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บทคัดยอ
การวิ จั ย เรื่ อ งนี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง ทดลองประเภทกึ่ ง ทดลองโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษา
การเปลี่ยนแปลงการเรียนรูของนิสิตที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อ
วีดิทัศน Thai PBS และเพื่อเปรียบเทียบการเรียนรูระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม กลุมตัวอยางเปน
นิสิต ปริญ ญาตรี ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒที่ลงทะเบียนเรีย นวิช า มศว 141 และ มศว 151
จํานวน 625 คน แบงเปนกลุมทดลอง 308 คนและกลุมควบคุม 317 คน โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบวัด
กอนและหลั งการทดลองโดยมี กลุ มควบคุม วิธีดําเนิน การทดลอง กลุมทดลองไดรับ การจัดการเรีย น
การสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดีทัศน Thai PBS จํานวน 8 ครั้ง สวนกลุมควบคุม ไดรับการ
จัดการเรียนการสอนตามปกติ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎี
ปญญาสังคม สื่อวีดิทัศน Thai PBS และแบบวัดตัวแปรที่ศึกษาจํานวน 17 แบบวัด
ผลการวิจัย พบวา
1. นิสิตปริญญาตรีกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน
Thai PBS มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู ในองคประกอบพุทธิพิสัย จิตพิสัย องคประกอบทั้ง
3 ดาน คือ ดานความเขาใจตนเอง ดานความเขาใจผูอื่น และดานความตระหนักในลิขสิทธิ์ และทักษะพิสัย
เฉพาะองคประกอบดานการสื่อสารสูงกวาเกณฑ (รอยละ 50) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นิสิตปริญญาตรีกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน
Thai PBS มีพฤติกรรมการเรียนรูในองคประกอบพุทธิพิสัยสูงกวานิสิตปริญญาตรีที่ไดรับการจัดการเรียน
การสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คําสําคัญ: การเรียนรู การจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคม

ข

Abstract
This study draws on the basic form of Albert Bandura’s social cognitive theory,
whose purpose was to evaluate the changing of learning and social-cognitive development
in students, by comparing an experimental group of students using Thai Public Broadcast
media in the General Education at Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand. The
participants were 625 first year students taking two subjects; SWU 141 and SWU 151 in the
first semester of academic year 2013; 308 in experimental group and 317 in control group,
selected by simple random sampling. The experimental group was taught using Thai Public
Broadcast media, the other was taught without Thai Public Broadcast media and each group
were tested eight times. Seventeen instruments were applied. The findings were as follows:
The cognitive domain and communication skills in psychomotor domain of learning behavior
of students in the experimental group were significantly higher than those of other groups at
.05 level on items.
Keyword: Learning Behavior, Teaching on Social Cognitive Theory
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คํานํา
สาระสํ า คั ญ ของการจั ด การศึ ก ษานั้ น ก็ เ พื่ อ พั ฒ นาคนให เ ป น มนุ ษ ย ที่ ส มบู ร ณ ทั้ ง ร า งกาย จิ ต ใจ
สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรมและมีวัฒนธรรมที่ดีในการดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข ดังนั้นการจัดการเรียนสอนในระดับอุดมศึกษา จึงนับวามีบทบาทและมีความสําคัญอยางมาก เพราะ
การจัดการเรียนการสอนนั้นเปนเครื่องมือที่ชวยสงเสริมใหนิสิตเกิดพฤติกรรมการเรียนรู ทั้งดานพุทธิพิสัย
จิตพิสัย และทักษะพิสัยได ซึ่งการจัดการเรียนการสอนที่ดีนั้น ควรมีความเปนพลวัตร คือ มีการเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา ทั้งในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู การสรางบรรยากาศในการเรียนรู สาระการเรียนรู รูปแบบ
เทคนิค วิธีการ เปนตน
สําหรับงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนบนฐานแนวคิดทฤษฎีปญญา
สังคมดวยการจัดประสบการณใหนิสิตเกิดพฤติกรรมการเรียนรูจากการชมวีดิทัศน ซึ่งวิธีการจัดการเรียนการ
สอนดังกลาวนี้นาเปนวิธีการที่เหมาะสมวิธีการหนึ่งที่จะนํามาใชสอนนิสิตในระดับอุดมศึกษา เพื่อใหนิสิตเกิด
การเรี ย นรