตรวจสอบขอมูลใน
คอมพิวเตอร แสดงความ
คิดเห็นบนกระดานเสวนา 
- นําเสนอกระบวนการใน
การตรวจสอบขอมูลใน
คอมพิวเตอรของกลุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นวา
กระบวนการของแตละกลุม
เหมือนหรือแตกตางกันใน
กระดานเสวนารวม 
- ทําแบบทดสอบหลัง
เรียนจํานวน 30 ขอทาง    
อีเลิรนนิ่ง 

 
5. ผูวิจัยใชแบบประเมินผลการทํางานรวมกัน ประเมินกลุมนักเรียนท่ีเรียนดวย

การเรียนแบบแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือโดยประเมินเปนรายบุคคล 
6. เก็บรวบรวมขอมูลของกลุมนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบแบบผสมผสาน

รวมกับการเรียนแบบรวมมือท่ีใชในการทดลอง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
ไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 
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7. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 7.1 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ  

  7.1.1 คํานวณหาระดับความยาก (Level of Difficulty : p) โดยใชสูตร 
  p     =    

p แทน     คาความยาก 
R แทน    จํานวนคนที่ทําขอสอบถูก 
N แทน    จํานวนคนผูเขาสอบทั้งหมด 

 
  ขอบเขตของ p และความหมาย 
   0.81 – 1.00  เปนขอสอบท่ีงายมาก 
   0.61 – 0.80  เปนขอสอบท่ีคอนขางงาย 
   0.41 – 0.60  เปนขอสอบท่ีงายพอเหมาะ 
   0.20 – 0.40  เปนขอสอบท่ีคอนขางยาก 

   0.00 – 0.19  เปนขอสอบท่ียากมาก 
 

1.1.2 คํานวณหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination Index : r) โดยใชสูตร 
    r     =          H - L        หรือ     H - L 

                    NH หรือ NL          N/2  

r แทน     คาอํานาจจําแนก 
H แทน จํานวนคนในกลุมสูงที่ตอบถูก 
L แทน    จํานวนคนในกลุมต่ําท่ีตอบถูก 
NH หรือ NL        แทน   จํานวนคนในกลุมสูงหรือจํานวนคนในกลุมต่ํา 

 
  ขอบเขตของ  และความหมาย 
  0.40 ขึ้นไป  มีอํานาจจําแนกสูง  คุณภาพขอสอบดีมาก 
  0.30 – 0.39  มีอํานาจจําแนกปานกลาง  คุณภาพขอสอบดี 
  0.20 – 0.29  มีอํานาจจําแนกคอนขางต่ํา คุณภาพขอสอบพอใช 
   ต่ํากวา 0.20 ลงมา มีอํานาจจําแนกต่ํา  คุณภาพขอสอบใชไมได 
   ติดลบ   มีอํานาจจําแนกไดตรงกันขาม ตองตัดทิ้ง 
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  7.1.3 คํานวณหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
  โดยใชสูตร KR-20 ของคูลเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardsonโดยใชสูตร 
 

 =    

 

เมื่อ rtt หมายถึง   คาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
k หมายถึง  จํานวนขอของขอสอบท้ังฉบับ 
p หมายถึง  สัดสวนผูที่ตอบถูกในขอนั้น 
q หมายถึง  สัดสวนผูที่ตอบผิดในขอนั้น (1 - p) 
s2 หมายถึง  ความแปรปรวนของคะแนนท้ังหมด 
 
7.1.4 การหาคาความสอดคลอง  

  โดยใชวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ของขอสอบกับผลการเรียนรู โดยใชสูตร 
 
     

 

 เมื่อ IOC หมายถึง  ดัชนีความสอดคลอง 
    หมายถึง  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

N       หมายถึง     จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

 7.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ทดสอบนัยสําคัญความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของประชากร ระหวางคาคะแนน
เฉลี่ยของการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสถิติ การหาคาเฉลี่ย รอยละ หาคาสถิติพ้ืนฐาน 
ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 7.2.1 คาคะแนนเฉล่ีย (Mean) โดยใชสูตร 
                          =    

N
X     

          เมื่อ         หมายถึง     คาเฉลี่ย 

    Χ      หมายถึง     ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม 

    N         หมายถึง     จํานวนคนในกลุม 
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 7.2.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  ใชสูตรดังนี้   

S.D.  =   
)1(

)( 22

NN

N    

    เมื่อ S.D.    หมายถึง    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  X      หมายถึง    คะแนนแตละตัว 
  N      หมายถึง    จํานวนคะแนนในกลุม 
    หมายถึง    ผลรวม 

 
 7.3 สถิติที่ใชในการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการเรียนรู 
  7.3.1 สถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
การทดลองระหวางกลุมทดลองสองกลุม ใชสูตร t – test แบบ independent 
  7.3.2 สถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการ
ทดลอง ใชสูตร t – test แบบ dependent    ส
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทํางานรวมกัน วิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่เรียนดวยการเรียนแบบรวมมือกับการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร  จังหวัดกาญจนบุรี  ที่ไดจากการ
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบงออกเปนกลุมทดลอง 2 กลุม กลุมละ 1 หองเรียน ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 กลุมทดลองท่ี 1 เปนการเรียนแบบรวมมือและกลุมทดลองที่ 2 เปน
เรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ  ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยมี
รายละเอียดตามขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ตามลําดับตอไปนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนกับหลังเรียนของกลุมนักเรียนที่เรียนดวย
การเรียนแบบรวมมือ และกลุมนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบ
รวมมือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนระหวางกลุมนักเรียนที่เรียน
ดวยการเรียนแบบรวมมือกับกลุมนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบ
รวมมือรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

ตอนท่ี 3 การศึกษาผลการทํางานรวมกันของกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนแบบ
รวมมือ และการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 

ตอนท่ี 4 การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบรวมมือ และการเรียนแบบ
ผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   
 

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนกับหลังเรียนของกลุมนักเรียนที่เรียน
ดวยการเรียนแบบรวมมือ และกลุมนักเรียนท่ีเรียนดวยการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียน
แบบรวมมือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  
 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่จัดการเรียนแบบรวมมือ กับการเรียนการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบ
รวมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร เปนการประเมินหลังเรียน
หลังจากเสร็จสิ้นการสอนแลว โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ซึ่งผูวิจัยไดทําการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรู โดย
แบงออกเปน 6 ขอ คือ ความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะหและ
การประเมินคา มีการกําหนดเกณฑการใหคะแนนของแบบทดสอบความสามารถในการแกปญหา 
คะแนนเต็ม 30 คะแนน จํานวน 30 ขอ รายละเอียดดังตารางที่ 13 และตารางท่ี 14 
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 ตารางที่ 13 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนกับหลังเรียนของกลุมนักเรียนท่ีใชการ
เรียนแบบรวมมือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม x S.D. t - test Sig 
(2 tailed) 

กอนเรียน 32 30 12.44 1.81 33.667 .000 
หลังเรียน 32 30 25.06 1.54 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 13 พบวา ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนกับหลังเรียนของกลุมนักเรียนท่ีใชการเรียน
แบบรวมมือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และคะแนนหลังเรียน ( X = 25.06) มีคาสูงกวากอนเรียน ( X =12.44) 
หมายความวา  หลังจากที่หลังเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือ  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
 
 ตารางที่ 14  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนกับหลังเรียนของกลุมนักเรียนท่ีใชการ
เรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม x S.D. t - test Sig 
(2 tailed) 

กอนเรียน 38 30 12.79 2.07 40.211 .000 
หลังเรียน 38 30 27.11 1.23 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 14 พบวา ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนกับหลังเรียนของกลุมนักเรียนที่ใชการเรียน
ผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคะแนนหลังเรียน ( X = 27.11) มีคาสูงกวากอน
เรียน ( X =12.79) หมายความวา  หลังจากที่หลังเรียนโดยใชการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการ
เรียนแบบรวมมือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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 ตอนที ่2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของนักเรียนระหวางกลุมนักเรียนที่เรียน
ดวยการเรียนแบบรวมมือกับกลุมนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียน
แบบรวมมือรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหวางการเรียนแบบ
รวมมือ กับการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร ผูวิจัยไดดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการจัดการเรียนรูและไดทําการทดสอบหลังเรียนกับท้ังสองกลุม โดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน  
30  ขอ  ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที ่15 

 
 ตารางที่ 15  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนระหวางกลุม
นักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบรวมมือกับกลุมนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบผสมผสานรวมกับ
การเรียนแบบรวมมือรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
 

ประเภทกลุมการเรียน N คะแนน
เต็ม x S.D. t - test Sig 

(2 tailed) 
การเรียนแบบรวมมือ 32 30 25.06 1.54 6.050 .000 
การเรียนแบบผสมผสาน
รวมกับการเรียนแบบรวมมือ 

38 30 27.11 1.23 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
 จากตารางท่ี 15 พบวา  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนระหวาง
กลุมนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบรวมมือกับกลุมนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบผสมผสาน
รวมกับการเรียนแบบรวมมือรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเปนตามสมมติฐานงานวิจัย โดยมีเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ยของการเรียน
แบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ (x  = 27.11, S.D = 1.23) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยของการ
เรียนแบบรวมมือ (x  = 25.06, S.D = 1.54) 
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ตอนที่ 3 การศึกษาผลการทํางานรวมกันของกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียน
แบบรวมมือ และการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 
 
 การศึกษาผลการทํางานรวมกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนแบบรวมมือ และ
การเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ  โดยประเมินผลการทํางานเปนทีม ประเมินโดย
ครูผูสอน ใชสําหรับประเมินหลังเรียนใชเกณฑการประเมินแบบรูบริค (Rubrics) จํานวน 5 ดาน คือ 
1)  แบบประเมินผลการทํางานรวมกัน 2) แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 3) รับผิดชอบในการ
ทํางานกลุม 4) สนใจในการปฏิบัติงานกลุมการใหความสนใจในการปฏิบัติงานกลุม  5) การเสนอ
ผลงาน มีการนําเสนอผลงานตรงตามการวางแผน  มีการกําหนดเกณฑการใหคะแนนเต็มรายดาน 25 
คะแนน จํานวน 5 ขอๆ ละ 5 คะแนน รายละเอียดดังตารางที่ 16 และตารางท่ี 17 
 
 ตารางที่ 16  ผลการศึกษาการทํางานรวมกันของกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียน
แบบรวมมือ (N = 32) 
 

การประเมินผลการทํางานรวมกัน x S.D ระดับคุณภาพ ระดับ 
1. การประชุมวางแผนการทํางานรวมกัน 3.94 .504 ดี 4 
2. แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 3.94 .619 ดี 4 
3. รับผิดชอบในการทํางานกลุม 4.28 .523 ดี 1 
4. การใหความสนใจในการปฏิบัติงานกลุม 4.09 .641 ดี 3 
5. มีการนําเสนอผลงานตรงตามการวางแผน 4.13 .336 ดี 2 

รวม 4.08 .312 ดี  
 

จากตารางที่ 16 พบวา ผลการทํางานรวมกันของกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียน
แบบรวมมือ โดยรวมอยูในระดับดี (x  = 4.08, S.D = .312)  ถาพิจารณารายดานพบวา ดานที่มี
ระดับคุณภาพมากที่สุด คือ รับผิดชอบในการทํางานกลุม (x  = 4.28, S.D = .523) รองลงมาคือ มี
การนําเสนอผลงานตรงตามการวางแผน (x  = 4.13, S.D = .336) การใหความสนใจในการ
ปฏิบัติงานกลุม (x  = 4.09, S.D = .641) การประชุมวางแผนการทํางานรวมกัน (x  = 3.94, S.D = 
.504) และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล (x  = 3.94, S.D = .619) อยูในระดับดี ตามลําดับ 
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 ตารางที่ 17  ผลการศึกษาการทํางานรวมกันของกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียน
แบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ(N = 38) 
 

การประเมินผลการทํางานรวมกัน x S.D ระดับคุณภาพ ระดับ 
1. การประชุมวางแผนการทํางานรวมกัน 3.97 .492 ดี 3 
2. แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 4.05 .462 ดี 2 
3. รับผิดชอบในการทํางานกลุม 4.21 .528 ดี 1 
4. การใหความสนใจในการปฏิบัติงานกลุม 4.21 .474 ดี 1 
5. มีการนําเสนอผลงานตรงตามการวางแผน 4.05 .324 ดี 2 

รวม 4.10 .196 ดี  
 

จากตารางท่ี 17 พบวา ผลการทํางานรวมกันของกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียน
แบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ โดยรวมอยูในระดับดี (x  = 4.10, S.D = .196)         
ถาพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีระดับคุณภาพมากที่สุด คือ การใหความสนใจในการปฏิบัติงาน
กลุม (x  = 4.21, S.D = .474) และรับผิดชอบในการทํางานกลุม (x  = 4.21, S.D = .528) อยูใน
ระดับดี รองลงมาคือ มีการนําเสนอผลงานตรงตามการวางแผน (x  = 4.05, S.D = .324) และแสดง
ความคิดเห็นอยางมีเหตุผล (x  = 4.05, S.D = .462) อยูในระดับดี และการประชุมวางแผนการ
ทํางานรวมกัน (x  = 3.97, S.D = .492) อยูในระดับดี ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 4 การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบรวมมือ และการเรียน
แบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4   

 
การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบรวมมือ และการเรียนแบบผสมผสาน

รวมกับการเรียนแบบรวมมือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ผูวิจัยทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามความคิดเห็นแลวทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน   ดังแสดงในตารางที่ 18 

ตารางท่ี 18  การวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบรวมมือ รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (N = 32) 

 

รายการประเมิน x   S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ลําดับ
ที่ 

ดานเนื้อหา     
1. เนื้อหาสอดคลอง ครอบคลุมตามผลการเรียนรู 4.81 .535 มากที่สุด 3 
2. เนื้อหามีความถูกตอง นาเช่ือถือ  4.88 .421 มากที่สุด 1 
3. เนื้อหามีความทันสมัย 4.84 .448 มากที่สุด 2 
4. มีการเรียงลําดับเนื้อหาไดอยางเหมาะสม 4.72 .634 มากที่สุด 4 
5. อธิบายเนื้อหาเขาใจงาย มีความชัดเจน 4.88 .421 มากที่สุด 1 

รวมดานเนื้อหา 4.83 .424 มากที่สุด 1 
ดานการออกแบบสื่อ     
6. ภาษาท่ีใชมีความถูกตองชัดเจน 4.88 .421 มากที่สุด 1 
7. ตัวอักษรอานงาย มีความเหมาะสมกลมกลืน 4.78 .608 มากที่สุด 2 
8. ภาพท่ีใชประกอบมีความเหมาะสมกับเน้ือหา 4.75 .568 มากที่สุด 3 
9. สื่อสามารถสงเสริมความเขาใจในการเรียน 4.72 .581 มากที่สุด 4 
10. ความถูกตองของภาพกราฟกที่ใชประกอบบทเรียน 4.72 .634 มากที่สุด 4 

รวมดานการออกแบบสื่อ 4.77 .508 มากที่สุด 3 
ดานกิจกรรม     
11.  กิจกรรมการเรียนสอดคลองกับผลการเรียนรู 4.78 .553 มากที่สุด 3 
12.  กิจกรรมชวยสงเสริมใหเกิดทักษะการทํางานรวมกัน 4.88 .336 มากที่สุด 1 
13.  มีบรรยากาศในการเรียนที่ดี สงเสริมใหเกิดการเรียนรู 4.75 .568 มากที่สุด 4 
14.  ไดแสดงความคิดเห็นและไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูอื่น 4.84 .515 มากที่สุด 2 
15.  แสวงหาความรูเพิ่มเติมไดตลอดเวลา 4.72 .634 มากที่สุด 5 

รวมดานกิจกรรม 4.79 .475 มากที่สุด 2 
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ตารางท่ี 18  การวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบรวมมือ รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ตอ) 

 

รายการประเมิน x   S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ลําดับ
ที่ 

ดานประโยชนที่ไดรับ     
16.  กลาแสดงความคิดเห็นเพิ่มมากขึ้น 4.75 .622 มากที่สุด 2 
17.  มีวินัยในการเรียนมากข้ึน 4.69 .644 มากที่สุด 3 
18.  มีความรับผิดชอบตอตนเองและกลุม 4.78 .491 มากที่สุด 1 
19.  สามารถใชกลุมเปนแหลงเรียนรูระหวางเรียน 4.75 .568 มากที่สุด 2 
20.  สงเสริมความสามัคคีในกลุม 4.62 .751 มากที่สุด 4 

รวมดานประโยชนที่ไดรับ 4.72 .560 มากที่สุด 4 
รวมความคิดเห็น 4.78 .475 มากที่สุด  

 
 จากตารางที่ 18  ผูวิจัยไดวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนมีตอการเรียนแบบรวมมือ 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  พบวา ความคิดเห็นรวมทุกดานอยูในระดับเห็น
ดวยมากท่ีสุด (x  = 4.78, S.D = 0.475)  และเม่ือพิจารณาเปนรายดานนักเรียนคิดเห็นอยูในระดับ
มากท่ีสุด โดยเรียงลําดับไดดังนี้  ดานเนื้อหา  (x  =  4.83, S.D = 0.424)  รองลงมาคือ ดานกิจกรรม 
(x  = 4.79, S.D = 0.475)  ดานออกแบบสื่อ   (x  = 4.77, S.D = 0.508)  และดานประโยชนที่ไดรับ 
(x  = 4.72, S.D = 0.560) ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาในแตละดาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดท้ังหมด โดยในดานเนื้อหา ที่มี
ระดับคิดเห็นมากท่ีสุด คือ  เนื้อหามีความถูกตอง นาเชื่อถือ และอธิบายเนื้อหาเขาใจงาย มีความ
ชัดเจน (x  = 4.88, S.D = 0.421) รองลงมา คือ เนื้อหามีความทันสมัย (x  = 4.84, S.D = 0.448)   
เนื้อหาสอดคลอง ครอบคลุมตามผลการเรียนรู (x  = 4.81, S.D = 0.535) และมีการเรียงลําดับ
เนื้อหาไดอยางเหมาะสม (x  = 4.72, S.D = 0.634) ตามลําดับ 
 ดานการออกแบบส่ือ ที่มีระดับคิดเห็นมากท่ีสุด คือ  ภาษาท่ีใชมีความถูกตองชัดเจน (x  = 
4.88, S.D = 0.421) รองลงมา คือ  ตัวอักษรอานงาย มีความเหมาะสมกลมกลืน (x  = 4.78, S.D = 
0.608)  ภาพที่ใชประกอบมีความเหมาะสมกับเนื้อหา (x  = 4.75, S.D = 0.568)  สื่อสามารถ
สงเสริมความเขาใจในการเรียน  (x  = 4.72, S.D = 0. 581) และความถูกตองของภาพกราฟกที่ใช
ประกอบบทเรียน (x  = 4.72, S.D = 0.634) ตามลําดับ 
 ดานกิจกรรม ที่มีระดับคิดเห็นมากที่สุด คือ  กิจกรรมชวยสงเสริมใหเกิดทักษะการทํางาน
รวมกัน (x  = 4.88, S.D = 0.336) รองลงมา คือ ไดแสดงความคิดเห็นและไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผูอ่ืน (x  = 4.84, S.D = 0.515)  กิจกรรมการเรียนสอดคลองกับผลการเรียนรู (x  = 4.78, S.D = 
0.553)  มีบรรยากาศในการเรียนที่ดี สงเสริมใหเกิดการเรียนรู (x  = 4.75, S.D = 0. 568) และ
แสวงหาความรูเพิ่มเติมไดตลอดเวลา (x  = 4.72, S.D = 0.634) ตามลําดับ 
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 ดานประโยชนที่ไดรับ ที่มีระดับคิดเห็นมากที่สุด คือ  มีความรับผิดชอบตอตนเองและกลุม (x  
= 4.78, S.D = 0.491) รองลงมา คือ  สามารถใชกลุมเปนแหลงเรียนรูระหวางเรียน (x  = 4.75, S.D 
= 0.568)  กลาแสดงความคิดเห็นเพ่ิมมากขึ้น (x  = 4.75, S.D = 0.622)  มีวินัยในการเรียนมากขึ้น 
(x  = 4.69, S.D = 0.644)  สงเสริมความสามัคคีในกลุม (x  = 4.62, S.D = 0. 751) ตามลําดับ 

ตารางที่ 19 การวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบผสมผสานรวมกับ
การเรียนแบบรวมมือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (N = 38) 

 

รายการประเมิน x   S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ลําดับ
ที่ 

ดานเนื้อหา     
1. เนื้อหาสอดคลอง ครอบคลุมตามผลการเรียนรู 4.68 .662 มากที่สุด 1 
2. เนื้อหามีความถูกตอง นาเช่ือถือ  4.66 .669 มากที่สุด 2 
3. เนื้อหามีความทันสมัย 4.63 .714 มากที่สุด 3 
4. มีการเรียงลําดับเนื้อหาไดอยางเหมาะสม 4.63 .714 มากที่สุด 3 
5. อธิบายเนื้อหาเขาใจงาย มีความชัดเจน 4.58 .722 มากที่สุด 4 

รวมดานเนื้อหา 4.64 .660 มากที่สุด 1 
ดานการออกแบบสื่อ     
6. สี และแบบอักษรท่ีใชมีความเหมาะสม 4.55 .724 มากที่สุด 3 
7. ตัวอักษรอานงาย มีความเหมาะสมกลมกลืน 4.58 .722 มากที่สุด 2 
8. ภาพท่ีใชประกอบมีความเหมาะสมกับเน้ือหา 4.53 .762 มากที่สุด 4 
9. วางตําแหนงการเชื่อมโยงไดเหมาะสมและส่ือความหมายได
ชัดเจน 

4.55 .760 มากที่สุด 3 

10. ภาษาท่ีใชมีความถูกตองชัดเจน 4.61 .718 มากที่สุด 1 
รวมดานการออกแบบสื่อ 4.56 .717 มากที่สุด 3 

ดานกิจกรรม     
11.  กิจกรรมการเรียนสอดคลองกับผลการเรียนรู 4.58 .758 มากที่สุด 3 
12.  กิจกรรมชวยสงเสริมใหเกิดทักษะการทํางานรวมกัน 4.66 .669 มากที่สุด 1 
13.  มีบรรยากาศในการเรียนที่ดี สงเสริมใหเกิดการเรียนรู 4.66 .708 มากที่สุด 1 
14.  ไดแสดงความคิดเห็นและไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูอื่น 4.63 .675 มากที่สุด 2 
15.  แสวงหาความรูเพิ่มเติมไดตลอดเวลา 4.55 .760 มากที่สุด 4 

รวมดานกิจกรรม 4.62 .678 มากที่สุด 2 
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ตารางที่ 19 การวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบผสมผสานรวมกับ
การเรียนแบบรวมมือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ตอ) 

 

รายการประเมิน x   S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ลําดับ
ที่ 

ดานประโยชนที่ไดรับ     
16.  กลาแสดงความคิดเห็นเพิ่มมากขึ้น 4.71 .611 มากที่สุด 1 
17.  มีวินัยในการเรียนมากข้ึน 4.55 .760 มากที่สุด 4 
18.  มีความรับผิดชอบตอตนเองและกลุม 4.61 .679 มากที่สุด 3 
19.  สามารถใชกลุมเปนแหลงเรียนรูระหวางเรียน 4.66 .627 มากที่สุด 2 
20.  สงเสริมความสามัคคีในกลุม 4.55 .760 มากที่สุด 4 

รวมดานประโยชนที่ไดรับ 4.62 .662 มากท่ีสุด 2 
รวมความคิดเห็น 4.60 .673 มากที่สุด  

 
 จากตารางที่ 19  ผูวิจัยไดวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนมีตอการเรียนแบบผสมผสาน
รวมกับการเรียนแบบรวมมือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  พบวา ความคิดเห็น
รวมทุกดานอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (x  = 4.60, S.D = 0.673)  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
นักเรียนคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับไดดังนี้  ดานเนื้อหา  (x  =  4.64, S.D = 0.660)  
รองลงมาคือ ดานกิจกรรม (x  = 4.62, S.D = 0.678)  และดานประโยชนที่ไดรับ (x  = 4.62, S.D = 
0.662) ดานออกแบบสื่อ  (x  = 4.56, S.D = 0.717)  ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาในแตละดาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุดทั้งหมด  โดยในดานเนื้อหา ที่มี
ระดับคิดเห็นมากท่ีสุด คือ เนื้อหาสอดคลอง ครอบคลุมตามผลการเรียนรู (x  = 4.68, S.D = 0.662) 
รองลงมา คือ เนื้อหามีความถูกตอง นาเชื่อถือ (x  = 4.66, S.D = 0.669) เนื้อหามีความทันสมัยและ
มีการเรียงลําดับเนื้อหาไดอยางเหมาะสม (x  = 4.63, S.D = 0.714) และอธิบายเน้ือหาเขาใจงาย มี
ความชัดเจน (x  = 4.58, S.D = 0.722) ตามลําดับ 
 ดานการออกแบบสื่อ ที่มีระดับคิดเห็นมากที่สุด คือ ภาษาท่ีใชมีความถูกตองชัดเจน (x  = 
4.61, S.D = 0. 718) รองลงมา คือ ตัวอักษรอานงาย มีความเหมาะสมกลมกลืน (x  = 4.58, S.D = 
0.722)  สี และแบบอักษรที่ใชมีความเหมาะสม (x  = 4.55, S.D = 0.724) วางตําแหนงการเชื่อมโยง
ไดเหมาะสมและสื่อความหมายไดชัดเจน (x  = 4.55, S.D = 0. 760) และภาพท่ีใชประกอบมีความ
เหมาะสมกับเนื้อหา (x  = 4.53, S.D = 0.762) ตามลําดับ 
 ดานกิจกรรม ที่มีระดับคิดเห็นมากที่สุด คือ  กิจกรรมชวยสงเสริมใหเกิดทักษะการทํางาน
รวมกัน (x  = 4.66, S.D = 0.669) มีบรรยากาศในการเรียนท่ีดี สงเสริมใหเกิดการเรียนรู (x  = 4.66, 
S.D = 0.708) รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนสอดคลองกับผลการเรียนรู (x  = 4.58, S.D = 0.758)  
และแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดตลอดเวลา (x  = 4.55, S.D = 0.760) ตามลําดับ 
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ดานประโยชนที่ไดรับ ที่มีระดับคิดเห็นมากที่สุด คือ  กลาแสดงความคิดเห็นเพ่ิมมากข้ึน      
(x  = 4.71, S.D = 0.611) รองลงมา คือ สามารถใชกลุมเปนแหลงเรียนรูระหวางเรียน (x  = 4.66, 
S.D = 0.672) มีความรับผิดชอบตอตนเองและกลุม (x  = 4.61, S.D = 0.679) มีวินัยในการเรียนมาก
ขึ้นและสงเสริมความสามัคคีในกลุม (x  = 4.55, S.D = 0. 760) ตามลําดับ 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การทํางานรวมกัน วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เรียนดวยการเรียนแบบรวมมือกับการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียน
แบบรวมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี  
เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research)  แบบแผนการวิจัยแบบ   pretest-posttest 
control group design  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนกับหลังเรียนของกลุมนักเรียนท่ีเรียนดวยการเรียน

แบบรวมมือ และกลุมนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของกลุมนักเรียนท่ีเรียนดวยการเรียนแบบรวมมือ
กับกลุมนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  

3. เพ่ือศึกษาผลการทํางานรวมกันของกลุมนักเรียนที่เรียนแบบรวมมือ และกลุมนักเรียนท่ี
เรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 

4. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบรวมมือ และการเรียนแบบ
ผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 
ประชากร  

ประชากรที่ใชในครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4   โรงเรียนพระแทนดงรัง วิทยาคาร 
จังหวัดกาญจนบุรี  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2557  4  หองเรียน จํานวน 137 คน 

 
กลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร 
จังหวัดกาญจนบุรี  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2557 จํานวน 2 หองเรียน 70 คน ไดมาจากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรูการเรียนแบบรวมมือ ผานการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง

เทากับ 1.00 

2. แผนการจัดการเรียนรูการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือผานการ
ตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 

3. บทเรียนอีเลิรนนิงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยมี
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํานวน 3 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบบทเรียนอีเลิรนนิงจํานวน 3 
ทาน และนําไปทดลองใช เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเบื้องตนกอนนําไปใชจริงโดยทดลองจริงกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร ซึ่งเปน
นักเรียนที่มีสภาพใกลเคียงกับประชากรจากน้ันนํามาแกไขปรับปรุง 

4. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 ผูวิจัยไดทําการสรางเปนแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู แบบปรนัยชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก 

จํานวน 30 ขอ ใชสําหรับกอนเรียนและหลัง ผานการนําไปใชทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียน   พระแทนดงรังวิทยาคารท่ีเคยเรียนวิชาเทคโนโลสารสนเทศมาแลว จึงนําไปหาคาความ
เชื่อมั่นโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบราค (Cronbach) มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.69 

5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบรวมมือท่ีผานการตรวจคา
ดชันีความสอดคลองไดเทากับ 0.95 และแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือที่ผานการตรวจ
คาดัชนีความสอดคลองไดเทากับ 0.95 

6. แบบประเมินผลการทํางานรวมกัน ผานการตรวจคาดัชนีความสอดคลองไดเทากับ 1.00 

สรุปผลการวิจัย 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือ และ
การเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร พบวา ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนกับหลังเรียนโดยใช
การเรียนแบบรวมมือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคะแนนหลังเรียน ( X = 25.06) มีคาสูงกวากอนเรียน ( X =12.44) 
นั่นหมายความวา หลังจากท่ีหลังเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือ  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น สวนผลสัมฤทธิ์กอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชการเรียนผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และคะแนนหลังเรียน ( X = 27.11) มีคาสูงกวากอนเรียน ( X =12.79) หมายความวา  
หลังจากท่ีหลังเรียนโดยใชการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
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 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนระหวางการเรียนแบบรวมมือกับ
การเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร  พบวา ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
ของนักเรียน ระหวางการเรียนแบบรวมมือกับการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ  
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ซึ่งเปนตามสมมติฐานงานวิจัย โดยมีเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ยของการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียน
แบบรวมมือ (x  = 27.11, S.D = 1.23) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยของการเรียนแบบรวมมือ (x  = 25.74, 
S.D = 1.45) 
 
 3. การศึกษาผลการทํางานรวมกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนแบบ
รวมมือ และการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ โดยประเมินผลการทํางานเปนทีม 
ประเมินโดยครูผูสอน พบวา ผลการทํางานรวมกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนแบบ
รวมมือ โดยรวมอยูในระดับดี (x  = 4.08, S.D = .312)  ถาพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีระดับ
คุณภาพมากที่สุด คือ รับผิดชอบในการทํางานกลุม (x  = 4.28, S.D = .523) อยูในระดับดี สวนผล
การศึกษาการทํางานรวมกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียน
แบบรวมมือ พบวา ผลการทํางานรวมกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยรวมอยูในระดับดี     
(x  = 4.10, S.D = .196)  ถาพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีระดับคุณภาพมากท่ีสุด คือ การใหความ
สนใจในการปฏิบัติงานกลุม (x  = 4.21, S.D = .474) อยูในระดับด ี
 
  4.  การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนแบบรวมมือ และการเรียนแบบ
ผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้ นของนักเรียนมัธยมศึกษา     
ปที่ 4  ความคิดเห็นของนักเรียนมีตอการเรียนแบบรวมมือรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  พบวา ความคิดเห็นรวมทุกดานอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด (x  = 4.78, S.D 
= 0.475)  และเม่ือพิจารณาเปนรายดานนักเรียนคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับไดดังนี้  
ดานเนื้อหา  (x  =  4.83, S.D = 0.424)  รองลงมาคือ ดานกิจกรรม (x  = 4.79, S.D = 0.475)  ดาน
ออกแบบส่ือ   (x  = 4.77, S.D = 0.508)  และดานประโยชนที่ไดรับ (x  = 4.72, S.D = 0.560) 
ตามลําดับ  
  สวนความคิดเห็นของนักเรียนมีตอการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบ
รวมมือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  พบวา ความคิดเห็นรวมทุก
ดานอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (x  = 4.60, S.D = 0.673)  และเมื่อพิจารณาเปนรายดานนักเรียน
คิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงลําดับไดดังนี้  ดานเนื้อหา  (x  =  4.64, S.D = 0.660)  
รองลงมาคือ ดานกิจกรรม (x  = 4.62, S.D = 0.678)  และดานประโยชนที่ไดรับ (x  = 4.62, S.D = 
0.662) ดานออกแบบสื่อ  (x  = 4.56, S.D = 0.717)  ตามลําดับ 
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อภิปรายผล 
 
 การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
ที่เรียนดวยการเรียนแบบรวมมือกับการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ โรงเรียน
พระแทนดงรังวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี  ผูวิจัยทําการอภิปรายผลจากขอคนพบการวิจัยดังตอไปน้ี 
 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือ และ
การเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 
  1.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กอน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนแบบรวมมือ กับการเรียนการเรียนแบบผสมผสานรวมกับ
การเรียนแบบรวมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร พบวา 
ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งคะแนนหลังเรียนมีคา
สูงกวากอนเรียน นั่นหมายความวา หลังจากที่หลังเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือ  นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เนื่องจากการเรียนแบบรวมมือนั้นจะใชวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหแกนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม  ซึ่งสมาชิกจะมี
ความรูความสามารถแตกตางกัน โดยแตละคนจะมีสวนรวมในการเรียนรูและในความสําเร็จของกลุม 
ทําใหผูเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็น การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู เกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับอารซท และนิวแมน (Artzt and newman 1990 : 448 – 449) ที่กลาววา การเรียน
แบบรวมมือเปนวิธีที่ผู เ รียนทําการแกปญหารวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ  สมาชิกทุกคนในกลุมมี
ความสําคัญตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของกลุม เพ่ือบรรลุเปาหมายสมาชิกทุกคนจึงชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันใหเกิดการเรียนรูและแกปญหาครูไมใชเปนแหลงความรูที่คอยปอนแกนักเรียน แตจะมี
บทบาทเปนผูคอยใหความชวยเหลือจัดหาและชี้แนะแหลงขอมูลในการเรียนตัวนักเรียนเองจะเปน
แหลงความรูซึ่งกันและกันในกระบวนการเรียนรู นอกจากน้ียังสอดคลองกับที่ บารูดี (Baroody 1993 
: 2-102) ไดกลาวถึงประโยชนที่สําคัญของการเรียนแบบรวมมือไววา การเรียนแบบรวมมือชวย
สงเสริมใหเกิดการเรียนเนื้อหาไดดี และชวยสงเสริมใหเกิดความสามารถในการแกปญหา และการให
เหตุผล  แนวทางในการพัฒนาทักษะการแกปญหา ซึ่งชวยใหเกิดการชวยเหลือกันในกลุม รวมทั้งการ
เรียนแบบรวมมือสงเสริมทักษะทางสังคมและทักษะการสื่อสาร 
  1.2 ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชการเรียนผสมผสานรวมกับการเรียน
แบบรวมมือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  มีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคะแนนหลังเรียนมีคาสูงกวากอนเรียน  นั่นหมายความวา 
หลังจากท่ีหลังเรียนโดยใชการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น เนื่องจากการนําการเรียนแบบผสมผสานมาใชควบคูกับการเรียนแบบรวมมือ เปน
การออกแบบการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมท่ีกอใหเกิดการเรียนรู เกิดกระบวนการทางปญญา 
และนําไปสูการเปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะตาง ๆ ไดดียิ่งขึ้น เพราะการเรียนแบบผสมผสาน
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นั้นเปนการผสมผสานระหวางการเรียนแบบออนไลนกับการเรียนแบบพบหนากันในชั้นเรียนปกติ ทํา
ใหเกิดการเรียนรูที่ทาทายและตอบสนองตอความตองการสวนบุคคลของผูเรียนได สวนการเรียนแบบ
รวมมือเปนการสงเสริมการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม โดยชวยกันคิด พัฒนาทักษะการแกปญหา
ตางๆ ไดดี ซึ่งสอดคลองแนวคิดของ เบอรซิน (Bersin 2554 : Online) ไดระบุวาการนําการเรียนการ
สอนออนไลนเขามาผสมผสานรวมกับการเรียนในชั้นเรียนแบบด้ังเดิมนั้นจะตองคํานึงถึงการออกแบบ
และกําหนดกิจกรรม 3 ประการไดแก 1) การออกแบบและกําหนดกิจกรรมที่เปนแบบฝกหรือการ
ทบทวนความรูใหแกผูเรียน 2) การออกแบบและกําหนดกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดมีการเรียนรูรวมกัน 
เพ่ือเสริมสรางทักษะทางสังคม และ 3) การออกแบบและกําหนดกิจกรรมการเรียนรูหลักที่จะชวยให
ผูเรียนไดเรียนรูตามท่ีไดตั้งวัตถุประสงคไว 
 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนระหวางการเรียนแบบรวมมือกับ
การเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหวางการ
เรียนแบบรวมมือ กับการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร พบวา ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียน ระหวางการเรียนแบบรวมมือกับการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการ
เรียนแบบรวมมือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเปนตามสมมติฐานงานวิจัย โดยมีเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ยของการเรียน
แบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ สูงกวาคะแนนเฉลี่ยของการเรียนแบบรวมมือ ทั้งนี้
เนื่องจากการเรียนแบบรวมมือเปนลักษณะการเรียนท่ีสามารถสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิก 
เพราะทุก ๆ คนรวมมือในการทํางานกลุมทุก ๆ คน รวมแสดงความคิดเห็น ระดมความคิด ชวยเหลือ
กันและกัน เด็กเกงชวยเด็กที่เรียนไมเกง สอดคลองกับที่กรมวิชาการ (2545 : Online) กลาวถึง 
ประโยชนที่สําคัญของการเรียนแบบรวมมือ ไววาสามารถสงเสริมใหสมาชิกทุกคนมีโอกาสคิด พูด 
แสดงออก แสดงความคิดเห็น ลงมือกระทําอยางเทาเทียมกัน  สงเสริมใหผูเรียนรูจักชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน  ชวยกันคิดหาขอมูลใหมาคิดวิเคราะหและเกิดการตัดสินใจ ทําใหสงเสริมทักษะทางสังคม  
ผูเรียนปรับตัวในการอยูรวมกันดวยอยางมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน เขาใจกันและกัน  และสงเสริม
ทักษะการส่ือสาร ทักษะการทํางานเปนกลุม สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนสงเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นสวนการเรียนแบบผสมผสานนั้นเปนการผสานกันระหวางสื่อการสอน
หลากหลายชนิดไมวาจะเปนการสอนท่ีมีผูสอนยืนบรรยายใหการอบรม หรือการสอนแบบใหทําโดยมี
ผูรูคอยตอบคําถามอยางชัดเจน หรือการอานจากตํารา รวมทั้งการใชอีเลิรนนิ่งทําใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูไดอยางอิสระ ทําใหเกิดการเรียนรู สอดคลองกับปณิตา  วรรณพิรุณ (2551 : 30) ไดสรุป
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานไววา เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เนนความยืดหยุน มีการผสมผสานยุทธวิธีในการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเขาดวยกันโดยใชสื่อการ
เรียนการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอน  และรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายท้ังการเรียน
การสอนแบบออนไลนและการเรียนการสอนแบบเผชิญหนา  เพ่ือตอบสนองตอความแตกตางระหวาง
บุคคลของผูเรียน โดยมีจุดมุงหมายใหผูเรียนทุกคนสามารถบรรลุเปาหมายของการจัดการเรียนการ
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สอน เมื่อนํามาการเรียนแบบผสมผสานมาใชรวมกับการเรียนแบบรวมมือ จะเปนการทําใหนักเรียน
สวนรวมในการเรียนไดอยางอิสระ เกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น เพราะปจจุบันการเรียนการสอนไมควรอยู
แคในตําราเลมเดียว โดยจากการท่ีครูเปนผูสอนเทานั้น แตสามารถแสวงหาแหลงความรูอ่ืนไดอีก
มากมาย ครูเปลี่ยนจากการใชกระดานดําในการเรียนการสอนมาเปนการชี้นําเพ่ือใหผูเรียนไดแสวงหา
ความคิดริเริ่มในการเรียนรูสิ่งใหมตองเปลี่ยนสภาพการเรียนรูแบบน่ังเรียนเฉยๆ มาเปนการเรียนรู
แบบมีปฏิสัมพันธกับเทคโนโลยีรวมดวยสอดคลองกับ วันเพ็ญ จันทรเจริญ (2542 : 4-5) กลาวถึง 
องคประกอบของการเรียนรู วาตองมี แรงขับ สิ่งเรา อาการตอบสนอง สิ่งเสริมแรงตางๆ 
 
 3. ผลการทํางานรวมกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนแบบรวมมือ และ
แบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 
  การศึกษาผลการทํางานรวมกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนแบบ
รวมมือ มีเกณฑการประเมินในดานตางๆ 5 ดาน คือ  1) การประชุมวางแผนการทํางานรวมกัน พบวา 
นักเรียนมีการประชุมวางแผนในทุกๆครั้งที่ไดรับมอบหมายใหทํากิจกรรมตางๆ โดยแบงหนาที่ตาม
ความสามารถของสมาชิกแตละคน  2) แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลพบวา นักเรียนมีการแสดง
ทัศนะคติ ความคิดของตนเองอยางมี เหตุ มีผล รวมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม               
3) รับผิดชอบในการทํางานกลุม หลังจากการประชุมวางแผนของนักเรียนแตละกลุมนักเรียนสวนใหญ
มีความรับผิดชอบในการทํางานเนื่องจากในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายนั้นจะมีผลตอคะแนนของ
กลุมทําใหสมาชิกในกลุมชวยกันทํางานเพ่ือใหผลงานบรรลุตามจุดประสงค  4) การใหความสนใจใน
การปฏิบัติงานกลุมพบวา นักเรียนใหความสนใจ กระตือรือรนในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายโดย
สังเกตในระหวางปฏิบัติงานและดูจากผลงานของกลุม  5) มีการนําเสนอผลงานตรงตามการวางแผน
พบวา นักเรียนทุกกลุมมีการนําเสนอผลงาน การสงผลงาน ตามท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกต องและ
ครบถวน 
  การศึกษาผลการทํางานรวมกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนแบบ
ผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ มีเกณฑการประเมินในดานตางๆ 5 ดาน 1)  การประชุมวาง
แผนการทํางานรวมกันพบวา นักเรียนมีการประชุมวางแผนในทุกๆครั้งที่ไดรับมอบหมายใหทํา
กิจกรรมตางๆ ผานทางกระดานเสวนาโดยแบงหนาที่ตามความสามารถของสมาชิกแตละคนของกลุม
อยางชัดเจน 2)  แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลพบวา นักเรียนมีการโตแยง แสดงความคิดเห็นอยาง
มีเหตุและผล ประกอบกับในการเรียนการสอนแบบออนไลนนักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองไดอยางรวดเร็วทําใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นมากขึ้นสงผลใหการทํางานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  3) รับผิดชอบในการทํางานกลุม ในการทํางานกลุมของนักเรียนพบวา นักเรียนสวน
ใหญมีความรับผิดชอบในการทํางาน เนื่องจากมีชองทางในการติดตอสื่อสารท่ีหลากหลาย นักเรียน
สอบถามขอสงสัย ปรึกษากับเพ่ือในกลุม หรือสามารถปรึกษาครูผูสอนในกระดานเสวนากลุม สมาชิก
ทุกคนสามารถทํางานท่ีไดรับมอบหมายไดสําเร็จ  4) การใหความสนใจในการปฏิบัติงานกลุม นักเรียน
ใหความสนใจในงานที่ไดรับมอบหมายจากกลุม โดยสังเกตจากการติดตามงานในกระดานเสวนา และ
ผลงานของกลุม 5)  มีการนําเสนอผลงานตรงตามการวางแผน นักเรียนมีการนําเสนอและสงผลงาน
ของกลุม ตามท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองและครบถวน 
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  โดยผลการประเมินผลการทํางานรวมกัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนแบบ
รวมมือ และแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ ประเมินโดยครูผูสอน พบวา ผลการทํางาน
รวมกันของนักเรียนดานรับผิดชอบในการทํางานกลุม อยูในระดับมากที่สุด ทั้ง 2 แบบ เพราะวาใน
การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือนั้นเวลาเรียนตองรวมมือกัน โดยจะรับผิดชอบรวมกันทั้งในสวน
ตนและสวนรวม เพื่อใหกลุมไดรับความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดเด็กเกงจึงพยายามชวยเหลือเด็ก
ออนเพราะจะทําใหคะแนนของกลุมดีขึ้น สอดคลองกับ วัฒนาพร  ระงับทุกข (2542 : 38) กลาววา 
การเรียนแบบรวมมือเปนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการจัดสภาพแวดลอมทางการ
เรียนใหแกนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความรู
ความสามารถแตกตางกัน โดยที่แตละคนมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรูและในความสําเร็จของ
กลุม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู รวมทั้งการเปนกําลังใจแก
กันและกัน คนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคนท่ีออนกวาสมาชิกในกลุมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของ
ตนเองเทาน้ัน หากแตจะตองรวมกัน รับผิดชอบตอการเรียนรูของเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุม และ
สอดคลองกับ จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson and Johnson. 1994 อางถึงในทิศนา แขมมณี 
2547 : 99) กลาวถึงลักษณะสําคัญของการเรียนแบบรวมมือ ไว 5 ประการ  คือ การสรางความรูสึก
พ่ึงพากันทางบวกใหเกิดข้ึนในกลุมนักเรียน  การมีปฏิสัมพันธที่สงเสริมกันระหวางนักเรียน  ความ
รับผิดชอบของสมาชิกแตละบุคคล  ทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุมยอย  กระบวนการ
กลุม สวนการเรียนแบบผสมผสาน จะเปนการบูรณาการการเรียนออนไลนผานระบบเครือขาย และ
การเรียนในหองเรียนแบบด้ังเดิมที่มีการเรี ยนแบบเผชิญหนาเขาดวยกันโดยใชสิ่งอํานวยใน
อินเทอรเน็ตเปนสื่อและเคร่ืองมือ ในสภาพแวดลอมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน  โดยเนนการมีปฏิสัมพันธจากการเรียนแบบออนไลน ซึ่งเมื่อออกแบบการเรียน
การสอนโดยนําการเรียนแบบผสมผสานรวมใชกับการเรียนแบบรวมมือไดอยางเหมาะสม จะทําให
ผูเรียนสามารถเรียนรูรวมกันอยางอิสระ ไมจํากัดเพียงแคในหองเรียน อีกท้ังยังสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรูไดดียิ่งขึ้น สอดคลองกับ กนกพร  ฉันทนารุงภักดิ์ (2548 : 95) กลาวถึง รูปแบบของการผสม
การเรียนรูที่ประสบผลสําเร็จนั้นจะตองมีความสมดุลระหวางการเรียนรูแบบออนไลน และการเรียนรู
แบบดั้งเดิม  
 
  4. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบรวมมือ และการเรียนแบบผสมผสาน
รวมกับการเรียนแบบรวมมือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   
  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบรวมมือ แบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้   
1) ดานเนื้อหามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x  = 4.83, S.D = 0.424) โดยดานเนื้อหาประกอบดวย 
เนื้อหาสอดคลองครอบคลุมตามผลการเรียนรู เนื้อหามีความถูกตองนาเชื่อถือ เนื้อหามีความทันสมัย 
มีการเรียนลําดับเน้ือหาไดอยางเหมาะสม อธิบายเนื้อหาเขาใจงาย มีความชัดเจน  2)  ดานการ
ออกแบบส่ือมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (x  = 4.77, S.D = 0.508) โดยดานการออกแบบส่ือ
ประกอบดวย ภาษาท่ีใชมีความถูกตองชัดเจน ตัวอักษรอานงาย มีความเหมาะสมกลมกลืน ภาพที่ใช
ประกอบมีความเหมาะสมกับเน้ือหา สื่อสามารถสงเสริมความเขาใจในการเรียน ความถูกตองของ
ภาพกราฟกที่ใชประกอบบทเรียน 3) ดานกิจกรรมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (x  = 4.79, S.D = 
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0.475) โดยดานกิจกรรมประกอบดวย กิจกรรมการเรียนสอดคลองกับผลการเรียนรู กิจกรรมชวย
สงเสริมใหเกิดทักษะการทํางานรวมกัน มีบรรยากาศในการเรียนที่ดี สงเสริมใหเกิดการเรียนรู  ได
แสดงความคิดเห็นและไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูอ่ืน  แสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดตลอดเวลา      
4) ดานประโยชนที่ไดรับมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x  = 4.72, S.D = 0.560) โดยดานประโยชน
ที่ไดรับประกอบดวย กลาแสดงความคิดเห็นเพ่ิมมากขึ้น มีวินัยในการเรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบ
ตอตนเองและกลุม สามารถใชกลุมเปนแหลงเรียนรูระหวางเรียน สงเสริมความสามัคคีในกลุม  
  ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบ
รวมมือ แบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 1) ดานเนื้อหามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (x  = 4.64, S.D = 
0.660) โดยดานเนื้อหาประกอบดวย เนื้อหาสอดคลองครอบคลุมตามผลการเรียนรู เนื้อหามีความ
ถูกตองนาเชื่อถือ เนื้อหามีความทันสมัย มีการเรียนลําดับเนื้อหาไดอยางเหมาะสม อธิบายเนื้อหา
เขาใจงาย มีความชัดเจน 2) ดานการออกแบบส่ือมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (x  = 4.56, S.D = 
0.717) โดยดานการออกแบบสื่อประกอบดวย สีและแบบอักษรท่ีใชมีความเหมาะสม ตัวอักษรอาน
งาย มีความเหมาะสม กลมกลืน ภาพที่ใชมีความเหมาะสมกับเนื้อหา วางตําแหนงการเชื่อมโยงได
เหมาะสมและส่ือความหมายไดชัดเจน ภาพที่ใชมีความถูกตองชัดเจน 3) ดานกิจกรรมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากท่ีสุด (x  = 4.62, S.D = 0.678) โดยดานกิจกรรมประกอบดวยกิจกรรมการเรียนสอดคลอง
กับผลการเรียนรู กิจกรรมชวยสงเสริมใหเกิดทักษะการทํางานรวมกัน มีบรรยากาศในการเรียนที่ดี 
สงเสริมใหเกิดการเรียนรู ไดแสดงความคิดเห็นและไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืน แสวงหา
ความรูเพิ่มเติมไดตลอดเวลา 4) ดานประโยชนที่ไดรับมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x  = 4.60, S.D 
= 0.673) โดยดานประโยชนที่ไดรับประกอบดวย กลาแสดงความคิดเห็นเพ่ิมมากขึ้น มีวินัยในการ
เรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบตอตนเองและกลุม สามารถใชกลุมเปนแหลงเรียนรูระหวางเรียน 
สงเสริมความสามัคคีในกลุม 
 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ การเรียนแบบรวมมือ และการเรียนแบบผสมผสาน
รวมกับการเรียนแบบรวมมือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยรวมอยูในระดับ
มากที่สุด ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากในการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในหองเรียนปกติเปนการเรียนการ
สอนแบบเผชิญหนา (Face to Face) ที่เปนวิธีการเรียนแบบเดิมทําใหนักเรียนขาดความกระตือรือรนใน
การเรียน ซึ่งในการวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดใชกระบวนการจัดการเรียนรูรวมกัน (Learning Together : LT) 
และการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) รวมกับกระบวนการจัดการเรียนรูรวมกัน (Learning 
Together : LT) เปนการเรียนแบบกลุมยอย นักเรียนที่เกงจะสามารถชวยนักเรียนกลุมออน ถือเปน
วิธีการเรียนที่มีความแตกตางจากการเรียนแบบเดิม นักเรียนจึงมีความกระตือรือรนในการเรียนทําใหมีเจต
คติที่ดีตอการเรียนในคร้ังน้ี สอดคลองกับ มณฑิรา  พันธุอน (2551 : 97) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษา
ผลการเรียนรูดวยบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบรวมมือโดยใชเว็บบล็อกของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศิลปากร  กระบวนการจัดการเรียนรูดวยการเรียนแบบรวมมือ ไดมีการ
พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลโดยใชกระบวนการกลุมเพ่ือใหนักเรียนรวมกันสืบคนแลกเปล่ียนขอมูล
ความรูตางๆ รวมกัน ชวยใหผูเรียนมีความพยายามที่จะเรียนรูใหบรรลุเปาหมาย เปนผลใหผลการ
เรียนรูสูงขึ้น และในการเรียนนี้กลุมออนและกลุมปานกลางจะไดรับความชวยเหลือจากเพ่ือนกลุมท่ี
เรียนเกง และจากผลการวิจัยพบวา ดานเนื้อหามีความเห็นดวยอยูในระดับมากท่ีสุด ทั้ง 2 แบบ แสดงวา 
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การจัดการเรียนการสอนท้ัง 2 ลักษณะนั้นชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเร่ืองที่ศึกษา ทั้งตําราและส่ือท่ี
ใชทําใหผูเรียนเขาใจในเน้ือหาสาระของรายวิชาดังกลาวไดเปนอยางดี จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีผูสอน
ตองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาใหเขาใจถึงมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค และสาระการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนแลวจึงพิจารณาออกแบบการ
จัดการเรียนรูโดยเลือกใชวิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหลงเรียนรูการวัดและประเมินผล เพ่ือให
ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด ดังที่กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 
15-23)  ไดกําหนดการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยวาจะตองสามารถนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานไปปรับใชไดตามความเหมาะสมกับสภาพและบริบทของแตละกลุมเปาหมาย  
 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทํางานรวมกัน 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เรียนดวยการเรียนแบบรวมมือกับการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการ
เรียนแบบรวมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร จังหวัด
กาญจนบุรี  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยพบวา การเรียนแบบผสมผสานและการเรียนแบบรวมมือน้ัน สามารถ
พัฒนาความรูความสามารถของนักเรียนไดเปนอยางดี ดังนั้นโรงเรียนควรมีการสงเสริม สนับสนุนให
ครูไดนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนลักษณะน้ีไปใชในการจัดการเรียนรูในรายวิชา อ่ืน โดยอาจมี
การจัดอบรมใหแกครูเพ่ือความเขาใจในกระบวนการตางๆ ของการเรียนแบบผสมผสานและการเรียน
แบบรวมมือ 
 2.  ผลการวิจัยพบวา การเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือไดพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกวาการเรียนแบบรวมมือ เนื่องจากเปนการผสมผสาน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ ที่กระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูแบบอิสระโดย
การรวมแรงรวมใจกันทํา จึงควรนํารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใชในรายวิชาอ่ืน เพ่ือพัฒนาผลการ
เรียนรูของนักเรียนใหสูงขึ้น 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรทําการศึกษาโดยจัดการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบอ่ืน เชน การ
จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคจิกซอว (Jigsaw), การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (Integration), การ
จัดการเรียนรูแบบอภิปราย (Discussion Method) เปนตน  
 2. ควรทําการศึกษาโดยจัดการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือกับ
รายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนเชน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และกลุมนักเรียนใน
ระดับชั้นอื่นๆ 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 
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รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
ของแผนการจัดการเรียนรูการเรียนแบบรวมมือวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 
นางดวงสมร   อปราชิตา     

ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร 
นางหงสหยก   ปลาตะเพียนทอง    

ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนทามะกาวิทยาคม 
นางสาวอิสรีย  ยังอยู     

ครชูํานาญการพิเศษ  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
 

รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
ของแผนการจัดการเรียนรูการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
 

นางดวงสมร   อปราชิตา     
ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร 

นางหงสหยก   ปลาตะเพียนทอง    
ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนทามะกาวิทยาคม 

นางสาวอิสรีย  ยังอยู     
ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 

 
รายนามผูเชี่ยวชาญในการประเมินบทเรียนอีเลิรนนิง 

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
 
ดานเนื้อหา 
ดร.สิทธิชัย ลายเสมา     

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาจารยศัลยพงศ  วิชัยดิษฐ    

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

นครปฐม 
อาจารยสุภาพร  พรมโส    

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 
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ดานการออกแบบบทเรียนอีเลิรนนิง 
 

ผศ.เรวดี  ศรีเอ่ียมสะอาด     

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฎั 

นครปฐม 

ดร.วรวุฒ ิมั่นสุขผล     

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
นางปติมา  เงินเส็ง     

ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
 

รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
 
นางดวงสมร   อปราชิตา     

ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร 
นางหงสหยก   ปลาตะเพียนทอง    

ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนทามะกาวิทยาคม 
นางสาวอิสรีย  ยังอยู     

ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
 

รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบรวมมือ 

 
นางดวงสมร   อปราชิตา     

ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร 
นางหงสหยก   ปลาตะเพียนทอง    

ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนทามะกาวิทยาคม 
นางสาวอิสรีย  ยังอยู     

ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
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รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบผสมผสาน 

รวมกับการเรียนแบบรวมมือ 
 
นางดวงสมร   อปราชิตา     

ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร 
นางหงสหยก   ปลาตะเพียนทอง    

ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนทามะกาวิทยาคม 
นางสาวอิสรีย  ยังอยู     

ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
 
 

รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
แบบประเมินผลการทํางานรวมกัน 

นางดวงสมร   อปราชิตา     
ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร 

นางหงสหยก   ปลาตะเพียนทอง    
ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนทามะกาวิทยาคม 

นางสาวอิสรีย  ยังอยู     
ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
142 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การตรวจคุณภาพของเครื่องมือ 
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรูการเรียนแบบรวมมือ 

1.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรง โดยหาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู 
2. แผนการจัดการเรียนรูการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 

2.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรง โดยหาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู 
3. บทเรียนอีเลิรนนิง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

3.1 วิเคราะหการประเมินคุณภาพของบทเรียนอีเลิรนนิงจากผูเชี่ยวชาญ 
4. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 

4.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรง  โดยหาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์   
ทางการเรียน  

4.2 หาคาความยากงายของแบบทดสอบปรนัย   
4.3 หาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบปรนัย   
4.4 หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบปรนัย 

5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบรวมมือ 
5.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรง  โดยหาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็น

ของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบรวมมือ 
6. แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบ

รวมมือ 
6.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรง  โดยหาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็น

ของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 
7. แบบประเมินผลการทํางานรวมกัน 

7.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรง  โดยหาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินผลการทํางาน
รวมกัน 
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1.  แผนการจัดการเรียนรูการเรียนแบบรวมมือ  
 ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูการเรียน
แบบรวมมือ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

รายการประเมิน 

คะแนนความ
คิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
(IOC) 

แปลผล 

1 2 3 
1. สาระสําคัญ      
- ความสอดคลองกับหลักสูตร +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
2. จุดประสงค      
-  มีความสอดคลองกับผลการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
-  ครอบคลุมพฤติกรรมดานความรู เจตคติและ
การปฏิบัติ +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

3. เนื้อหา      
-  สอดคลองกับผลการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
-  ครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
-  เนื้อหาถูกตอง +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
-  เรียงลําดับความยากงาย +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
-  มีความชัดเจน +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน      
-  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
-  สอดคลองกับเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
-  สามารถปฏิบัติได +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
-  เหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
-  นักเรียนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
-  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเปนไปตามรูปแบบ
วิธีการสอน +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

5. สื่อการเรียนการสอน      
-  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
-  สงเสริมใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
-  มีความทันสมัย เปนปจจุบัน +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
-  เหมาะสมกับผูเรียน +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูการเรียน
แบบรวมมือ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ) 
 

รายการประเมิน 

คะแนนความ
คิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
(IOC) 

แปลผล 

1 2 3 
6. การวัดประเมินผล      
-  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
-  สอดคลองกับผลการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
-  สามารถวัดและประเมินผลสิ่งที่ระบุไวได +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
 
2. แผนการจัดการเรียนรูการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 
 
  ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูการเรียน
แบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

รายการประเมิน 

คะแนนความ
คิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 

คาดัชนีความ
สอดคลอง 

(IOC) 
แปลผล 

1 2 3 
1. สาระสําคัญ      
-  ความสอดคลองกับหลักสูตร +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
2. จุดประสงค      
-  มีความสอดคลองกับผลการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
-  ครอบคลุมพฤติกรรมดานความรู เจตคติและ
การปฏิบัติ +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

3. เนื้อหา      
-  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
-  ครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
-  เนื้อหาถูกตอง +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
-  เรียงลําดับความยากงาย +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
-  มีความชัดเจน +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
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ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูการเรียน
แบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ) 
 

รายการประเมิน 

คะแนนความ
คิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 

คาดัชนีความ
สอดคลอง 

(IOC) 
แปลผล 

1 2 3 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน      
-  สอดคลองกับผลการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
-  สอดคลองกับเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
-  สามารถปฏิบัติได +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
-  การแบงเวลาทํากิจกรรมในหองเรียนกับ
กิจกรรมบนอีเลิรนนิง +1 +1 +1 1.00 

นําไปใชได 

-  นักเรียนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
-  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเปนไปตามรูปแบบ
วิธีการสอน +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

5. สื่อการเรียนการสอน      
-  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
-  สงเสริมใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
-  มีความทันสมัย เปนปจจุบัน +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
-  เหมาะสมกับผูเรียน +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
6. การวัดประเมินผล      
-  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
-  สอดคลองกับผลการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
-  สามารถวัดและประเมินผลสิ่งที่ระบุไวได +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
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3.  บทเรียนอีเลิรนนิง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ตารางที่ 22 ผลการใหคะแนนแบบประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิรนนิง ดานเนื้อหา โดย
ผูเชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน X S.D 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงค 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
2. การแยกยอยเน้ือหาเหมาะสมกับจุดประสงค 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
3. การจัดลําดับขั้นนําเสนอเนื้อหา 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
4. ความถูกตองของเนื้อหา 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
5. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
6. เนื้อหาเหมาะสมกับระดับความรูของผูเรียน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
7. เนื้อหาอานแลวเขาใจงายเหมาะสมศึกษาดวยตนเอง 4.33 0.58 มาก 
8. ภาษาท่ีใชมีความเหมาะสมกับผูเรียน 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
9. แบบฝกหัดทายบทชวยใหผูเรียนเขาใจเน้ือหายิ่งขึ้น 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
10. การประเมินผลการเรียนสอดคลองกับจุดประสงค 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

รวม 4.57 0.29 มากท่ีสุด 
 

ตารางที่ 23 ผลการใหคะแนนแบบประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิรนนิง ดานการออกแบบ
  

 
 

รายการประเมิน X S.D ระดับความ
คิดเห็น 

1. ความเหมาะสมของเน้ือหาท่ีนํามาใชในการเรียน   
อีเลิรนนิง 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2. การลําดับกิจกรรมแตละสัปดาหมีความเหมาะสม 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
3. การถาม ตอบปญหา สะดวกตอการใช 4.33 0.58 มาก 
4. หองสนทนาสะดวกตอการใช 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
5. กระดานขาวสะดวกตอการใช 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

 
 
 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
148 

ตารางที่ 23 ผลการใหคะแนนแบบประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิรนนิง  
ดานการออกแบบ (ตอ) 
 

รายการประเมิน X S.D ระดับความ
คิดเห็น 

6. การเชื่อมโยงภายในบทเรียน 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
7. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตที่เก่ียวของ 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
8. การประเมินผลการเรียนสอดคลองกับจุดประสงค 4.33 0.58 มาก 
9. การรายงานผลคะแนนของกิจกรรมเหมาะสม 4.33 0.58 มาก 
10. ความเหมาะสมของเวลาเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

รวม 4.80 0.58 มากท่ีสุด 
 
4. แบบทดสอบ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ตารางที่ 24 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 

วัตถุประสงค ขอที่ ประเภท 
ผูเชี่ยวชาญ 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
(IOC) 

แปลผล 
1 2 3 

1. อธ ิบายลักษณะการ
ดําเนินงานของระบบ
สารสนเทศประเภท
ตางๆได 

1 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
2 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
3 วิเคราะห +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

2.  เห็นประโยชนของ
ระบบสารสนเทศและใช
งานไดในชีวิตประจําวัน 

4 วิเคราะห +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
5 นําไปใช +1 0 +1 0.00 นําไปใชได 
6 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
7 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
8 ปรุยุกตใช 0 +1 +1 0.67 นําไปใชได 

3.  มีทักษะในการคนหา
ขอมูลเกี่ยวกับประเภท
ของระบบสารสนเทศ 

9 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

10 ความรู/ความจํา +1 +1 0 0.67 นําไปใชได 
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ตารางที่ 24 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (ตอ) 
 

วัตถุประสงค ขอที่ ประเภท 
ผูเชี่ยวชาญ 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
(IOC) 

แปลผล 
1 2 3 

4.  อธิบายหนาที่ 
ขอ ง ฮ า ร ด แ ว ร แ ล ะ
ซอฟต แว ร ใ น ระบบ
สารสนเทศได 

11 ความรู/ความจํา +1 0 +1 0.67 นําไปใชได 
12 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
13 ความรู/ความจํา +1 0 +1 0.67 นําไปใชได 
14 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

5. อธิบายหนาที่ของ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับ
ระบบสารสนเทศได 

15 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

16 วิเคราะห +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

6. อธิบายลักษณะของ
ข อมู ล ที่ ใ ช ใ น ระบบ
สารสนเทศได 

17 ความรู/ความจํา 0 +1 +1 0.67 นําไปใชได 
18 ความรู/ความจํา 0 +1 +1 0.67 นําไปใชได 
19 วิเคราะห 0 +1 +1 0.67 นําไปใชได 

7. เห็นความสําคัญของ
การกํ าหนด ข้ันตอน
ปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่ใช
ในชีวิตประจําวัน 

20 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
21 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
22 ความรู/ความจํา +1 +1 0 0.67 นําไปใชได 
23 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
24 วิเคราะห +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
25 วิเคราะห +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
26 ความรู/ความจํา 0 +1 +1 0.67 นําไปใชได 
27 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
28 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
29 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
30 ความรู/ความจํา +1 0 +1 0.67 นําไปใชได 
31 ความรู/ความจํา 0 +1 +1 0.67 นําไปใชได 

8.  อธิบายหนาท่ีของ
หนวยตางๆในระบบ
คอมพิวเตอรได 

32 วิเคราะห +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
33 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
34 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
35 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
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ตารางที่ 24 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (ตอ) 
 

วัตถุประสงค ขอที่ ประเภท 
ผูเชี่ยวชาญ 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
(IOC) 

แปลผล 
1 2 3 

 36 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
37 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
38 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
39 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
40 วิเคราะห +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
41 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
42 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
43 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
44 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
45 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
46 วิเคราะห +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
47 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
48 วิเคราะห +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
49 วิเคราะห +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
50 วิเคราะห +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
51 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

9.  เลือกใชฮารดแวร
แ ล ะ ซ อ ฟ ต แ ว ร ไ ด
เหมาะสมกับงาน 

52 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
53 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
54 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
55 วิเคราะห +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
56 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
57 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

10. อธิบายคุณลักษณะ
ของผู ใช ข อมู ล  และ
กระบวนการในระบบ
คอมพิวเตอรได 

58 ความรู/ความจํา +1 -1 +1 1.00 นําไปใชได 
59 ความรู/ความจํา 0 +1 +1 0.67 นําไปใชได 

60 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
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 ตารางที่ 25 คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของขอสอบ
ปรนัยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชันมัธยมศึกษาปที่ 4 กอน
และหลังเรียน  โดยใชสูตร KR – 20 (Kuder Richardson – 20) วิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูป 
 

ขอที่ คาความยากงาย 
(p) 

คาอํานาจจําแนก 
(r) 

ขอที่ คาความยากงาย 
(p) 

คาอํานาจจําแนก 
(r) 

1 0.43 -0.29 31 0.86 0.00 
2 0.57 0.86 32 0.71 0.57 
3 0.29 0.29 33 0.14 0.00 
4 0.64 0.14 34 0.07 0.14 
5 0.21 -0.43 35 0.50 0.71 
6 0.29 0.29 36 0.64 0.71 
7 0.43 0.29 37 0.43 0.00 
8 0.71 0.29 38 0.36 -0.43 
9 0.14 0.00 39 0.57 0.86 
10 0.36 0.43 40 0.71 0.57 
11 0.57 0.57 41 0.57 0.57 
12 0.71 0.57 42 0.07 -0.14 
13 0.14 -0.29 43 0.57 0.86 
14 0.14 -0.29 44 0.43 0.86 
15 0.14 -0.29 45 0.71 0.57 
16 0.36 0.43 46 0.50 1.00 
17 0.29 0.29 47 0.21 -0.14 
18 0.57 0.86 48 0.57 0.86 
19 0.57 0.86 49 0.00 0.00 
20 0.71 0.57 50 0.64 0.71 
21 0.14 -0.29 51 0.71 0.57 
22 0.36 0.43 52 0.71 0.29 
23 0.36 0.14 53 0.64 0.43 
24 0.14 -0.29 54 0.07 -0.14 
25 0.36 -0.14 55 0.79 0.43 
26 0.64 -0.43 56 0.57 0.57 
27 0.14 0.00 57 0.14 -0.29 
28 0.50 0.14 58 0.07 0.14 
29 0.43 0.57 59 0.14 0.00 
30 0.00 0.00 60 0.36 0.43 
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ขอสอบที่ผานเกณฑ  ตองมีคาความยากระหวาง  .20 - .80 และคาอํานาจจําแนกที่มีคา
ระหวาง .20 ขึ้นไป จากน้ันทําการคัดเลือกขอสอบที่อยูในเกณฑจํานวน 30 ขอ โดยคัดเลือกให
ครอบคลุมกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว จึงไดขอสอบที่ผานเกณฑการคัดเลือกตามเกณฑ แตเนื่องจาก
ขอสอบที่ผานเกณฑมีจํานวนเกินมา 3 ขอ ผูวิจัยจึงไดเลือกตัดขอสอบที่มีคาความยาก และคาอํานาจ
จําแนกนอยทิ้ง ใหเหลือเพียง 30 ขอ เทานั้น แตทั้งนี้ไดคํานึงถึงวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวย    
 ผลการวิเคราะหแบบทดสอบ  จํานวน  60 ขอ สามารถสรุปไดดังนี้ 
 คาเฉล่ียความยากงาย เทากับ  0.41 
 คาเฉล่ียจําแนก เทากับ 0.38 
 คาความเช่ือม่ัน ที่คํานวณโดยสูตร KR – 20 เทากับ 0.69 

5.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบ
รวมมือ  
 ตรวจสอบความเท่ียงตรง โดยหาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 
 
 ตารางที่ 26 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
(IOC) 

แปลผล 
1 2 3 

ดานเนื้อหา      

1. เนื้อหาสอดคลอง ครอบคลุมตามผลการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
2. เนื้อหามีความถูกตอง นาเชื่อถือ  +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
3. เนื้อหามีความทันสมัย +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
4. มีการเรียงลําดับเนื้อหาไดอยางเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
5. อธิบายเนื้อหาเขาใจงาย มีความชัดเจน 0 +1 +1 0.67 นําไปใชได 
ดานการออกแบบส่ือ      

6. ภาษาท่ีใชมีความถูกตองชัดเจน +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
7. ตัวอักษรอานงาย มีความเหมาะสมกลมกลืน +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
8. ภาพที่ใชประกอบมีความเหมาะสมกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
9. สื่อสามารถสงเสริมความเขาใจในการเรียน +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
10. ความถูกตองของภาพกราฟกท่ีใชประกอบ
บทเรียน +1 0 +1 0.67 นําไปใชได 

  
 

   ส
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 ตารางที่ 26 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
(IOC) 

แปลผล 
1 2 3 

ดานกิจกรรม      

11. กิจกรรมการเรียนสอดคลองกับผลการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
12. กิจกรรมชวยสงเสริมใหเกิดทักษะการทํางาน

รวมกัน +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

13. มีบรรยากาศในการเรียนที่ดี สงเสริมใหเกิดการ
เรียนรู +1 0 +1 0.67 นําไปใชได 

14. ไดแสดงความคิดเห็นและไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผูอื่น +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

15. แสวงหาความรูเพิ่มเติมไดตลอดเวลา 0 +1 +1 0.67 นําไปใชได 
ประโยชนที่ไดรับ      

16. กลาแสดงความคิดเห็นเพ่ิมมากข้ึน +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
17. มีวินัยในการเรียนมากข้ึน +1 0 +1 0.67 นําไปใชได 
18. มีความรับผิดชอบตอตนเองและกลุม +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
19. สามารถใชกลุมเปนแหลงเรียนรูระหวางเรียน +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
20. สงเสริมความสามัคคีในกลุม +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
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6.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบ
รวมมือ  
 ตรวจสอบความเท่ียงตรง โดยหาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 
 
 ตารางที่ 27 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็น
ของ นักเรียนที่มีตอการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
(IOC) 

แปลผล 
1 2 3 

ดานเนื้อหา      
1. เนื้อหาสอดคลอง ครอบคลุมตามผลการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
2. เนื้อหามีความถูกตอง นาเชื่อถือ  +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
3. เนื้อหามีความทันสมัย +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
4. มีการเรียงลําดับเนื้อหาไดอยางเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
5. อธิบายเนื้อหาเขาใจงาย มีความชัดเจน +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
ดานการออกแบบส่ือ      

6. สี แบบอักษรและขนาดท่ีใชมีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
7. ตัวอักษรอานงาย มีความเหมาะสมกลมกลืน +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
8. ภาพที่ใชประกอบมีความเหมาะสมกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
9. วางตําแหนงการเชื่อมโยงไดเหมาะสมและส่ือ
ความหมายไดชัดเจน +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

10. ภาษาท่ีใชมีความถูกตองชัดเจน +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
ดานกิจกรรม      

11. กิจกรรมการเรียนสอดคลองกับผลการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
12. กิจกรรมชวยสงเสริมใหเกิดทักษะการทํางาน
รวมกัน +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

13. มีบรรยากาศในการเรียนที่ดี สงเสริมใหเกิดการ
เรียนรู +1 0 +1 0.67 นําไปใชได 

14. ไดแสดงความคิดเห็นและไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผูอื่น +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

15. แสวงหาความรูเพิ่มเติมไดตลอดเวลา 0 +1 +1 0.67 นําไปใชได 
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 ตารางที่ 27 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็น
ของ นักเรียนที่มีตอการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
ประโยชนที่ไดรับ      

16. กลาแสดงความคิดเห็นเพ่ิมมากข้ึน +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
17. มีวินัยในการเรียนมากข้ึน +1 0 +1 0.67 นําไปใชได 
18. มีความรับผิดชอบตอตนเองและกลุม +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
19. สามารถใชกลุมเปนแหลงเรียนรูระหวางเรียน +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
20. สงเสริมความสามัคคีในกลุม +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

 
7. แบบประเมินผลการทํางานรวมกัน 

ตารางที่ 28 ตรวจสอบความเที่ยงตรง โดยหาดัชนีความสอดคลอง  (IOC) ของแบบ
ประเมินผลการทํางานรวมกัน 
  

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
(IOC) 

แปลผล 
1 2 3 

1. การประชุมวางแผนการทํางานรวมกัน มีการ
ประชุมรวมกัน ปรึกษาการทํางานรวมกัน ระบุงานที่
ตองทําแบงงานใหทุกคนในกลุมอยางชัดเจน 

+1 +1 +1 1 

นําไปใชได 

2. แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล คัดคานอยางมี
เหตุผล สนับสนุนผูอ่ืนอยางมีเหตุผล 

+1 +1 +1 1 
นําไปใชได 

3. รับผิดชอบในการทํางานกลุม มีความรับผิดชอบงาน
ในสวนของตนเอง ทํางานเสร็จทันเวลาที่กําหนด 

+1 +1 +1 1 
นําไปใชได 

4. การใหความสนใจ/ใสใจ ในการปฏิบัติงานกลุม ให
ความรวมมือในการปฏิบัติงานกลุม 

+1 +1 +1 1 
นําไปใชได 

5. การเสนอผลงาน มีการนําเสนอผลงานตรงตามการ
วางแผนการนําเสนอผลงานของกลุม ใชวิธีการ
นําเสนอท่ีนาสนใจ ทําใหกลุมอ่ืนสนใจ 

+1 +1 +1 1 

นําไปใชได 
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

1. แผนการจัดการเรียนรูการเรียนแบบรวมมือ 
2. แผนการจัดการเรียนรูการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 
3. ใบความรู วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบรวมมือ 
6. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบ

รวมมือ 
7. แบบประเมินผลการทํางานรวมกัน 
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
 

 
 
 
 
 
 
สาระ / มาตรฐานการเรียนรู 

สาระท่ี 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคาและใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล  

การเรียนรู  การสื่อสาร การแกปญหา  การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม  
 
ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความหมายและลักษณะของระบบสารสนเทศได 
2. เห็นประโยชนของระบบสารสนเทศและใชงานไดในชีวิตประจําวัน 
3. มีทักษะในการสรางแผนผังกระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศ 

 
สาระการเรียนรู 
 ความหมายและลักษณะของระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศเปนกระบวนการรวบรวม บันทึก
ประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ และเผยแพรสารสนเทศเพ่ือใชในการวางแผนการทํางานและการ
ตัดสินใจ โดยกระบวนการทํางานดวยการนําขอมูลเขา การประมวลผลขอมูล การแสดงผลและการจัดเก็บ
ขอมูล โดยระบบสารสนเทศที่ดีนั้นจะตองมีความนาเชื่อถือ เขาใจงาย ทันตอเวลา คุมราคา ตรวจสอบ
ไดมีความยืดหยุน สอดคลองกับความตองการ มีความสะดวกในการเขาถึงขอมูล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1  (แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ) 
หนวยการเรียนรูที่ 1  ระบบสารสนเทศ      จํานวน 10 คาบ 
หนวยยอยที่ 1 เร่ือง ความหมายและลักษณะของระบบสารสนเทศ  จํานวน 2 คาบ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4        ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2557 
 

   ส
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กระบวนการเรียนรู 
 ขั้นที่ 1 ขั้นนํา 
 

1. ปฐมนิเทศกอนเรียน  
 
 

บทบาทครูผูสอน บทบาทนักเรียน 
1. ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูหนวยยอยที่ 1 

เรื่อง กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. อธิบายรูปแบบการเรียนการสอน 
3. กําหนดวันและเวลาในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนและวิธีการวัดผลประเมินผล 
 

1. รับฟงการชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูหนวย
ยอยที่ 1 เรื่อง ความหมายและลักษณะของระบบ
สารสนเทศ 

2. รับฟงการอธิบายรูปแบบการเรียนการ
สอน 

3. รับฟงพรอมจดบันทึกกําหนดการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และวิธีการวัดผล
ประเมินผล 

4. ซักถามขอสงสัย 
 
  
 2. ทําแบบทดสอบความรูกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ระบบ
สารสนเทศ  

 

บทบาทครูผูสอน บทบาทนักเรียน 
1. ชี้แจงวิธีการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกอนเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก  จํานวน 30 ขอ  กําหนดเวลาใน
การทําแบบทดสอบ 30 นาที 

2. เก็บรวบรวมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียนนําไปตรวจใหคาคะแนนทํา
การบันทึกผล พรอมจัดเก็บ 

1. ฟงคําชี้แจงวิธีการทําแบบทดสอบวัดผล
สั มฤทธิ์ ท า งการ เ รี ยนก อน เ รี ยน  จํ านวน
แบบทดสอบ  และระยะเวลาในการทําแบบทดสอบ  
ซักถามขอสงสัยกอนลงมือทํา 

2. ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก อนเ รี ยนภายในระยะเวลา ท่ี กํ าหนด  ส ง
แบบทดสอบและกระดาษคําตอบใหแกครูครูผูสอน 
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 ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 

บทบาทครูผูสอน บทบาทนักเรียน 
1. เขียนคําสําคัญที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

บนกระดาน เชน ขอมูล กระบวนการ การ
ประมวลผล สารสนเทศ 

2. ซักถามนักเรียนถึงระบบสารสนเทศ
ภายในโรงเรียนวานักเรียนพบเห็นระบบใด
ภายในโรงเรียนบาง(สุมตัวอยางนักเรียนในการ
ตอบคําถามจํานวน 3 คน) เชนระบบสารสนเทศ
สําหรับการยืมคืนหนังสือในหองสมุด ระบบ
สารสนเทศท่ีใชเก็บขอมูลของนักเรียน ระบบ
สารสนเทศท่ีใชเก็บผลคะแนนของนักเรียน 

3. บรรยายเนื้อหาเรื่องกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใชโปรแกรมนําเสนอ
ประกอบ 

4. ใหนักเรียนแบงกลุมกลุมละ 4 คนเพ่ือทํา
กิจกรรมกลุม 

5. ให นั ก เ รี ยนแต ล ะกลุ ม ออกแบบ ผั ง
กระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศตาม
ความคิดของสมาชิกภายในกลุมลงในกระดาษ  
A4  

6. สุมนักเรียนจํานวน 3 กลุมนําเสนอผลงาน
พรอมกับยกตั วอย า งระบบสารสนเทศใน
กระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศจาก
ระบบสารสนเทศท่ีใชในโรงเรียน 

1. นักเรียนทบทวนความรูเดิมท่ีเก่ียวกับสิ่งที่
ครูเขียนบนกระดาน แลวทําการจดบันทึก
ความหมายและลักษณะของคําตางๆตามความ
เขาใจของตนเอง 

2. ตอบขอซักถามเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ที่พบเห็นภายในโรงเรียน 

3. รับฟง ตอบขอซักถาม และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. แบงกลุมจํานวน 4 คน เพื่อทํากิจกรรม
กลุมท่ีไดรับมอบหมาย 

5. นักเรียนรวมกันทํากิจกรรมกลุมโดย
รวมกันออกแบบกระบวนการทํางานของระบบ
สารสนเทศ 

6. นําเสนอผลงานพรอมกับยกตัวอยาง
ระบบสารสนเทศในกระบวนการทํางานของ
ระบบสารสนเทศจากระบบสารสนเทศท่ีใชใน
โรงเรียน 
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ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 
 
 

บทบาทครูผูสอน บทบาทนักเรียน 
1.  อธิบาย และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  
2.  สรุปผล และตรวจใหคะแนนภาระงานที่

มอบหมาย 

1. รวมกันสรุปลักษณะของระบบสารสนเทศท่ี
ดีจากตัวอยางของระบบสารสนเทศในโรงเรียน 

2. นักเรียนตรวจสอบและสรุปความหมาย
และลักษณะของคําสําคัญที่ไดบันทึกไวในสมุด 

สื่อการเรียน 
1. หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  

 2. เครื่องคอมพิวเตอรใชในการนําเสนอเน้ือหา 
 3. เครื่องฉายทึบแสงเพ่ือนําเสนอผลงานของนักเรียน 
  
กระบวนการวัดผลและประเมินผล 
 
 

สิ่งท่ีตองการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
ดานความรู 

1. ตรวจแผนผังกระบวนการ
ทํางานของระบบสารสนเทศ 

2. ตรวจการทําแบบทดสอบ
กอนเรียน 

- ตรวจใบงาน 
- ตรวจกระดาษ 
คําตอบ 

- แบบทดสอบกอน
การเรียน 
 

ถูกตองรอยละ 80 
ขึ้นไป 

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
1. การทํางานรวมกับผูอ่ืน  
2. ความกระตือรือรน  
3. ความรับผิดชอบในการ

ทํางาน  

- สังเกตจากการรวม
กิจกรรมเรียนรู 
 

- แบบประเมินผล
การทํางานรวมกัน 

ผานเกณฑในระดับ
ด ี
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สาระ / มาตรฐานการเรียนรู 

สาระท่ี 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล  

การเรียนรู  การสื่อสาร การแกปญหา  การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม  
 
ผลการเรียนรู 

1. อธิบายลักษณะการดําเนินงานของระบบสารสนเทศประเภทตางๆได 
2. เห็นประโยชนของระบบสารสนเทศและใชงานไดในชีวิตประจําวัน 
3. มีทักษะในการคนหาขอมูลเกี่ยวกับประเภทของระบบสารสนเทศ 

 
สาระการเรียนรู 
 ระบบสารสนเทศสามารถจําแนกตามลักษณะการดําเนินงานไดหลายประเภท เชนระบบสารสร
เทศประมวลผลรายการธุรกรรม ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุม ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง ปญญาประดิษฐ และระบบสารสนเทศ
สํานักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2  (แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ) 
หนวยการเรียนรูที่ 1  ระบบสารสนเทศ      จํานวน 10 คาบ 
หนวยยอยที่ 2 เร่ือง ประเภทของระบบสารสนเทศ    จํานวน 2 คาบ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4        ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2557 
 

   ส
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กระบวนการเรียนรู 
 ขั้นที่ 1 ขั้นนํา 
 
 

บทบาทครูผูสอน บทบาทนักเรียน 
1. ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับประสบการณใน

การใชระบบสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 
2. ยกตัวอยางระบบสารสนเทศใน

ชีวิตประจําวัน 
 

1. นักเรียนเลาประสบการณการใชระบบ
สารสนเทศในชวีิตประจําวัน เชนการฝากถอนเงินกับ
ธนาคาร การจัดเก็บคะแนนสอบ 

2. ซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสบการณที่เพ่ือนเลา 

3. รวมกันวิเคราะหลักษณะของระบบ
สารสนเทศท่ีใชในชีวิตประจําวันจาก
ประสบการณที่เพ่ือนเลาวามีความแตกตางหรือ
เหมือนกันหรือไมอยางไร 

 
 ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 

บทบาทครูผูสอน บทบาทนักเรียน 
1. บรรยายเนื้อหาเรื่องประเภทของระบบ

สารสนเทศ 
2. ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4 คน เพ่ือ

ทํากิจกรรม 
3. แจกตารางสรุปประเภทของระบบ

สารสนเทศใหนักเรียนทุกคน เปดโอกาสให
นักเรียนซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่ไดรับ ตอบ
คําถามท่ีนักเรียนซักถาม 

4. สุมสมาชิกแตละกลุม กลุมละ 2 คน 
ออกมานําเสนอขอมูลประเภทของสารสนเทศท่ี
กลุมของตนเองคนหาหนาชั้นเรียน 
 

1. นักเรียนรับฟง และศึกษาเรื่อง ประเภท
ของระบบสารสนเทศหนวยการเรียนรูที่ 1 จาก
หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นม. 4 

2. แบงกลุมกลุมละ 4 คน สงตัวแทนเพ่ือจับ
สลากประเภทของระบบสารสนเทศ 

3. ซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับงานที่ไดรับ
มอบหมาย 

4. สมาชิกของแตละกลุมใชขอมูลจากตาราง
สรุปประเภทของสารสนเทศประกอบการ
วางแผนและแบงงานเพ่ือคนหาขอมูลเพ่ิมเติม
จากอินเทอรเน็ตเกี่ยวกับประเภทของระบบ
สารสนเทศท่ีตัวแทนกลุมทําการจับสลากมาได
ภายในเวลา 30 นาท ี

5. รับฟงเพ่ือนนําเสนอขอมูลประเภทของ
สารสนเทศประเภทอ่ืนๆ ซักถามตามความสนใจ  
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 ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 
 

บทบาทครูผูสอน บทบาทนักเรียน 
1.  อธิบาย และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  
2.  สรุปผล และตรวจใหคะแนนภาระงานที่

มอบหมาย 

1.นักเรียนรวมกันสรุปประเภทของระบบ
สารสนเทศแตละหัวขอลงในตาราง 

2. นักเรียนรวมกันสรุปปญหาและแนว
ทางการแกปญหาที่พบจากการคนหาขอมูล
เกี่ยวกับประเภทของระบบสารสนเทศ 

สื่อการเรียน 
 1. หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
 2. เครื่องคอมพิวเตอรใชในการสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 
 3. ตารางสรุปประเภทของระบบสารสนเทศ 
  
กระบวนการวัดผลและประเมินผล 
 
 

สิ่งท่ีตองการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
ดานความรู 
1. ตรวจการนําเสนอขอมูลหนา

ชั้นเรียน 
2. ตรวจตารางสรุปประเภท

ของสารสนเทศ 

- ดูการนําเสนอหนา
ชันเรียน 
- ตรวจตารางสรุป
ประเภทของ
สารสนเทศ 

- ตารางสรุป
ประเภทของ
สารสนเทศ 
 

ถูกตองรอยละ 80 
ขึ้นไป 

ดานคุณลักษณะอันพึง
ประสงค 

1. การทํางานรวมกับผูอ่ืน  
2. ความกระตือรือรน  
3. ความรับผิดชอบในการ

ทํางาน  

- สังเกตจากการรวม
กิจกรรมเรียนรู 
 

- แบบประเมินผล
การทํางานรวมกัน 

ผานเกณฑในระดับ
ด ี
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ตารางสรุปประเภทของสารสนเทศ 
 
 

ประเภท ระบบสารสนเทศประมวลผลรายงานธุรกรรม(TPS) 
ลักษณะเดน  

 

ลักษณะดอย  
 

ลักษณะผูใช  
 

ลักษณะโปรแกรม  
 

แหลงขอมูล  
 

ประเภท ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) 
ลักษณะเดน  

 

ลักษณะดอย  
 

ลักษณะผูใช  
 

ลักษณะโปรแกรม  
 

แหลงขอมูล  
 

ประเภท ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) 
ลักษณะเดน  

 

ลักษณะดอย  
 

ลักษณะผูใช  
 

ลักษณะโปรแกรม  
 

แหลงขอมูล  
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ประเภท ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุม (GDSS) 
ลักษณะเดน  

 

ลักษณะดอย  
 

ลักษณะผูใช  
 

ลักษณะโปรแกรม  
 

แหลงขอมูล  
 

ประเภท ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) 
ลักษณะเดน  

 

ลักษณะดอย  
 

ลักษณะผูใช  
 

ลักษณะโปรแกรม  
 

แหลงขอมูล  
 

ประเภท ระบบสารสนเทศสนบัสนนุการตัดสินใจของผูบริหารดับสูง (EIS) 
ลักษณะเดน  

 

ลักษณะดอย  
 

ลักษณะผูใช  
 

ลักษณะโปรแกรม  
 

แหลงขอมูล  
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ประเภท ปญญาประดิษฐ (AI) 

ลักษณะเดน  
 

ลักษณะดอย  
 

ลักษณะผูใช  
 

ลักษณะโปรแกรม  
 

แหลงขอมูล  
 

ประเภท ระบบสารสนเทศสํานกังาน (OIS) 
ลักษณะเดน  

 

ลักษณะดอย  
 

ลักษณะผูใช  
 

ลักษณะโปรแกรม  
 

แหลงขอมูล  
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สาระ / มาตรฐานการเรียนรู 

สาระท่ี 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล  

การเรียนรู  การสื่อสาร การแกปญหา  การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม  
 
ผลการเรียนรู 

1. อธิบายหนาที่ของฮารดแวรและซอฟตแวรในระบบสารสนเทศได 
2. เห็นความสําคัญของฮารดแวรและซอฟตแวรที่ใชในระบบสารสนเทศ 
3. ยกตัวอยางฮารดแวรและซอฟตแวรที่ใชในระบบสารสนเทศได 
 

สาระการเรียนรู 
องคประกอบของระบบสารสนเทศประกอบดวยฮารดแวร ซอฟตแวร บุคลากร ขอมูล และ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งฮารดแวรและซอฟตแวรในระบบสารสนเทศสามารถแบงไดตามหลักการ
ทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3  (แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ) 
หนวยการเรียนรูที่ 1  ระบบสารสนเทศ      จํานวน 10 คาบ 
หนวยยอยที่ 3 เร่ือง องคประกอบของระบบสารสนเทศ   จํานวน 2 คาบ 
  (ฮารดแวรและซอฟตแวร) 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4        ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2557 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
169 

กระบวนการเรียนรู 
 ขั้นที่ 1 ขั้นนํา 
 
 

บทบาทครูผูสอน บทบาทนักเรียน 
1. ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องฮารดแวร

และซอฟตแวรจากความรูเดิม 
2. ถามคําถามกับนักเรียนวาใชหรือไมใช

เกี่ยวกับฮารดแวรและซอฟตแวร(คําถามแนบ
ทายแผนการสอน) 
 

1. ตอบขอซักถามของครู แสดงความรูเดิมที่เคย
ศึกษามา 

2. นักเรียนรวมกันตอบคําถามวาใชหรือ
ไมใชเกี่ยวกับฮารดแวรและซอฟตแวร 

3. ซักถามขอสงสัย 
 

 
 ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 

บทบาทครูผูสอน บทบาทนักเรียน 
1. บรรยายเนื้อหาเรื่ององคประกอบของ

ระบบสารสนเทศ(ฮารดแวรและซอฟตแวร) 
2. ใหนักเรียนแบงกลุม 2กลุมเพ่ือทํา

กิจกรรม 
3. ใหนักเรียนศึกษาเรื่อง องคประกอบของ

ระบบสารสนเทศ ในหัวขอ ฮารดแวรและ
ซอฟตแวร  โดยกําหนดใหกลุมที่ 1 คนหาความรู
เพ่ิมเติมเก่ียวกับฮารดแวร  และกลุมที่ 2 คนหา
ความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟตแวร 

4. สุมสมาชิกแตละกลุม กลุมละ 5คน 
 

1. นักเรียนรับฟง และศึกษาเรื่อง 
องคประกอบของระบบสารสนเทศ หนวยการ
เรียนรูที่ 1 จากหนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศชั้น
ม. 4  

2. แบงกลุมจํานวน 2กลุม 
3. ศึกษาเร่ือง องคประกอบของระบบ

สารสนเทศ ในหัวขอ ฮารดแวรและซอฟตแวร  
โดยกลุมที่ 1 คนหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ฮารดแวร  และกลุมที่ 2 คนหาความรูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับซอฟตแวร 

4. ตัวแทนนักเรียนประกอบกิจกรรมตามที่
กําหนด โดยใหคนที่ 1 นําเสนอขอมูลที่ไดจาก
การคนหาเพ่ิมเติม คนที่ 2 นําเสนอตัวอยาง
ฮารดแวรหรือซอฟตแวรตามท่ีกลุมรับผิดชอบ 
สวนอีก 3 คน ใหโตวาทีในญัตติ ฮารดแวรหรือ
ซอฟตแวรที่จําเปนตอระบบสารสนเทศมากกวา
กัน นักเรียนคนอ่ืนๆรับฟงเนื้อหาที่เพ่ือนนําเสนอ 
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 ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 
 

บทบาทครูผูสอน บทบาทนักเรียน 
1.  อธิบาย และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  
2.  สรุปผล และตรวจใหคะแนนภาระงานที่

มอบหมาย 

1. นักเรียนรวมกันสรุปวาฮารดแวรและ
ซอฟตแวรลวนแลวแตมีความสําคัญตอระบบ
สารสนเทศเทาๆกัน 

2. นักเรียนสรุปหนาที่ของฮารดแวรและ
ซอฟตแวรลงในสมุด 

สื่อการเรียน 
 1. หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
 2. เครื่องคอมพิวเตอรใชในการสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 
 
กระบวนการวัดผลและประเมินผล 
 
 

สิ่งท่ีตองการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
ดานความรู 

1. ตรวจการนําเสนอขอมูล
หนาชั้นเรียน 

2. ตรวจสมุดงานนักเรียน 

- ดูการนําเสนอหนา
ชันเรียน 
- ตรวจสมุดที่นักเรียน
ทําการจดบันทึก 

- ดูการนําเสนอหนา
ชันเรียน 
 

ถูกตองรอยละ 80 
ขึ้นไป 

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
1. การทํางานรวมกับผูอ่ืน  
2. ความกระตือรือรน  
3. ความรับผิดชอบในการ

ทํางาน  

- สังเกตจากการรวม
กิจกรรมเรียนรู 
 

- แบบประเมินผล
การทํางานรวมกัน 

ผานเกณฑในระดับ
ด ี
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ใหนักเรียนตอบคําตอบตอไปนี้วา “ใช” หรือ “ไมใช” 
1. ซอฟตแวรคือชุดคําสั่ง 
2. ซอฟตแวรสามารถมองเห็นได 
3. ฮารดแวรไมสามารถจับตองได 
4. ฮารดแวรคือสวนหนึ่งของคอมพิวเตอร 
5. ซอฟตแวรคือสวนหนึ่งของคอมพิวเตอร 
6. ซอฟตแวรสามารถทํางานไดโดยไมมีฮารดแวร 
7. ฮารดแวรไมสามารถทํางานไดโดยไมมีซอฟตแวร 
8. ฮารดแวรคืออุปกรณตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติงาน 
9. ซอฟตแวรคือสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร 
10. ฮารดแวรคือสวนประกอบภายนอกของคอมพิวเตอร 
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สาระ / มาตรฐานการเรียนรู 

สาระท่ี 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล  

การเรียนรู  การสื่อสาร การแกปญหา  การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม  
 
ผลการเรียนรู 

1. อธิบายหนาที่ของบุคลากรที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศได 
2. อธิบายลักษณะของขอมูลที่ใชในระบบสารสนเทศได 
3. เห็นความสําคัญของบุคลากรและขอมูลที่ใชในระบบสารสนเทศ 
4. คนหาขอมูลจากการสัมภาษณได 
 

สาระการเรียนรู 
 บุคลากรและขอมูลเปนองคประกอบของระบบสารสนเทศ โดยบุคลากรจะหมายถึงบุคคลที่
ปฏิบัติงานหรือผูที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ แบงเปนนักวิเคราะหระบบ โปรแกรมเมอร เจาหนาที่
ฝายปฏิบัติงานเครื่อง และผูใช สวนขอมูลจะหมายถึงขอเท็จจริงที่อยูในรูปแบบตางๆ ที่ใชในระบบ
สารสนเทศ ซึ่งมีทั้งขอมูลที่ไมผานการประมวลผลหรือขอมูลดิบ และขอมูลที่ผานการประมวลผลแลว
หรือสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4  (แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ) 
หนวยการเรียนรูที่ 1  ระบบสารสนเทศ      จํานวน 10 คาบ 
หนวยยอยที่ 4 เร่ือง องคประกอบของระบบสารสนเทศ   จํานวน 2 คาบ 
  (บุคลากรและขอมูล) 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4        ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2557 
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กระบวนการเรียนรู 
 ขั้นที่ 1 ขั้นนํา 
 
 

บทบาทครูผูสอน บทบาทนักเรียน 
1. สอบถามนักเรียนเกี่ยวกับบุคลากรที่

เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ 
2. เขียนชื่อตําแหนงบุคลากรที่เก่ียวของกับ

ระบบสารสนเทศ บนกระดาน 

1. รวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ  

2. วิเคราะหวาแตละตําแหนงตรงกับ
บุคลากรทานใดของระบบสารสนเทศใน
โรงเรียน 

 
 ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 

บทบาทครูผูสอน บทบาทนักเรียน 
1. บรรยายเนื้อหาเรื่ององคประกอบของ

ระบบสารสนเทศ(บุคลากรและขอมูล) 
2. ใหนักเรียนแบงกลุมกลุมละ 4 คน

เพ่ือทํากิจกรรม 
3. กําหนดเวลาในการวางแผนการ

ดําเนินงานกิจกรรมศึกษาเก่ียวกับขอมูลของ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศและ
ขอมูลที่ใชในระบบสารสนเทศ15 นาที 

4. ใหนักเรียนดําเนินงานตามแผนที่ตั้ง
ไว 30  นาที 

1. รับฟง ศึกษาเรื่ององคประกอบของระบบ
สารสนเทศ(บุคลากรและขอมูล)หนวยการเรียนรูที่ 1 
ระบบสารสนเทศ 

2. เปรียบเทียบ วิเคราะห และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับตําแหนงที่เขียนบนกระดานกับท่ี
นําเสนอในหนังสือเรียน วาเหมือนหรือตางกัน
หรือไมอยางไร หรือมีตําแหนงที่นอกเหนือจากท่ี
นําเสนอ 

3. แบงกลุม  4 คนเพ่ือทํากิจกรรม 
4. แตละกลุมรวมกันวางแผนการดําเนินงาน

และวางแผนการสัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
ระบบสารสนเทศในหัวขอหนาที่ของบุคลากร 
ความรูหรือการศึกษาของบุคลากร ปญหาที่พบใน
การทํางานของบุคลากรและลักษณะของขอมูลที่ใช
ในระบบสารสนเทศ 

5. ปฏิบัติตามท่ีไดวางแผนการดําเนินการและ
ที่ไดแบงงานไวตามเวลาที่กําหนด 

6. แตละกลุมรวบรวมขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณบุคลากร สรุป จัดทําเปนเลมรายงาน 
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 ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 
 
 

บทบาทครูผูสอน บทบาทนักเรียน 
1.  อธิบาย และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  
2.  สรุปผล และตรวจใหคะแนนภาระงาน

ที่มอบหมาย 

1. ชวยกันสรุปหนาที่ของบุคลากร ความรู
หรือการศึกษาของบุคลากร ปญหาที่พบในการ
ทํางานของบุคลากร และลักษณะของขอมูลที่ใช
ในระบบสารสนเทศ 

2. สรุปปญหาและแนวทางการแกปญหาที่
พบในการดําเนินงาน บันทึกเพ่ิมเติมลงใน
รายงาน 

สื่อการเรียน 
 1. หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
 2. เครื่องคอมพิวเตอรใชในการสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 
   
กระบวนการวัดผลและประเมินผล 
 
 

สิ่งท่ีตองการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
ดานความรู 

1. ตรวจรายงานการสรุปขอมูล
ที่ไดจากการสัมภาษณ 

- ตรวจรายงานการ
สรุปขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณ 

- รายงานกลุม 
 

ถูกตองรอยละ 80 
ขึ้นไป 

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
1. การทํางานรวมกับผูอ่ืน  
2. ความกระตือรือรน  
3. ความรับผิดชอบในการ

ทํางาน  

- สังเกตจากการรวม
กิจกรรมเรียนรู 
 

- แบบประเมินผล
การทํางานรวมกัน 

ผานเกณฑในระดับ
ด ี
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 
 
 

 

 
 
สาระ / มาตรฐานการเรียนรู 

สาระท่ี 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคาและใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล  

การเรียนรู  การสื่อสาร การแกปญหา  การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม  
 
ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความหมายและลักษณะของระบบสารสนเทศได 
2.  เห็นประโยชนของระบบสารสนเทศและใชงานไดในชีวิตประจําวัน 
3. มีทักษะในการสรางแผนผังกระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศ 

 
สาระการเรียนรู 
 ความหมายและลักษณะของระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศเปนกระบวนการรวบรวม บันทึก
ประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ และเผยแพรสารสนเทศเพ่ือใชในการวางแผนการทํางานและการ
ตัดสินใจ โดยกระบวนการทํางานดวยการนําขอมูลเขา การประมวลผลขอมูล การแสดงผลและการจัดเก็บ
ขอมูล โดยระบบสารสนเทศที่ดีนั้นจะตองมีความนาเชื่อถือ เขาใจงาย ทันตอเวลา คุมราคา ตรวจสอบ
ไดมีความยืดหยุน สอดคลองกับความตองการ มีความสะดวกในการเขาถึงขอมูล  

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 (แผนการจัดการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ) 
หนวยการเรียนรูที่ 1  ระบบสารสนเทศ      จํานวน 10 คาบ 
หนวยยอยที่ 1 เร่ือง ความหมายและลักษณะของระบบสารสนเทศ  จํานวน 2 คาบ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4        ภาคเรียนที่ 1   ปการศึกษา 2557 
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กระบวนการเรียนรู 
 ขั้นที่ 1 ขั้นนํา 
 

1. ปฐมนิเทศกอนเรียน  
 

บทบาทครูผูสอน บทบาทนักเรียน 
1. ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูหนวยยอยที่ 1 

เรื่อง กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. อธิบายรูปแบบการเรียนการสอน 
3. กําหนดวันและเวลาในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนและวิธีการวัดผลประเมินผล 
 

1. รับฟงการชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูหนวย
ยอยที่ 1 เรื่อง ความหมายและลักษณะของระบบ
สารสนเทศ 

2. รับฟงการอธิบายรูปแบบการเรียนการ
สอน 

3. รับฟงพรอมจดบันทึกกําหนดการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และวิธีการวัดผล
ประเมินผล 

4. ซักถามขอสงสัย 
  
 2. ทําแบบทดสอบความรูกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ระบบ
สารสนเทศ  
 

บทบาทครูผูสอน บทบาทนักเรียน 
1. ชี้แจงวิธีการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกอนเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก  จํานวน 30 ขอ  กําหนดเวลาใน
การทําแบบทดสอบ 30 นาที 

2. รวบรวมผลท่ีไดจากที่นักเรียนทํา
แบบทดสอบ 

1. ฟงคําชี้แจงวิธีการทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน จํานวนแบบทดสอบ  
และระยะเวลาในการทําแบบทดสอบ ซักถามขอ
สงสัยกอนลงมือทํา 

2. ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
177 

 ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบาทครูผูสอน บทบาทนักเรียน 
1. เขียนคําสําคัญที่เก่ียวกับระบบสารสนเทศ

บนกระดาน เชน ขอมูล กระบวนการ การ
ประมวลผล สารสนเทศ 

2. ซักถามนักเรียนถึงระบบสารสนเทศ
ภายในโรงเรียนวานักเรียนพบเห็นระบบใด
ภายในโรงเรียนบาง(สุมตัวอยางนักเรียนในการ
ตอบคําถามจํานวน 3 คน)เชนระบบสารสนเทศ
สําหรับการยืมคืนหนังสือในหองสมุด ระบบ
สารสนเทศท่ีใชเก็บขอมูลของนักเรียน ระบบ
สารสนเทศท่ีใชเก็บผลคะแนนของนักเรียน 

3. ชี้แจงขอตกลงการเรียนอีเลิรนนิงแบบ
รวมมือ 

4.ใหนักเรียนศึกษารายละเอียดเนื้อหาเรื่อง
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศจากใบความรู
ที่ 1 บนอีเลิรนนิงเปนรายบุคคล 

5.ใหนักเรียนแบงกลุมกลุมละ 4 คนเพ่ือทํา
กิจกรรมกลุม 

6. ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปราย
เรื่องกระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศ
สรุปขั้นตอนกระบวนการทํางานของระบบ
สารสนเทศใหเปนแผนผังความคิด สงผลงานใน
หองทํางานกลุมออนไลน 

1. นักเรียนทบทวนความรูเดิมท่ีเก่ียวกับสิ่งที่ครู
เขียนบนกระดาน แลวทําการจดบันทึกความหมาย
และลักษณะของคําตางๆตามความเขาใจของตนเอง 

2. ตอบขอซักถามเกี่ยวกับระบบสารสนเทศท่ีพบ
เห็นภายในโรงเรียน 

3. รับฟง คําชี้แจงขอตกลงในการเรียน  อีเลิรนนิง
แบบรวมมือ 

4.ศึกษารายละเอียดเนื้อหาเรื่องกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศบนอีเลิรนนิง 

5. แบงกลุมจํานวน 4 คน เพื่อทํากิจกรรมกลุมท่ี
ไดรับมอบหมาย 

6. นักเรียนรวมกันทํากิจกรรมกลุมโดยรวมกัน
ออกแบบกระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศ
สงผลงานในหองทํางานกลุมออนไลน 

   ส
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 ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 
 

บทบาทครูผูสอน บทบาทนักเรียน 
1.  อธิบาย และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

บนกระดานเสวนา 
2.  สรุปผล และตรวจใหคะแนนภาระงานที่

มอบหมาย 

1. นําเสนอผลงานกลุมผานกระดานเสวนา
ซักถามขอสงสัยเพิ่มเติมบนกระดานเสวนา 
 

 

สื่อการเรียน 
1. หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
2. ใบความรู เรื่องกระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศ 

 3. ระบบการจัดการเรียนรู (LMS) 
 4. กระดานเสวนา 
  
กระบวนการวัดผลและประเมินผล 
 
 

สิ่งท่ีตองการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
ดานความรู 

1. ตรวจแผนผังกระบวนการ
ทํางานของระบบสารสนเทศ 

2. ตรวจการทําแบบทดสอบ
กอนเรียน 

 
- ตรวจใบงาน 
- ตรวจกระดาษ 
คําตอบ 

 
- แบบทดสอบกอน
การเรียน 
 

 
ถูกตองรอยละ 80 
ขึ้นไป 

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
1. การทํางานรวมกับผูอ่ืน  
2. ความกระตือรือรน  
3. ความรับผิดชอบในการ

ทํางาน  

 
- สังเกตจากการรวม
กิจกรรมเรียนรู 
 

 
- แบบประเมินผล
การทํางานรวมกัน 

 
ผานเกณฑในระดับ
ด ี
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สาระ / มาตรฐานการเรียนรู 

สาระท่ี 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล  

การเรียนรู  การสื่อสาร การแกปญหา  การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม  
 
ผลการเรียนรู 

1. อธิบายลักษณะการดําเนินงานของระบบสารสนเทศประเภทตางๆได 
2. เห็นประโยชนของระบบสารสนเทศและใชงานไดในชีวิตประจําวัน 
3. มีทักษะในการคนหาขอมูลเกี่ยวกับประเภทของระบบสารสนเทศ 

 
สาระการเรียนรู 
 ระบบสารสนเทศสามารถจําแนกตามลักษณะการดําเนินงานไดหลายประเภท เชนระบบสารสร
เทศประมวลผลรายการธุรกรรม ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุม ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง ปญญาประดิษฐ และระบบสารสนเทศ
สํานักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2  (แผนการจัดการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ) 
หนวยการเรียนรูที่ 1  ระบบสารสนเทศ      จํานวน 10 คาบ 
หนวยยอยที่ 2 เร่ือง ประเภทของระบบสารสนเทศ    จํานวน 2 คาบ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4        ภาคเรียนที่ 1   ปการศึกษา 2557 
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กระบวนการเรียนรู 
 ขั้นที่ 1 ขั้นนํา 
 

บทบาทครูผูสอน บทบาทนักเรียน 
1. ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับประสบการณใน

การใชระบบสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 
2. ยกตัวอยางระบบสารสนเทศใน

ชีวิตประจําวัน 
 

1. นักเรียนเลาประสบการณการใชระบบ
สารสนเทศในชวีิตประจําวัน เชนการฝากถอนเงินกับ
ธนาคาร การจัดเก็บคะแนนสอบ 

2. ซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสบการณที่เพ่ือนเลา 

3. รวมกันวิเคราะหลักษณะของระบบ
สารสนเทศท่ีใชในชีวิตประจําวันจาก
ประสบการณที่เพ่ือนเลาวามีความแตกตางหรือ
เหมือนกันหรือไมอยางไร 
 

 
 ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 

บทบาทครูผูสอน บทบาทนักเรียน 
1. บรรยายเนื้อหาเรื่องประเภทของระบบ

สารสนเทศ 
2. ใหนักเรียนแบงกลุมกลุมละ 4 คน เพ่ือทํา

กิจกรรม 
3. มอบหมายใหนักเรียนแตละกลุมทําใบงาน

ในอีเลิรนนิ่ง 
 

1. นักเรียนรับฟง และศึกษาเรื่อง ประเภท
ของระบบสารสนเทศหนวยการเรียนรูที่ 1 จาก
หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นม. 4 

2. แบงกลุมกลุมละ 4 คน 
3. ซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับงานที่ไดรับ

มอบหมาย 
4.สมาชิกของแตละกลุมรวมทําแบบฝกหัด

ตารางสรุปประเภทของสารสนเทศประกอบการ
วางแผนและแบงงานเพ่ือคนหาขอมูลเพ่ิมเติม
จากอินเทอรเน็ตเกี่ยวกับประเภทของระบบ
สารสนเทศรวมกันเสวนาบนกระดานเสวนากลุม 
สงงานกลุมทางอีเลิรนนิ่ง 
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 ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 
 
 

บทบาทครูผูสอน บทบาทนักเรียน 
1.  อธิบาย และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

บนกระดานเสวนา 
2.  สรุปผล และตรวจใหคะแนนภาระงานที่

มอบหมาย 

1. นักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปประเภท
ของระบบสารสนเทศบนกระดานเสวนากลุม 

2. รับทราบผลคะแนน 

 

สื่อการเรียนการรู 
 1. หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
 2. ใบงาน 
 3. ระบบการจัดการเรียนรู (LMS) 
 4. กระดานเสวนา 
 
กระบวนการวัดผลและประเมินผล 
 
 

สิ่งท่ีตองการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
ดานความรู 
      1. ตรวจตารางสรุปประเภท
ของสารสนเทศ 

- ตรวจตารางสรุป
ประเภทของ
สารสนเทศ 

- ตารางสรุป
ประเภทของ
สารสนเทศ 
 

ถูกตองรอยละ 80 
ขึ้นไป 

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
1. การทํางานรวมกับผูอ่ืน  
2. ความกระตือรือรน  
3. ความรับผิดชอบในการ

ทํางาน  

- สังเกตจากการรวม
กิจกรรมเรียนรูการ
แสดงความคิดเห็นบน
กระดานเสวนา 
 

- แบบประเมินผล
การทํางานรวมกัน 

ผานเกณฑในระดับ
ด ี
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ตารางสรุปประเภทของสารสนเทศ 
 
 

ประเภท ระบบสารสนเทศประมวลผลรายงานธุรกรรม(TPS) 
ลักษณะเดน  

 

ลักษณะดอย  
 

ลักษณะผูใช  
 

ลักษณะโปรแกรม  
 

แหลงขอมูล  
 

ประเภท ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) 
ลักษณะเดน  

 

ลักษณะดอย  
 

ลักษณะผูใช  
 

ลักษณะโปรแกรม  
 

แหลงขอมูล  
 

ประเภท ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) 
ลักษณะเดน  

 

ลักษณะดอย  
 

ลักษณะผูใช  
 

ลักษณะโปรแกรม  
 

แหลงขอมูล  
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ประเภท ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุม (GDSS) 
ลักษณะเดน  

 

ลักษณะดอย  
 

ลักษณะผูใช  
 

ลักษณะโปรแกรม  
 

แหลงขอมูล  
 

ประเภท ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) 
ลักษณะเดน  

 

ลักษณะดอย  
 

ลักษณะผูใช  
 

ลักษณะโปรแกรม  
 

แหลงขอมูล  
 

ประเภท ระบบสารสนเทศสนบัสนนุการตัดสินใจของผูบริหารดับสูง (EIS) 
ลักษณะเดน  

 

ลักษณะดอย  
 

ลักษณะผูใช  
 

ลักษณะโปรแกรม  
 

แหลงขอมูล  
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ประเภท ปญญาประดิษฐ (AI) 
ลักษณะเดน  

 

ลักษณะดอย  
 

ลักษณะผูใช  
 

ลักษณะโปรแกรม  
 

แหลงขอมูล  
 

ประเภท ระบบสารสนเทศสํานกังาน (OIS) 
ลักษณะเดน  

 

ลักษณะดอย  
 

ลักษณะผูใช  
 

ลักษณะโปรแกรม  
 

แหลงขอมูล  
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สาระ / มาตรฐานการเรียนรู 

สาระท่ี 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล  

การเรียนรู  การสื่อสาร การแกปญหา  การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม  
 
ผลการเรียนรู 

1. อธิบายหนาที่ของฮารดแวรและซอฟตแวรในระบบสารสนเทศได 
2. เห็นความสําคัญของฮารดแวรและซอฟตแวรที่ใชในระบบสารสนเทศ 
3. ยกตัวอยางฮารดแวรและซอฟตแวรที่ใชในระบบสารสนเทศได 
 

สาระการเรียนรู 
องคประกอบของระบบสารสนเทศประกอบดวยฮารดแวร ซอฟตแวร บุคลากร ขอมูล และ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งฮารดแวรและซอฟตแวรในระบบสารสนเทศสามารถแบงไดตามหลักการ
ทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 (แผนการจัดการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ) 
หนวยการเรียนรูที่ 1  ระบบสารสนเทศ      จํานวน 10 คาบ 
หนวยยอยที่ 3 เร่ือง องคประกอบของระบบสารสนเทศ   จํานวน 2 คาบ 
  (ฮารดแวรและซอฟตแวร) 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4        ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2557 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กระบวนการเรียนรู 
 ขั้นที่ 1 ขั้นนํา 
 
 

บทบาทครูผูสอน บทบาทนักเรียน 
1. ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องฮารดแวร

และซอฟตแวรจากความรูเดิม 
2. ถามคําถามกับนักเรียนวาใชหรือไมใช

เกี่ยวกับฮารดแวรและซอฟตแวร(คําถามแนบ
ทายแผนการสอน) 
 

1. ตอบขอซักถามของครู แสดงความรูเดิมที่เคย
ศึกษามา 

2. นักเรียนรวมกันตอบคําถามวาใชหรือ
ไมใชเกี่ยวกับฮารดแวรและซอฟตแวร 

3. ซักถามขอสงสัย 
 

 
 ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 

บทบาทครูผูสอน บทบาทนักเรียน 
1. บรรยายเนื้อหาเรื่ององคประกอบของ

ระบบสารสนเทศ(ฮารดแวรและซอฟตแวร) 
2. ใหนักเรียนแบงกลุม 2กลุมเพ่ือทํา

กิจกรรม 
3. ใหนักเรียนศึกษาเรื่อง องคประกอบของ

ระบบสารสนเทศ ในหัวขอ ฮารดแวรและ
ซอฟตแวร  โดยกําหนดใหกลุมที่ 1 คนหาความรู
เพ่ิมเติมเก่ียวกับฮารดแวร  และกลุมที่ 2 คนหา
ความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟตแวร 

4. ใหนักเรียนทั้ง 2 กลุม แสดงความ
คิดเห็นวาฮารดแวรหรือซอฟตแวรที่จําเปนตอ
ระบบสารสนเทศมากกวากันลงในกระดาน
เสวนากลุมและกระดานเสวนารวม 
 

1. นักเรียนรับฟง และศึกษาเรื่อง ประเภท
ของระบบสารสนเทศหนวยการเรียนรูที่ 1 จาก
หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นม. 4  

2. แบงกลุมจํานวน 2กลุม 
3. ศึกษาเร่ือง องคประกอบของระบบ

สารสนเทศ ในหัวขอ ฮารดแวรและซอฟตแวร  
โดยกลุมที่ 1 คนหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ฮารดแวร  และกลุมที่ 2 คนหาความรูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับซอฟตแวร 

4.แสดงความคิดเห็นวาฮารดแวรหรือ
ซอฟตแวรที่จําเปนตอระบบสารสนเทศมากกวา
กันลงในกระดานเสวนากลุม และกระดานเสวนา
รวม 
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 ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 
 
 

บทบาทครูผูสอน บทบาทนักเรียน 
1.  อธิบาย และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ลงในกระดานเสวนา 
2.  สรุปผล และตรวจใหคะแนนภาระงาน

ที่มอบหมาย 

1. นักเรียนรวมกันสรุปวาฮารดแวรและ
ซอฟตแวรลวนแลวแตมีความสําคัญตอระบบ
สารสนเทศเทาๆกันในกระดานเสวนารวม 
 
 

 

สื่อการเรียนการรู 
 1. หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
 2. เครื่องคอมพิวเตอรใชในการสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 
 3. ระบบการจัดการเรียนรู (LMS) 
 4. กระดานเสวนา 
  
กระบวนการวัดผลและประเมินผล 
 
 

สิ่งท่ีตองการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
ดานความรู 

1. ตรวจการแสดงความคิดเห็น 
 

- ดูการแสดงความ
คิดเห็น 
 

- กระดานสนทนา
การแสดงความ
คิดเห็น 
 

ถูกตองรอยละ 80 
ขึ้นไป 

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
1. การทํางานรวมกับผูอ่ืน  
2. ความกระตือรือรน  
3. ความรับผิดชอบในการ

ทํางาน  

- สังเกตจากการรวม
กิจกรรมเรียนรู 
 

- แบบประเมินผล
การทํางานรวมกัน 

ผานเกณฑในระดับ
ด ี
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ใหนักเรียนตอบคําตอบตอไปนี้วา “ใช” หรือ “ไมใช” 
11. ซอฟตแวรคือชุดคําสั่ง 
12. ซอฟตแวรสามารถมองเห็นได 
13. ฮารดแวรไมสามารถจับตองได 
14. ฮารดแวรคือสวนหนึ่งของคอมพิวเตอร 
15. ซอฟตแวรคือสวนหนึ่งของคอมพิวเตอร 
16. ซอฟตแวรสามารถทํางานไดโดยไมมีฮารดแวร 
17. ฮารดแวรไมสามารถทํางานไดโดยไมมีซอฟตแวร 
18. ฮารดแวรคืออุปกรณตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติงาน 
19. ซอฟตแวรคือสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร 
20. ฮารดแวรคือสวนประกอบภายนอกของคอมพิวเตอร 
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สาระ / มาตรฐานการเรียนรู 

สาระท่ี 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล  

การเรียนรู  การสื่อสาร การแกปญหา  การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม  
 
ผลการเรียนรู 

1. อธิบายหนาที่ของบุคลากรที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศได 
2. อธิบายลักษณะของขอมูลที่ใชในระบบสารสนเทศได 
3. เห็นความสําคัญของบุคลากรและขอมูลที่ใชในระบบสารสนเทศ 
4. คนหาขอมูลจากการสัมภาษณได 
 

สาระการเรียนรู 
 บุคลากรและขอมูลเปนองคประกอบของระบบสารสนเทศ โดยบุคลากรจะหมายถึงบุคคลที่
ปฏิบัติงานหรือผูที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ แบงเปนนักวิเคราะหระบบ โปรแกรมเมอร เจาหนาที่
ฝายปฏิบัติงานเครื่อง และผูใช สวนขอมูลจะหมายถึงขอเท็จจริงที่อยูในรูปแบบตางๆ ที่ใชในระบบ
สารสนเทศ ซึ่งมีทั้งขอมูลที่ไมผานการประมวลผลหรือขอมูลดิบ และขอมูลที่ผานการประมวลผลแลว
หรือสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4  (แผนการจัดการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ) 
หนวยการเรียนรูที่ 1  ระบบสารสนเทศ      จํานวน 10 คาบ 
หนวยยอยที่ 4 เร่ือง องคประกอบของระบบสารสนเทศ   จํานวน 2 คาบ 
  (บุคลากรและขอมูล) 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4        ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2557 
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กระบวนการเรียนรู 
 ขั้นที่ 1 ขั้นนํา 
 

บทบาทครูผูสอน บทบาทนักเรียน 
3. สอบถามนักเรียนเกี่ยวกับบุคลากรที่

เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ 
4. เขียนชื่อตําแหนงบุคลากรที่เก่ียวของกับ

ระบบสารสนเทศ บนกระดาน 

3. รวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ  

4. วิเคราะหวาแตละตําแหนงตรงกับ
บุคลากรทานใดของระบบสารสนเทศใน
โรงเรียน 

 
 ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 

บทบาทครูผูสอน บทบาทนักเรียน 
5. บรรยายเนื้อหาเรื่อง

องคประกอบของระบบสารสนเทศ
(บุคลากรและขอมูล) 

6. ใหนักเรียนแบงกลุมกลุมละ 4 
คนเพ่ือทํากิจกรรม 

7. กําหนดเวลาวางแผนการ
ดําเนินงานกิจกรรมศึกษาเก่ียวกับขอมูล
ของบุคลากรที่เก่ียวของกับระบบ
สารสนเทศและขอมูลที่ใชในระบบ
สารสนเทศ 

8. ใหนักเรียนดําเนินงานตามแผน
ที่ตั้งไว  

7. รับฟง ศึกษาเรื่ององคประกอบของระบบ
สารสนเทศ(บุคลากรและขอมูล)หนวยการเรียนรูที่ 1 
ระบบสารสนเทศ 

8. เปรียบเทียบ วิเคราะห และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับตําแหนงที่เขียนบนกระดานกับที่นําเสนอใน
หนังสือเรียน วาเหมือนหรือตางกันหรือไมอยางไร หรือมี
ตําแหนงที่นอกเหนือจากท่ีนําเสนอ 

9. แบงกลุม  4 คนเพ่ือทํากิจกรรม 
10. แตละกลุมรวมกันวางแผนการดําเนินงานและ

วางแผนการสัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของกับระบบ
สารสนเทศในหัวขอหนาที่ของบุคลากร ความรูหรือ
การศึกษาของบุคลากร ปญหาที่พบในการทํางานของ
บุคลากรและลักษณะของขอมูลที่ใชในระบบสารสนเทศ 

11. ปฏิบัติตามที่ไดวางแผนการดําเนินการและท่ีได
แบงงานไวตามเวลาที่กําหนด 

12. แตละกลุมรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
บุคลากร สรุป สงผลงานทางอีเลิรนนิ่ง 
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 ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 
 
 

บทบาทครูผูสอน บทบาทนักเรียน 
1.  อธิบาย และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

บนกระดานเสวนา 
2.  สรุปผล และตรวจใหคะแนนภาระงาน

ที่มอบหมาย 

1. ชวยกันสรุปหนาที่ของบุคลากร ความรู
หรือการศึกษาของบุคลากร ปญหาที่พบในการ
ทํางานของบุคลากร และลักษณะของขอมูลที่ใช
ในระบบสารสนเทศในกระดานเสวนารวม 

2. สรุปปญหาและแนวทางการแกปญหาที่
พบในการดําเนินงาน ในกระดานเสวนารวม 

 

สื่อการเรียนการรู 
 1. หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
 2. เครื่องคอมพิวเตอรใชในการสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 
 3. ระบบการจัดการเรียนรู (LMS) 
 4. กระดานเสวนา 
  
กระบวนการวัดผลและประเมินผล 
 
 

สิ่งท่ีตองการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
ดานความรู 

1. ตรวจรายงานการสรุปขอมูล
ที่ไดจากการสัมภาษณ 

- ตรวจรายงานการ
สรุปขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณ 

- รายงานกลุม 
 

ถูกตองรอยละ 80 
ขึ้นไป 

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
1. การทํางานรวมกับผูอ่ืน  
2. ความกระตือรือรน  
3. ความรับผิดชอบในการ

ทํางาน  

- สังเกตจากการรวม
กิจกรรมเรียนรู 
 

- แบบประเมินผล
การทํางานรวมกัน 

ผานเกณฑใน
ระดับดี 
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ตัวอยางใบความรู วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
 

ใบความรูที่ 1 

หนวยการเรียนรูที่ 1 ระบบสารสนเทศ 
 ระบบสารสนเทศเปนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารจํานวนมาก การทํางานในรูปแบบการทํา
ดวยมือ(Manual) จะตองใชเวลาในการประมวลผลนาน และขาดความนาเชื่อถือ ตอมาจึงมีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศดวยการนําคอมพิวเตอรมาใชในรูปแบบระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 
สงผลใหทํางานไดรวดเร็ว และสารสนเทศที่ไดก็มีความถูกตองมากข้ึน ตัวอยางระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอรที่นํามาใชในปจจุบันไดแก การคืนหนังสือในหองสมุด การเก็บ รวบรวมรายชื่อหนังสือ 
และการทําบัตรรายการ 
ความหมายและลักษณะของระบบสารสนเทศ 
 ระบบสารสนเทศเปนการทํางานเก่ียวกับขอมูลและสารสนเทศอยางเปนลําดับขั้นตอนจนทํา
ใหเกิดระบบสารสนเทศข้ึน ขอมูลสารสนเทศ และระบบสารสนเทศมีความหมายดังนี้ 

ขอมูล (Data) คือ ขอเท็จจริงท่ีไดจากการรวบรวมขอมูล ซึ่งมีทั้งท่ีอยูในรูปแบบตัวอักษร , 
ขอความ, ตัวเลข, รูปภาพ และ เสียง 

สารสนเทศ (Information) คือ ขอมูลที่ผานการประมวลผล เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ เชน 
เกรดเฉลี่ยของนักเรียน, ยอดขายประจําเดือน และ สถิติการขาดงาน 

ระบบสารสนเทศ (Information System) คือ กระบวนการรวบรวม บันทึก ประมวลผล
ขอมูลสารสนเทศและ แจกจายสารสนเทศ เพ่ือใชในการวางแผน ควบคุมการทํางานและชวยในการ
สนับสนุนตัดสินใจ 

ระบบสารสนเทศมีกระบวนการทํางาน ตัวอยางระบบสารสนเทศ และลักษณะของระบบ
สารสนเทศท่ีดี มีดังนี้ 

กระบวนการทํางาน 

ระบบสารสนเทศประกอบดวยกระบวนการทํางานหลักๆ ดังตอไปน้ี 

1.  การนําเขาขอมูล (Input) เปนการนําขอมูลดิบ (Data) ที่ไดจากการเก็บรวบรวมเขาสู
ระบบ เพื่อนําไปประมวลผลใหเปนสารสนเทศ เชน การบันทึกการขายรายวัน, บันทึกคะแนนเก็บของ
นักเรียน ฯลฯ 

2.  การประมวลผลขอมูล (Process) เปนการคิด คํานวณ หรือเปล่ียนแปลงขอมูลดิบใหเปน
สารสนเทศ อาจทําไดดวยการเรียงลําดับ การคํานวณ การจัดรูปแบบ และการเปรียบเทียบตัวอยาง
การประมวลผล เชน การคํานวณรายไดของผูปกครอง การนับจํานวนวันหยุดราชการบนปฏิทิน ฯลฯ 
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3.  การแสดงผล (Output) เปนการนําผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลมาแสดงในรูปแบบที่
ผูใชตองการ เพ่ือสงเสริมหรือชวยในการตัดสินใจ 

4.  การจัดเก็บขอมูล (Storage) เปนการจัดเก็บขอมูลดิบหรือสารสนเทศทั้งหมดท่ีเกี่ยวของ
กับระบบสารสนเทศเนื่องจากการนําขอมูลดิบเขาสูระบบมีการจัดเก็บจนถึงระยะยาวระยะหน่ึงแลวจึง
นําไปประมวลผลหรือสารสนเทศที่ไดจากการประมวลผลก็ตองจัดเก็บเพ่ือนําไปเปรียบเทียบกับ
สารสนเทศท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  โดยวัตถุประสงคหลักของการจัดเก็บ คือ เพ่ือนํากลับมาใชใหมใน
อนาคตน่ันเอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะของระบบสารสนเทศท่ีดี 
สารสนเทศท่ีไดจากระบบสารสนเทศมีหลายรูปแบบ ดังนั้นระบบสารสนเทศที่ดีจึงตองพิจารณาถึงส่ิง
ตอไปน้ี 

1. เชื่อถือได (Reliable) ความนาเชื่อถือของสารสนเทศนั้นขึ้นอยูกับการเก็บรวมรวมขอมูล
จาก แหลงที่มาที่เชื่อถือ 

2. เขาใจงาย (Simple) สารสนเทศท่ีดีจะตองไมซับซอน กลาวคือ งายตอการทําความเขาใจ 
เพราะความซับซอนคือการมีรายละเอียดปลีกยอยมากเกินไป  

3. ทันตอเวลา (Timely) ตองเปนสารสนเทศท่ีมีความทันสมัยอยูเสมอเมื่อตองการใชเพ่ือ
การตัดสินใจจะทําใหมีความถูกตองมากยิ่งข้ึน 

4.  คุมราคา (Economical) สารสนเทศที่ดีจะตองผานกระบวนการที่มีตนทุนนอยกวาหรือ
เทากับกําไรที่ไดจากการผลิต 

5.  ตรวจสอบได (Verifiable) สารสนเทศที่ดีจะตองสามารถตรวจสอบความถูกตองได โดย
อาจตรวจสอบจากแหลงที่มาของสารสนเทศ เปนตน 

6.  ยืดหยุน (Flexible) จะตองสามารถนาํสารสนเทศไปใชไดกับบุคคลหลายกลุม 
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7.  สอดคลองกับความตองการ (Relevant) สารสนเทศที่ดีจะตองมีความสัมพันธกับงานที่
ตองการวิเคราะห หากเปนสารสนเทศที่ไมตรงประเด็น 

8.  สะดวกในการเขาถึง (Accessible) ระบบสารสนเทศตองอํานวยความสะดวกใหผูใช
สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย 

9.  ปลอดภัย (Secure) ระบบสารสนเทศตองมีระบบรักษาความปลอดภัยเพ่ือปองกันการ
เขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาตหรือตองมีแผนการสํารองขอมูลและกูขอมูลที่อาจเกิดความเสียหาย
จากการใชงานได 

 
 
     ส
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ใบความรูที่ 2 
หนวยการเรียนรูที่ 1 ระบบสารสนเทศ 

ประเภทของระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศสามารถจําแนกตามลักษณะการดําเนินงานไดดังนี้  

1.  ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ (TPS : Transaction Processing Systems 
) เปนระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับการบันทึกและประมวลขอมูลที่เกิดจาก ธุรกรรมหรือการปฏิบัติงาน
ประจําหรืองานขั้นพ้ืนฐานขององคการ เชนการซื้อขายสินคา การบันทึกจํานวนวัสดุคงคลัง เมื่อใดก็
ตามท่ีมีการทําธุรกรรมหรือปฏิบัติงานในลักษณะดังกลาวขอมูลที่เก่ียวของจะเกิดขึ้นทันที เชน ทุกครั้ง
ที่มีการขายสินคา ขอมูลที่เกิดขึ้นก็คือ ชื่อลูกคา ประเภทของลูกคาจํานวนและราคาของสินคาที่ขาย
ไป รวมทั้งวิธีการชําระเงินของลูกคา 

2.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS : Management Information System) คือ
ระบบท่ีใหสารสนเทศ ที่ผูบริหารตองการเพ่ือใหสามารทํางาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะรวมทั้ง
สารสนเทศภายในและภายนอกสารสนเทศที่เกี่ยวพันกับองคกรทั้งในอดีตและปจจุบัน นอกจากน้ี
ระบบนี้จะตองใหสารสนเทศในชวงเวลาที่เปนประโยชน เพ่ือใหผูบริหารสามารถตัดสินใจในการวาง
แผนการควบคุม และการปฏิบัติการขององคกรไดอยาง ถูกตอง แมวาผูบริหารที่จะไดรับประโยชน
จากระบบนี้สูงสุดคือผูบริหารระดับกลาง แตโดยพ้ืนฐานของระบบนี้แลวจะเปนระบบท่ีสามารถ
สนับสนุนขอมูลใหผูบริหารทั้งสาม ระดับ คือทั้งผูบริหารระดับตน ผูบริหารระดับกลางและผูบริหาร
ระดับสูง โดยระบบนี้จะใหรายงานที่สรุปสารสนเทศซึ่งรวบรวมจากฐานขอมูลทั้งหมดของบริษัท 

3.  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(DSS : Decision Support System) เปนระบบที่
พัฒนาขึ้นจากระบบ MIS อีกระดับหนึ่งเนื่องจาก ถึงแมวาผูที่มีหนาที่ในการตัดสินใจจะสามารถใช
ประสบการณหรือใชขอมูลที่มีอยูแลวในระบบเอ็มไอเอสของบริษัท สําหรับทําการตัดสินใจไดอยางมี
ประสิทธิภาพในงานปกติ แตบอยครั้งที่ผูตัดสินใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารในระดับสูงและ
ระดับกลางจะเผชิญกับการตัดสินใจท่ีประกอบดวยปจจัยที่ซับซอนเกินกวาความสามารถของมนุษยที่
จะประมวล เขาดวยกันไดอยางถูกตองจึงทําใหเกิดระบบน้ีขึ้น ซึ่งเปนระบบท่ีสนับสนุนความตองการ
เฉพาะของผูบริหารแตละคน (made by order) ในหลายๆสถานการณ ระบบ นี้มีหนาที่ชวยใหการ
ตัดสินใจเปนไปไดอยางสะดวก 

4.  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุม (GDSS : Group Decision Support 

System) เปนระบบยอยหนึ่งในระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ โดยที่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
จะชวยผูบริหารในเร่ืองการตัดสินใจในเหตุการณหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่ไมมีโครงสรางแนนอน หรือ
กึ่งโครงสราง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจอาจจะใชกับบุคคลเดียวหรือชวยสนับสนุนการตัดสินใจเปน
กลุม นอกจากน้ัน ยังมีระบบสนับสนุนผูบริหารเพื่อชวยผูบริหารในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ 
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5.  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS : Geographic Information System) ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร หรือ Geographic Information System : GIS คือกระบวนการทํางาน
เกี่ยวกับขอมูลในเชิงพ้ืนที่ดวยระบบคอมพิวเตอร ที่ใชกําหนดขอมูลและสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ
กับตําแหนงในเชิงพ้ืนที่ เชน ที่อยู บานเลขที่ สัมพันธกับตําแหนงในแผนที่ ตําแหนง เสนรุ ง เสน
แวง ขอมูลและแผนที่ใน GIS เปนระบบขอมูลสารสนเทศท่ีอยูในรูปของตารางขอมูลและฐานขอมูลที่มี
สวนสัมพันธกับขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธของขอมูลเชิงพ้ืนที่
ทั้งหลายจะสามารถนํามาวิเคราะหดวย GIS และทําใหสื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่
สัมพันธกับเวลาได เชนการแพรขยายของโรคระบาด การเคล่ือนยาย ถิ่นฐาน การบุกรุกทําลาย การ
เปลี่ยนแปลงของการใชพ้ืนที่ ฯลฯขอมูลเหลานี้ เมื่อปรากฏบนแผนที่ทําใหสามารถแปลและส่ือ
ความหมาย ใชงานไดงาย 

6.  ระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหารระดับสูง (EIS : Executive Information System) 

เปนระบบท่ีสรางขึ้น เพ่ือสนับสนุนสารสนเทศและการตัดสินใจสําหรับผูบริหารระดับสูงโดยเฉพาะ 
หรือ สามารถกลาวไดวาระบบน้ีคือสวนหนึ่งของ DSS ที่แยกออกมา เพ่ือเนนการใหสารสนเทศท่ี
สําคัญตอการบริการแกผูบริหาร 

7.  ปญญาประดิษฐ (AI : Artificial Intelligence) ระบบที่ทําใหเครื่องคอมพิวเตอร
กลายเปนผูชํานาญการ ในสาขาใดสาขาหน่ึง คลายกับมนุษย ระบบผูเชี่ยวชาญมีสวนคลายคลึงกับ
ระบบอ่ืนๆ คือเปนระบบคอมพิวเตอรที่ชวยผูบริหารแกไขปญหาหรือทําการ ตัดสินใจไดดีขึ้น อยางไร
ก็ดีระบบผูเชี่ยวชาญจะแตกตางกับระบบอ่ืนอยูมาก เนื่องจากระบบผูเชี่ยวชาญจะเก่ียวของกับการ
จัดการ ความรู (Knowledge) มากกวาสารสนเทศ และถูกออกแบบใหชวยในการตัดสินใจโดยใชวิธี
เดียวกับผู เชี่ยวชาญท่ี มนุษย โดยใชหลักการทํางานดวยระบบ ปญญาประดิ ษฐ (Artificial 

Intelligence)  

8.  ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (OAS : Office Automation System) เปนระบบท่ีใช
บุคลากรนอยที่สุด โดยอาศัยเคร่ืองมือแบบอัตโนมัติและระบบส่ือสารเชื่องโยงขาวสารระหวาง
เครื่องมือเหลาน้ันเขาดวยกัน QAS มีจุดมุงหมายใหเปนระบบท่ีไมใชกระดาษ (Paperless System) 

สงขาว สารถึงกันดวยขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Interchange) แทน ซึ่งมีรูปแบบใน
การใชงาน 2 ลักษณะคือ 
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  รูปแบบของระบบงานพิมพและการประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Publishing & Processing System) ไดแกการส่ือสารดวยขอความ รูปภาพ จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Mail :    E-Mail) โทรสาร (FAX) หรือเสียงอิเล็กทรอนิกส (Voice Mail) เปนตน 

  รูปแบบการประชุมทางไกลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Meeting System) 

เปนเทคนิคที่ทําใหกลุมคนท่ัวโลกสามารถติดตอสื่อสารกันได คลายการพูดคุยกันโดยตรง เชน การ
ประชุมทางไกลแบบมีแตเสียง (Audio Conferencing), การประชุมทางไกลแบบมีทั้งภาพและเสียง 
(Video Conferencing) หรือ ทั้งจดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรสาร และ เสียงอิเล็กทรอนิกสรวมกัน 
เปนตน 
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ใบความรูที่ 3 
หนวยการเรียนรูที่ 1 ระบบสารสนเทศ 

องคประกอบของระบบสารสนเทศ (ฮารดแวร และ ซอฟตแวร) 
ประกอบดวย 5 สวน คือ ฮารดแวร ซอรฟแวร บุคลากร ขอมูลและข้ันตอนปฏิบัติงาน 
 

ฮารดแวร (Hardware) คือ เครื่องมือหรืออุปกรณตางๆ ที่ใชงานในระบบสารสนเทศ เชน
อุปกรณสํานักงานและเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสตางๆ โดยฮารดแวรที่สําคัญที่สุดในระบบสารสนเทศ 
คือ            เครื่องคอมพิวเตอร ฮารดแวรของเครื่องคอมพิวเตอรสามารถแบงไดตามหนวยการ
ทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอรไดแกหนวยรับขอมูล หนวยประมวลผลกลาง หนวยความจํา และหนวย
แสดงผล  

1. หนวยรับขอมูล (Input Unit) ฮารดแวรที่ทําหนาที่ในหนวยรับขอมูลเรียกวาอุปกรณรับ
ขอมูล (Input Devices) การเลือกใชอุปกรณรับขอมูลจะขึ้นอยูกับลักษณะของขอมูลโปรแกรม
ประยุกตที่ใชงาน และความสะดวกในการใชงานอุปกรณรับขอมูลที่นิยมใชในปจจุบันไดแก แปนพิมพ 
(Keyboard), เมาส (Mouse), สแกนเนอร (Scanner) เปนตน 

2. หนวยประมวลผลกลาง หรือซีพียู (CPU : Central Processing Unit) มีลักษณะเปน
วงจรอิเล็กทรอนิกส หรือชิป (Chip)ภายในประกอบไปดวยทรานซิสเตอร(Transistor) และอุปกรณ
อ่ืนๆรวมอยูมากมายภายในคอมพิวเตอร โดยเครื่องคอมพิวเตอรแบบเมนเฟรม (Mainframe) หรือ
ซุปเปอรคอมพิวเตอร (Supercomputer) จะเรียกซีพียูวาโพรเซสเซอร (Processor) โดยในเคร่ือง
คอมพิวเตอรประเภทนี้จะมีโปรเซสเซอรหลายๆตัวเพ่ือชวยในการประมวลผล สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรขนาดเล็ก หรือคอมพิวเตอรสวนบุคคล หรือเครื่องพีซี (PC : Personal Computer) จะ
ใชซีพียูเพียงหนึ่งตัว โดยจะเรียกซีพียูวา                ไมโครโพรเซสเซอร (Microprocessor) ปจจุบัน
ซีพียูที่นิยมใชกันอยางแพรหลายจะมีชื่อทางการคาและคุณสมบัติที่แตกตางกันไปตามบริษัทท่ีผลิต 
เชน Pentium, Celeron, Core และ AMD  

3. หนวยความจํา (Memory Unit) เปนหนวยที่ทํางานในเคร่ืองคอมพิวเตอรที่เร็วมากที่สุด 
มีหลายแบบท้ังแบบที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรและแบบพกพา แตละแบบจะมีคุณสมบัติแตกตาง
กัน โดยมีหนวย   ที่ใชสําหรับแสดงพ้ืนที่หรือความสามารถในการบันทึกขอมูลตามตารางแสดงคา
ความจุของหนวยความจํา ดังนี้ 
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ตารางแสดงคาความจุของหนวยความจํา 

หนวยความจุ ตัวยอ ความจุเปนไบต 
กิโลไบต 
เมกะไบต 
กิกะไบต 
เทราไบต 

KB 
MB 
GB 
TB 

1,024 
1,048,576 
1,073,741,825 
1,099,511,627,776 

หนวยความจําแบงตามลักษณะการทํางานเปน 2 ประเภท ไดแก 

3.1 หนวยความจําหลัก (Main Memory) คือ วงจรอิเล็กทรอนิกสที่ใชบันทึก
โปรแกรมและขอมูล จําทํางานควบคูไปกับหนวยประมวลผลกลาง มีทั้งแบบท่ีบรรจุอยูบน
แผงวงจรหลักหรือเมนบอรด (Main board) และแบบท่ีติดตั้งแยกตางหาก หนวยความจําที่รูจักกัน
โดยทั่วไปมี 3 ประเภท คือ แรม (RAM : Random Access Memory) , รอม (ROM : Read-Only 

Memory), และซีมอส (CMOS : Complementary Metal-Oxide Semiconductor) 

3.2 หนวยความจําสํารอง (Secondary Storage Devices) เปนฮารดแวรหรือ
อุปกรณเก็บขอมูลสํารอง (Secondary Storage Devices) มีทั้งแบบติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอรและ
เชื่อมตอตางหากกับเครื่องคอมพิวเตอรใชสําหรับจัดเก็บโปรแกรมและขอมูลเพ่ือใชในการประมวลผล 
โดยสามารถจัดเก็บไวไดโดยไมตองมีกระแสไฟฟาเลี้ยง อุปกรณจัดเก็บขอมูลสํารองท่ีรูจักกันอยาง
แพรหลาย ไดแก ฮารดดิสก               (Hard Disk) แผนซีดี (CD : Compact Disk) แผนดีวีดี (DVD 

: Digital Versatile Disc) และยูเอสบี           แฟลชไดรฟ (USB Flash Drive)   

4. หนวยแสดงผล (Output Unit) ทําหนาที่แสดงผลที่ไดจากการประมวลผลขอมูลซึ่งอาจ
แสดงผลที่ไดจากการประมวลผลขอมูลซึ่งอาจแสดงในรูปของการพิมพรายงานดวยเคร่ืองพิมพ การ
แสดงผลทางจอภาพ และการแสดงผลในรูปของเสียงและวีดีโอ ฮารดแวรหรืออุปกรณในหนวย
แสดงผล (Output Devices) ที่รูจักกันอยางแพรหลาย ไดแก เครื่องพิมพ (Printer) และจอภาพ 
(Monitor) 

ซอฟตแวร (Software) ฮารดแวรหรือเครื่องคอมพิวเตอรที่เราเห็นหรือสัมผัสไดไมสามารถ
ทํางานไดโดยปราศจากคําสั่งหรือโปรแกรมที่เรียกวา ซอฟตแวร ซึ่งทําหนาท่ีควบคุมใหเครื่อง
คอมพิวเตอรทํางานใหไดตามผลลัพธที่ตองการ ซอฟตแวรจะถูกเขียนขึ้นดวยภาษาตางๆ การเลือกใช
ซอฟตแวรที่เหมาะสมกับงานจะชวยใหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดประสิทธิภาพไดอยางสูงสุด
ซอฟตแวรแบงเปน 2 ประเภท คือ ซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรประยุกต ในการทํางานใดๆผูใช
จะตองใชทั้งซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรประยุกตเพ่ือใหเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติงานตามความ
ตองการ 
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1. ซอฟตแวรระบบ (System Software) เปนโปรแกรมหรือคําสั่งควบคุมการทํางานของ
คอมพิวเตอรและอุปกรณอ่ืนๆ ที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรนอกจากนั้นยังทําหนาที่ติดตอระหวางผูใช 
โปรแกรมประยุกต แลฮารดแวร   ซอฟตแวรระบบจําแนกเปน 2 ประเภท คือ ระบบปฏิบัติการ และ
โปรแกรมอรรถประโยชน 

1.1 ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating System) เปนชุดคําสั่งท่ีทําหนาที่เปน
สื่อกลางของกิจกรรมตางๆ ระหวางโปรแกรมประยุกต  อุปกรณคอมพิวเตอร และผูใช ตัวอยาง
ระบบปฏิบัติการ เชน DOS, Windows XP ,Linux เปนตน 

1.2  โปรแกรมอรรถประโยชน (Utility Program) เปนซอฟตแวรที่ชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร และอุปกรณตางๆ ทําหนาที่ดูแลความปลอดภัย
และเสถียรภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร ตัวอยางโปรแกรมอรรถประโยชน เชน โปรแกรมสํารองขอมูล
ที่สําคัญในฮารดดิสก โปรแกรมตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในฮารดดิสก โปรแกรมจัดระเบียบ
ขอมูล โปรแกรมตรวจสอบไวรัส และโปรแกรมบีบอัดขอมูล 

2. ซอฟตแวรประยุกต (Application Software) เปนโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือให
คอมพิวเตอรทํางานในดานตางๆตามความตองการของผูใช ซึ่งถาโปรแกรมถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองตอความตองการเฉพาะดานขององคกรใดองคกรหนึ่ง จะเรียกซอฟตแวรประเภทนี้วา 
ซอฟตแวรเฉพาะงาน ซึ่งขอดีของโปรแกรมชนิดนี้ คือ สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามความ
ประสงคของหนวยงาน แตขอเสียของซอฟตแวรประเภทนี้จะใชเวลาในการพัฒนานานและคาใชจาย
คอนขางสูง ดวยเหตุผลดังกลาวจึงไดมีการพัฒนาโปรแกรมสําหรับงานทั่วๆไป ที่เรียกวาโปรแกรม
สําเร็จรูป ซึ่งเปนซอฟตแวรเชิงพาณิชยที่ผูใชสามารถซ้ือไปประยุกตใชงานไดทันที ซอฟตแวรประยุกต
ที่นิยมใชสําหรับงานทั่วไป สามารถแบงไดตามประเภทของงานไดดังนี้ 

2.1 โปรแกรมประมวลผลคํา (Word Processor) เปนโปรแกรมสําหรับสราง 
แกไข จัดรูปแบบ ตลอดจนจัดพิมพงานเอกสารใหอยูในรูปแบบของรายงาน จดหมาย หนังสือ 
บทความ และสิ่งพิมพอ่ืนๆ โปรแกรมประมวลผลคําที่ใชในปจจุบันไดแก Microsoft Word, 

WordPerfect และ Lotus Word Pro 

2.2 โปรแกรมดานการคํานวณ (Spreadsheet) มีลักษณะเปนกระดาษทําการที่
ประกอบไปดวยชองตาราง หรือที่เรียกวา เซลล เรียงตามแถวและคอลัมน ใชสําหรับพิมพขอมูลท่ีเปน
ตัวอักษร ตัวเลข และสูตรการคํานวณคาตางๆ ความสามารถของโปรแกรมการคํานวณน้ียังชวยใหผูใช
ลดขั้นตอนในการคํานวณตางๆ ตัวอยางการโปรแกรมดานการคํานวณท่ีนิยมใชในปจจุ บัน เชน 
Microsoft Excel, Lotus 1-2-3 และ Quattro Pro 

 

2.3 โปรแกรมการนําเสนอขอมูล (Presentation) ใชสําหรับสรางเอกสารใน
รูปแบบแผนสไลด เหมาะสําหรับงานนําเสนอหลายรูปแบบ เชน การนําเสนอขอมูลในที่ประชุมการ
อบรม-สัมมนา หรือ  การบรรยายในการเรียนการสอน ตัวอยางโปรแกรมการนําเสนอขอมูลที่นิยมใช
ในปจจุบัน เชน Microsoft PowerPoint และ Freelance Graphics 
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2.4 โปรแกรมการจัดการฐานขอมูล (Database) เปนโปรแกรมสําหรับสราง
ฐานขอมูลเพ่ือนําไปจัดเก็บใหสามารถจัดการขอมูลได เพ่ิม ลบ แกไข และการคนหาขอมูลตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ตัวอยางโปรแกรมจัดการฐานขอมูลที่นิยมใชในปจจุบัน
เชน Microsoft Access, FoxPro 

2.5 โปรแกรมดานงานพิมพ (Desktop Publishing) เปนโปรแกรมสําหรับชวย
ผลิตงานสิ่งพิมพตางๆ เชน แผนพับ ใบปลิว จดหมายขาว บัตรเชิญ นามบัตร ตัวอยางโปรแกรมดาน
งานพิมพที่นิยมใชในปจจุบันเชน Microsoft Publisher, และ Adobe PageMaker 

2.6 โปรแกรมกราฟก (Graphics) เปนโปรแกรมสําหรับสรางงานและออกแบบ
งานกราฟกตางๆ ผูใชตองมีความชํานาญในการใชเครื่องมือ ผนวกกับเทคนิควิธีทางศิลปะ ตัวอยาง
โปรแกรมดานกราฟก ที่นิยมใชสําหรับตกแตงภาพทั่วไป เชน Adobe Photoshop, Microsoft 

Paint และ CorelDraw  
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 ใบความรูที่ 4 
หนวยการเรียนรูที่ 1 ระบบสารสนเทศ 

องคประกอบของระบบสารสนเทศ (บุคลากร และ ขอมูล) 
บุคลากร (People ware) บุคลากรในระบบสารสนเทศ คือ บุคคลที่ปฏิบัติงานในดาน

คอมพิวเตอรหรือผูที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ โดยบุคลากรในระบบสารสนเทศที่สําคัญแบงได 4 
ระดับ คือ นักวิเคราะหระบบ โปรแกรมเมอร เจาหนาที่ฝายปฏิบัติงานเครื่อง และผูใช 

1. นักวิเคราะหระบบ (System Analyst) คือ ผูทําหนาที่วิเคราะหระบบการทํางานของ
เครื่องคอมพิวเตอรหรือระบบสารสนเทศที่ตองการโดยศึกษาปญหาที่เคยเกิดขึ้นในระบบสารสนเทศ 
ตลอดจนหาแนวทางในการแกไขและปรับปรุงจากระบบสารสนเทศเดิมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
บางคร้ังอาจมีการออกแบบและสรางระบบสารสนเทศใหมเมื่อเสร็จแลวจะนําระบบสารสนเทศเดิมที่
ไดรับการแกไขแลว หรือระบบสารสนเทศใหมสงใหโปรแกรมเมอรเพ่ือเขียนโปรแกรมตามท่ีออกแบบ
ไวตอไป หนาที่ของนักวิเคราะหระบบนอกจากการแกไขหรือสรางระบบสารสนเทศแลว นักวิเคราะห
ระบบจําเปนตองประสานงานกับโปรแกรมเมอร เพ่ือใหโปรแกรมเมอรสามารถสรางงานไดตรงกับที่
นักวิเคราะหระบบออกแบบไวมากท่ีสุด ดังนั้นนักวิเคราะหระบบท่ีดีจึงควรมีความรูหรือความสามารถ
ดานตางๆดังนี้ 

- ฮารดแวร เพ่ือใหความเห็นและเลือกสรรอุปกรณคอมพิวเตอรไดเหมาะสมกับงานของ
หนวยงาน 

- ซอฟตแวร หรือโปรแกรม บางครั้งการระบุคําสั่งหรือโปรแกรมที่ถูกตองจะชวยใหได
ผลลัพธที่ถูกตองตรงตามความตองการมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองใหรายละเอียดเกี่ยวกับ
โปรแกรมนั้นๆ แกโปรแกรมเมอร 

- ระบบขอมูลและขอสนเทศ นักวิเคราะหระบบจะตองออกแบบระบบ เพ่ือใหได
ขอสนเทศหรือระบบขอมูลที่มีประโยชนตอหนวยงาน ดังนั้นจึงตองทราบถึงหลักการและวิธีการ
ออกแบบระบบดวย 

นักวิเคราะหระบบแบงออกเปน 2 ประเภทดังนี้ 
- นักวิเคราะหระบบที่เปนบุคลากรภายในองคกร (Staff employee within the 

organization) คือ เจาหนาที่ที่ไดรับการวาจางมาใหปฏิบัติงานประจําในหนวยงานนั้นๆ เพ่ือทําหนาที่
วิเคราะหระบบสารสนเทศสารสนเทศและออกแบบระบบสารสนเทศใหมๆ ใหกับหนวยงานนั้นๆ 
โดยเฉพาะ 

- นักวิเคราะหระบบท่ีเปนที่ปรึกษาจากภายนอก (Outside or external consultant) 

คือ บุคคลท่ีหนวยงานไดวาจางมาเพ่ือสรางหรือปรับปรุงงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งอาจจะวาจางมา
เพ่ือใหคําปรึกษาใหขอเสนอแนะนําหรือขอเสนอแกผูบริหาร บางคร้ังอาจทําหนาที่ประเมินความ
ตองการของหนวยงานดวย  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
203 

2. โปรแกรมเมอร (Programmer) คือ ผูที่ทําหนาที่รับระบบสารสนเทศจากนักวิเคราะห
ระบบท่ีไดจัดทําไวมาเขียนหรือสรางใหเปนโปรแกรมเพ่ือสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอรใหทํางานไดผล
ลัพธตามท่ีไดออกแบบมา บุคลากรท่ีอยูในฝายนี้ควรมีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอรที่สามารถผลิตโมดูล การทํางานเพ่ือสั่งการใหคอมพิวเตอรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยผูที่จะเปนโปรแกรมเมอรไดดีนั้นจะตองเปนคนที่มีวินัยในตนเอง เชื่อฟงคําสั่งของ
หัวหนา และตองปฏิบัติตามแผนงานที่นักวิเคราะหระบบไดออกแบบไว เพ่ือจะทําใหงานที่ไดเปนไป
อยางมีระบบ ระเบียบ และถูกตองนั่นเอง โปรแกรมเมอรแบงออกเปน 2 ระดับไดแกโปรแกรมเมอร
ระดับตน และโปรแกรมเมอรระดับอาวุโส ในหนวยงานที่มีขนาดใหญบางแหงอาจแบงโปรแกรมเมอร
เปนกลุมๆ ดังนี้ 

- โปรแกรมเมอรดานระบบ (System Programmer) ทําหนาที่ดูแล ปรับปรุง และแกไข
เกี่ยวกับโปรแกรมระบบ รวมไปถึงการจัดการ การดูแล และการตรวจสอบใหโปรแกรมระบบและ
โปรแกรมประยุกตสามารถใชงานรวมกันได 

- โปรแกรมเมอรดานโปรแกรมประยุกต (Application Programmer) ทําหนาที่เขียน
โปรแกรมเฉพาะงาน โดยมุงเนนใหโปรแกรมนั้นเหมาะสมและตรงกับความตองการของหนวยงาน
นั้นๆ มากท่ีสุด 

- โปรแกรมเมอรดานการดูแลโปรแกรม (Maintenance Programmer) ทําหนาที่ดูแล
และเก็บรักษาเอกสารท่ีเกี่ยวกับโปรแกรม และโปรแกรมที่ผานการทดสอบหรือโปรแกรมที่ใชงานได
แลว 

3. เจาหนาที่ฝายปฏิบัติงานเคร่ือง (Operator) คือ ฝายท่ีทําหนาที่ติดตั้งโปรแกรม
คอมพิวเตอร  ลงในเคร่ืองคอมพิวเตอรเพ่ือใหเครื่องคอมพิวเตอรสามารถใชงานไดตามความตองการ
อยางมีประสิทธิภาพ โดยจะใหบริการงานทางดานการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรควบคุมการทํางาน
และดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรใหทํางานตามระบบที่ฝายโปรแกรมเมอรผลิตขึ้นมา 

4. ผูใช (User) เปนผูใชงานระบบสารสนเทศโดยตรง ผูใชระบบสารสนเทศท่ีดีจะตองมี
ความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องคอมพิวเตอรและซอฟตแวรที่ใช ซึ่งอาจไดรับความรู เบื้องตนจาก
เจาหนาที่ฝายปฏิบัติงานเครื่อง เนื่องจากผลลัพธที่ไดจากระบบสารสนเทศนั้นขึ้นอยูกับการใชงานของ
ผูใชระบบสารสนเทศดวยเชนกัน 
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ขอมูล (Data) นับไดวาเปนองคประกอบที่สําคัญสวนหนึ่งของระบบสารสนเทศ ใน
ชีวิตประจําวัน  เราจะพบวามีการบันทึกขอมูลเพ่ือนํามาใชประโยชนในภายหลังอยูเสมอ เชน การ
บันทึกขอมูลนักเรียน     การบันทึกการขายสินคา และการบันทึกขอมูลการใชโทรศัพท โดยท่ัวไป
ขอมูลมักจะใชควบคูกับคําวา สารสนเทศ (Information) อยูเสมอ ดังนั้นในระบบสารสนเทศใดๆ ก็
ตามจึงตองใชทั้งขอมูลและสารสนเทศ ในกระบวนการทํางานเพ่ือใหไดผลลัพธที่ตองการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คุณภาพของผลลัพธที่ไดจากระบบสารสนเทศจะดีหรือไมดีนั้น สวนหนึ่งขึ้นอยูกับคุณภาพ
ของขอมูลและสารสนเทศท่ีใชดวย ขอมูลและสารสนเทศท่ีดีนั้นจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
 ดานเนื้อหา มีความถูกตอง เที่ยงตรง กะทัดรัด รัดกุม สัมพันธกับสิ่งที่ตองการ มีความ
สมบูรณ นาเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได 
 ดานกระบวนการ มีความสามารถในการเขาถึงขอมูล ตรงตามความตองการ มีการเชื่อมโยงท่ี
ถูกตอง และมีความปลอดภัยในการใชงาน 
 ดานเวลา มีความเปนปจจุบัน มีระยะเวลาในชวงที่ตองการท้ังในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ที่
คาดวาจะมี และสามารถเรียกใชไดทันเวลา 
 ดานรูปแบบ มีความชัดเจน เขาใจงาย มีระดับการนําเสนอรายละเอียดที่เหมาะสม นาสนใจ 
มีความยืดหยุน และกระบวนการผลิตตองประหยัด 
 การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชในระบบสารสนเทศสารสนเทศจะมีระดับของโครงสราง
ของขอมูล แตกตางกันสามารถเรียงลําดับจากขนาดของขอมูลท่ีเล็กที่สุดไปสูขนาดของขอมูลที่ใหญ
ที่สุดไดดังนี้ 

1. บิต (bit) คือ เลขฐานสองหนึ่งหลัก ซึ่งมีคาเปน 0 หรือ 1 

2. ตัวอักษร (Character) คือ กลุมของบิตที่สามารถแทนคาตัวอักษรได 
3. เขตขอมูล (Field) คือ กลุมตัวอักษรท่ีแทนขอเท็จจริง 
4. ระเบียนขอมูล (Record) คือ โครงสรางขอมูลที่แทนตัววัตถุหนึ่งชิ้น 

5. แฟมขอมูล (File) คือ ตารางที่เปนกลุมของระเบียนที่มีโครงสรางขอมูลเดียวกัน 

6. ฐานขอมูล (Database) คือ กลุมของตารางท่ีมีความสัมพันธกัน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบสารสนเทศ และเร่ืองคอมพิวเตอร 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 
คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
จุดประสงคขอ 1 อธิบายลักษณะการดําเนินงานของระบบสารสนเทศประเภทตางๆได 
1. ขอใดคือกระบวนการประมวลผลขอมูลในระบบสารสนเทศ 

ก. การแสดงกราฟยอดขายสินคา 
ข. การบันทึกชื่อและท่ีอยูของนักเรียน 
ค. การบันทึกคะแนนเก็บของนักเรียน 
ง. การคํานวณรายไดพนักงานประจําป 

2. ขอใดกลาวถึงสารสนเทศไมถูกตอง 
ก. มีลักษณะเหมือนกับขอมูลดิบ 
ข. ผานการประมวลผลขอมูลแลว 
ค. มักเปนกราฟแผนภูมิหรือตาราง 
ง. รูปแบบการนําเสนองายตอการนําไปตัดสินใจ 

จุดประสงคขอ 2 เห็นประโยชนของระบบสารสนเทศและใชงานไดในชีวิตประจําวัน 
3. ระบบสารสนเทศประเภทใดมีลักษณะการทํางานเหมือนมนุษยมากท่ีสุด 
ก. ปญญาประดิษฐ 
ข. ระบบสารสนเทศสํานักงาน 
ค. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
ง. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

4. ขอใดคือลักษณะของสารสนเทศท่ีดี 
ก. มีความถูกตองแมนยําและประมวลผลจากเครื่องคอมพิวเตอร 
ข. มีความคุมคาชวยรักษาทรัพยากรใชบุคลากรในการประมวลผลนอย 
ค. มีความถูกตองตรงตอความตองการชัดเจนและเปนปจจุบัน 
ง. มีความถูกตองยืดหยุนไดดีทันตอเหตุการณและสรางโดยผูเชี่ยวชาญ 

5. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศขอใดมีผลตอตัวนักเรียน 
ก. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ข. ระบบเฝาระวังภัยที่มีคอมพิวเตอรควบคุมการทํางาน 
ค. ระบบการเรียนการสอนทางไกล 
ง. ถูกทั้ง ขอ ก และ ค 
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จุดประสงคขอ 3 มีทักษะในการคนหาขอมูลเกี่ยวกับประเภทของระบบสารสนเทศ 
6. การวินิจฉัยโรคบางโรคหากขาดแคลนแพทยผูเชี่ยวชาญ จะสามารถสรางระบบใดมาชวยงานได 

 ก. ระบบผูเชี่ยวชาญ 
 ข. ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร 
 ค. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 ง. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

จุดประสงคขอ 4 อธิบายหนาที่ของฮารดแวรและซอฟตแวรในระบบสารสนเทศได 
7. ขอใดคือฮารดแวรที่ทําหนาที่ในหนวยรับขอมูลของระบบสารสนเทศ 

ก. กลองแสดงความคิดเห็น 
ข. สแกนเนอร 
ค. ไมโครโพรเซสเซอร 
ง. เจาหนาที่ปฏิบัติการรับขอมูล 

8. เครื่องพิมพทําหนาที่อะไรในระบบสารสนเทศ 
ก. จัดเก็บขอมูล 
ข. รับขอมูลเสียง 
ค. แสดงผลขอมูล 
ง. รับขอมูลการสั่นสะเทือน 

จุดประสงคขอ 5 อธิบายหนาที่ของบุคลากรที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศได 
9. ใครมีหนาที่ในการดูแลรักษาโปรแกรมในระบบสารสนเทศ 

ก. ผูใช 
ข. โปรแกรมเมอร 
ค. นักวิเคราะหระบบ 
ง. เจาหนาที่ฝายปฏิบัติงานเครื่อง 

จุดประสงคขอ 6 อธิบายลักษณะของขอมูลที่ใชในระบบสารสนเทศได 
10. สวนขยาย EXE หมายถึงขอมูลประเภทใด 

ก. ขอมูลที่รอการประมวลผล 
ข. ขอมูลที่มีลักษณะเปนตัวหนังสือ 
ค. ขอมูลที่ใชสําหรับการประมวลผล 
ง. ขอมูลที่มีลักษณะเปนภาพแกไขไมได 
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11. ขอมูลประเภทใดควรเก็บไวในแฟมหลัก 
ก. รายรับรายจาย 
ข. ประวัติทางการศึกษา 
ค. ยอดขายประจําสัปดาห 
ง. ระดับน้ําทะเลในแตละวัน 

12. ขอมูลใดเปนสายอักขระ 
ก. รูปภาพ 
ข. วันและเวลา 
ค. จริงและเท็จ 
ง. รหัสเลขบัตรประชาชน 

 
จุดประสงคขอ 7 เห็นความสําคัญของการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่ใชในชีวิตประจําวัน 
13. SDLC หมายถึงอะไร 

ก. วงจรการปฏิบัติงาน 
ข. วงจรการพัฒนาระบบ 
ค. หนวยความละเอียดของจอภาพ 
ง. หนวยความจุของอุปกรณบันทึกขอมูล 

14. ขอใดกลาวถึงการติดตั้งระบบสารสนเทศไมถูกตอง 
ก. ตองมีทีมงานดานเทคนิค 
ข. ตองเตรียมอุปกรณตางๆใหพรอม 
ค. ตองศึกษาสภาพแวดลอมกอนการติดตั้งระบบ 
ง. ตองจัดทําเอกสารและจัดฝกอบรมหลังการติดตั้ง 

15. ระบบสารสนเทศแบบใดท่ีสรางขึ้นเพ่ือชวยในการวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง
ในองคกร 

  ก. ระบบผูเชี่ยวชาญ 
  ข. ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร 
  ค. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
  ง. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
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จุดประสงคขอ 8 อธิบายหนาที่ของหนวยตางๆในระบบคอมพิวเตอรได 
16. ขอใดกลาวถึงระบบการทํางานของคอมพิวเตอรไมถูกตอง 

ก. จะทํางานภายใตชุดคําสั่ง 
ข. มีการทํางานอยางเปนระบบ 
ค. ผูใชเปนผูกําหนดซอฟตแวร 
ง. หนวยประมวลผลกลางจะส่ังใหหนวยอื่นๆทํางานอยางอัตโนมัติ 

17. ขอมูลประเภทใดจะถูกบันทึกไวในหนวยความจําแรม 
ก. ประเภทของเมาส 
ข. ชุดคําสั่งที่ใชขณะประมวลผล 
ค. ขอมูลฮารดแวรจากโรงงาน 
ง. คําสั่งเริ่มตนของระบบ 

18. เครื่องสแกนรหัสสินคาท่ีใชกันโดยทั่วไปในหางสรรพสินคาเปนเครื่องสแกนเนอรแบบใด 
ก. สแกนเนอรระนาบ 
ข. สแกนเนอรแบบดรัม 
ค. สแกนเนอรที่ใชกับเครื่องหมาย 
ง. สแกนเนอรที่อานขอมูลแบบบารโคด 

19. ขอใดไมใชความสามารถของยูเอสบีแฟลชไดรฟ 
ก. ถายภาพได 
ข. แกไขขอมูลได 
ค. บันทึกขอมูลไดหลายๆครั้ง 
ง. บันทึกขอมูลได 

20. สวนประกอบใดของคอมพิวเตอรที่เปนหัวใจของการทํางานในคอมพิวเตอร  
ก. ซีพียู 
ข. หนวยความจํา 
ค. อุปกรณรับเขา 
ง. อุปกรณสงออก 

21. หนวยใดของ ซีพียู (CPU) ที่ทําหนาที่ประสานงานและควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร 
ก. หนวยความจํา 
ข. หนวยควบคุม 
ค. หนวยวิเคราะห 
ง. หนวยคํานวณและตรรกะ 
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22. ไมโครโปรเซสเซอร มีหนาที่ตรงกับขอใด 
ก.  หนวยแสดงผล 
ข.  หนวยความจําหลัก 
ค. หนวยประมวลผลกลาง 
ง. หนวยรับโปรแกรมและขอมูล 

23. ขอใดกลาวถึงหนาที่ของหนวยความจํารองไดถูกตอง 
ก. บรรจุคําสั่งในการตรวจสอบอุปกรณตางๆ 
ข. เก็บชุดคําสั่งขอมูลตางๆ ที่ใชในการประมวลผลงานที่ตองการ 
ค. เก็บขอมูลและชุดคําสั่งที่ตองการเก็บไวสําหรับใชงานตอไป 
ง. ถูกทั้ง ข. และ ค. 

24. หนวยรับขอมูล ทําหนาที่ ตรงตามขอใด 
ก. รับขอมูลเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร 
ข. รับขอมูลและโปรแกรมเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือเตรียมประมวลผลคอมพิวเตอรเพื่อแสดงผล 
ค. รับโปรแกรมเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร 
ง. รับขอมูลและโปรแกรมเขาสูเครื่อง 

25. อุปกรณในขอใด ทําหนาที่ในหนวยรับขอมูล 
ก. เมาส 
ข. จอภาพ 
ค.แปนพิมพ 
ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ค. 

จุดประสงคขอ 9 เลือกใชฮารดแวรและซอฟตแวรไดเหมาะสมกับงาน 
26. ขอใดไมใชโปรแกรมสําหรับระบบสํานักงานอัตโนมัติ 
ก. โปรแกรมประมวลผล 
ข. โปรแกรมทะเบียนผูปวย 
ค. โปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ 
ง. โปรแกรมกระดาษทําการ 

27. ฮารดแวรใดไมไดติดตั้งบนเมนบอรด 
ก. เคส 
ข. แรม 
ค. ซีพียู 
ง. การดจอ 
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28. ขอใดไมใชชิ้นงานที่สรางจากอะโดบีโฟโตชอป 
ก. ภาพวาด 3 มิติ 
ข. เว็บไซตแอนิเมชัน 
ค. ภาพถายโทนสีน้ําตาล 
ง. ตัวอักษรลายพ้ืนหินออน 

29. “ซอฟตแวรที่ติดตั้งมีความหลากหลายใชสําหรับความบันเทิงเปนหลัก”เปนลักษณะคอมพิวเตอร
ของผูใชประเภทใด 
ก. Home User  
ข. Power User  
ค. Mobile User  
ง. Small Office User  

จุดประสงคขอ 10 อธิบายคุณลักษณะของผูใชขอมูล และกระบวนการในระบบคอมพิวเตอรได 
30. ขอใดกลาวถึง วงจรตรรกะ ไดถูกตอง 
ก. การมีสัญญาณไฟฟา แทนสภาวะตรรกะ “เท็จ” หรือ “0” 
ข. การมีสัญญาณไฟฟา แทนสภาวะตรรกะ “จริง” หรือ “1” 
ค. การไมมีสัญญาณไฟฟา แทนสภาวะตรรกะ “จริง” หรือ “0” 
ง. การไมมีสัญญาณไฟฟา แทนสภาวะตรรกะ “เท็จ” หรือ “1” 
ง. การไมมีสัญญาณไฟฟา แทนสภาวะตรรกะ “เท็จ” หรือ “1” 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ง31252) 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 
1. ง 16. ง 
2. ก 17. ข 
3. ก 18. ง 
4. ค 19. ก 
5. ง 20. ก 
6. ก 21. ง 
7. ข 22. ค 
8. ค 23. ง 
9. ง 24. ข 
10. ค 25. ง 
11. ข 26. ข 
12. ง 27. ก 
13. ข 28. ข 
14. ง 29. ก 
15. ค 30. ข 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
ที่มีตอการเรียนแบบแบบรวมมือ 

เรื่องระบบสารสนเทศ และคอมพิวเตอรรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
 

คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบรวมมือ
อยูในระดับใดโปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน ซึ่งกําหนด
เกณฑตัดสินคุณภาพเปนระดับดังนี้ 
 ระดับ 5   หมายถึง ดีมาก   ระดับ 4   หมายถึง ด ี

ระดับ 3   หมายถึง ปานกลาง  ระดับ 2   หมายถึง พอใช 
ระดับ 1   หมายถึง ปรับปรุง 

 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ดานเนื้อหา      

1. เนื้อหาสอดคลอง ครอบคลุมตามผลการเรียนรู      
2. เนื้อหามีความถูกตอง นาเชื่อถือ       
3. เนื้อหามีความทันสมัย      
4. มีการเรียงลําดับเนื้อหาไดอยางเหมาะสม      
5. อธิบายเนื้อหาเขาใจงาย มีความชัดเจน      

ดานการออกแบบส่ือ      
6. ภาษาท่ีใชมีความถูกตองชัดเจน      
7. ตัวอักษรอานงาย มีความเหมาะสมกลมกลืน      
8. ภาพที่ใชประกอบมีความเหมาะสมกับเนื้อหา      
9. สื่อสามารถสงเสริมความเขาใจในการเรียน      
10. ความถูกตองของภาพกราฟกท่ีใชประกอบบทเรียน      
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ดานกิจกรรม      

1.  กิจกรรมการเรียนสอดคลองกับผลการเรียนรู      
2.  กิจกรรมชวยสงเสริมใหเกิดทักษะการทํางานรวมกัน      
3.  มีบรรยากาศในการเรียนที่ดี สงเสริมใหเกิดการเรียนรู      
4.  ไดแสดงความคิดเห็นและไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืน      
5.  แสวงหาความรูเพิ่มเติมไดตลอดเวลา      

ประโยชนที่ไดรับ      
6.  กลาแสดงความคิดเห็นเพิ่มมากข้ึน      
7.  มีวินัยในการเรียนมากข้ึน      
8.  มีความรับผิดชอบตอตนเองและกลุม      
9.  สามารถใชกลุมเปนแหลงเรียนรูระหวางเรียน      
10.  สงเสริมความสามัคคีในกลุม      

 
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ... 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
ที่มีตอการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 

เรื่องระบบสารสนเทศ และคอมพิวเตอรรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
 

คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบ
ผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมืออยูในระดับใดโปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองระดับท่ีตรง
กับความคิดเห็นของนักเรียน ซึ่งกําหนดเกณฑตัดสินคุณภาพเปนระดับดังนี้ 
 ระดับ 5   หมายถึง ดีมาก   ระดับ 4   หมายถึง ดี 

ระดับ 3   หมายถึง ปานกลาง  ระดับ 2   หมายถึง พอใช 
ระดับ 1   หมายถึง ปรับปรุง 

 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ดานเนื้อหา      

1. เนื้อหาสอดคลอง ครอบคลุมตามผลการเรียนรู      
2. เนื้อหามีความถูกตอง นาเชื่อถือ       
3. เนื้อหามีความทันสมัย      
4. มีการเรียงลําดับเนื้อหาไดอยางเหมาะสม      
5. อธิบายเนื้อหาเขาใจงาย มีความชัดเจน      

ดานการออกแบบส่ือ      
6. สี และแบบอักษรท่ีใชมีความเหมาะสม      
7. ตัวอักษรอานงาย มีความเหมาะสมกลมกลืน      
8. ภาพที่ใชประกอบมีความเหมาะสมกับเนื้อหา      
9. วางตําแหนงการเชื่อมโยงไดเหมาะสมและสื่อความหมายไดชัดเจน      
10. ภาษาท่ีใชมีความถูกตองชัดเจน      
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ดานกิจกรรม      

11.  กิจกรรมการเรียนสอดคลองกับผลการเรียนรู      
12.  กิจกรรมชวยสงเสริมใหเกิดทักษะการทํางานรวมกัน      
13.  มีบรรยากาศในการเรียนที่ดี สงเสริมใหเกิดการเรียนรู      
14.  ไดแสดงความคิดเห็นและไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืน      
15.  แสวงหาความรูเพิ่มเติมไดตลอดเวลา      

ประโยชนที่ไดรับ      
16.  กลาแสดงความคิดเห็นเพิ่มมากข้ึน      
17.  มีวินัยในการเรียนมากข้ึน      
18.  มีความรับผิดชอบตอตนเองและกลุม      
19.  สามารถใชกลุมเปนแหลงเรียนรูระหวางเรียน      
20.  สงเสริมความสามัคคีในกลุม      

 
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ... 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
216 

แบบประเมินผลการทํางานรวมกัน  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร 
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เกณฑการใหคะแนนประเมินผลการทํางานรวมกัน คะแนนเต็ม 25 คะแนน 
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
รายการประเมิน เกณฑการใหคะแนน 

1. การประชุมวาง
แผนการทํางาน
รวมกัน 

5 คะแนน มีการประชุมวางแผนกอนการทํางานทุกครั้ง ทําความ
เขาใจในวัตถุประสงคของงานปรึกษาและระบุงานที่
จะตองทํา เสนอหรือชวยวางระเบียบในการทํางาน มี
การทํางานเปนลําดับขั้นตอน มีการแบงงานกันในกลุม
อยางชัดเจน 

4 คะแนน มีการประชุมวางแผนกอนการทํางาน ทําความเขาใจใน
วัตถุประสงคของงานปรึกษาและระบุงานที่จะตองทํา 
เสนอหรือชวยวางระเบียบในการทํางาน มีการทํางาน
เปนลําดับขั้นตอน มีการแบงงานกันในกลุม 

3 คะแนน มีการประชุมวางแผนกอนการทํางาน ทําความเขาใจใน
วัตถุประสงคของงานปรึกษาและระบุงานที่จะตองทํา มี
การแบงงานกันในกลุม 

2 คะแนน มีการประชุมวางแผนกอนการทํางาน ปรึกษาและระบุ
งานที่จะตองทํา มีการแบงงานกันในกลุม 

1 คะแนน มีการประชุมวางแผนกอนการทํางาน ปรึกษาและระบุ
งานที่จะตองทํา ไมมีการแบงงานกันในกลุม 

2. แสดงความ
คิดเห็นอยางมี
เหตุผล 

5 คะแนน มีการแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลทุกคร้ัง มีการ
คัดคานอยางมีเหตุมีผล สนับสนุนผูอ่ืนเมื่อมีความ
คิดเห็นตรงกับผูอ่ืน ใชเหตุผลประกอบการแสดงความ
คิดเห็นอยางชัดเจน 

4 คะแนน มีการแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล  มีการคัดคาน
อยางมีเหตุมีผล สนับสนุนผูอ่ืนเมื่อมีความคิดเห็นตรงกับ
ผูอื่น ใชเหตุผลประกอบการแสดงความคิดเห็น 

3 คะแนน มีการแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล  มีการคัดคาน
อยางมีเหตุมีผล สนับสนุนผูอ่ืนเมื่อมีความคิดเห็นตรงกับ
ผูอื่น  

2 คะแนน มีการแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล  สนับสนุนผูอ่ืน
เมื่อมีความคิดเห็นตรงกับผูอ่ืน  

1 คะแนน มีการแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล  
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รายการประเมิน เกณฑการใหคะแนน 

3. รับผิดชอบในการ
ทํางานกลุม 

5 คะแนน มีความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จทุกครั้ง 
และรับผิดชอบงานในสวนของตนเอง ทํางานเสร็จ
ทันเวลาที่กําหนด 

4 คะแนน มีความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ และ
รับผิดชอบงานในสวนของตนเอง ทํางานเสร็จทันเวลาที่
กําหนด 

3 คะแนน มีความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ และ
รับผิดชอบงานในสวนของตนเองจนสําเร็จ 

2 คะแนน มีความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ และ
รับผิดชอบงานในสวนของตนเองจนสําเร็จแตไมทันเวลา
ที่กําหนด 

1 คะแนน มีความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จแตไม
ทันเวลาที่กําหนด 

4. การใหความ
สนใจ/ใสใจ ในการ
ปฏิบัติงานกลุม 

5 คะแนน มีความสนใจในการปฏิบัติงานกลุมทุกคร้ังใหความ
รวมมือกับกลุมในการทํางาน ชวยกลุมทําตาม
กระบวนการกลุม ทําความเขาใจในจุดประสงคของงาน 

4 คะแนน มีความสนใจในการปฏิบัติงานกลุม ใหความรวมมือกับ
กลุมในการทํางาน ชวยกลุมทําตามกระบวนการกลุม 
ทําความเขาใจในจุดประสงคของงาน 

3 คะแนน มีความสนใจในการปฏิบัติงานกลุม ใหความรวมมือกับ
กลุมในการทํางาน ชวยกลุมทําตามกระบวนการกลุม  

2 คะแนน มีความสนใจในการปฏิบัติงานกลุม ใหความรวมมือกับ
กลุมในการทํางาน  

1 คะแนน มีความสนใจในการปฏิบัติงานกลุม ใหความรวมมือกับ
กลุมในการทํางานบางในบางครั้ง 
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รายการประเมิน เกณฑการใหคะแนน 
5. การเสนอผลงาน  5 คะแนน มีการนําเสนอผลงานไดถูกตองตรงตามการวางแผนการ

นําเสนอผลงานของกลุมทุกคร้ัง เสนอผลงานดวยวิธีการ
ที่นาสนใจทําใหสมาชิกในหองเกิดความสนใจในผลงาน
ชิ้นนั้นๆ 

4 คะแนน มีการนําเสนอผลงานไดถูกตองตรงตามการวางแผนการ
นําเสนอผลงานของกลุม เสนอผลงานดวยวิธีการที่
นาสนใจทําใหสมาชิกในหองเกิดความสนใจในผลงานชิ้น
นั้นๆ 

3 คะแนน มีการนําเสนอผลงานไดถูกตองตรงตามการวางแผนการ
นําเสนอผลงานของกลุม เสนอผลงานดวยวิธีการที่
นาสนใจ 

2 คะแนน มีการนําเสนอผลงานไดถูกตองตรงตามการวางแผนการ
นําเสนอผลงานของกลุม  

1 คะแนน มีการนําเสนอผลงานไมถูกตองตามการวางแผนการ
นําเสนอผลงานของกลุม  
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ภาคผนวก  ง 
ภาพประกอบจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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ชื่อผูใช   :   รหัสประจําตัวนักเรียน 
รหัสผาน :   เลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1  หนาจอเขาสูระบบบริหารจัดการเรียนรู (LMS) เขาถึงไดที่ 
http://ns2.ptv.ac.th/ptv/elearning/ 
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แผนภาพที่ 2 หนาจอระบบบริหารจัดการเรียนรู (LMS) 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนภาพท่ี  3  หนาจอแบบทดสอบ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนภาพที่  4  หนาจอแสดงสมาชิกรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนภาพที่  5  หนาจอแสดงสมาชิกในแตลกลุมจํานวน 9 กลุม 
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แผนภาพที่  6  หนาจอแสดงประวัติการเขาเรียนอีเลิรนนิง 

แผนภาพที่  7  หนาจอแสดงการสงงานของนักเรียน 
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ภาพประกอบกิจกรรมการการเรียนแบบรวมมือ 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
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ภาพประกอบกิจกรรมการการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ  นางสาวมนสิชา  เปลงเจริญศิริชัย 
ที่อยู  214 หมู 2 ตําบลลําพยา อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
สถานที่ทํางาน โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร 164 หมู 16 ตําบลพระแทน อําเภอทามะกา  

จังหวัดกาญจนบุรี 71130 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2547  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกคอมพิวเตอรศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

พ.ศ. 2553  ศึกษาตอระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2550  ตําแหนง ครูอัตราจางโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา จังหวัดนครปฐม 
พ.ศ. 2551 – 2553 ตําแหนง ครผููชวย โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร  

จังหวัดกาญจนบุรี 
พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน ตําแหนง ครู คศ.1 โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร  

จังหวัดกาญจนบุรี 
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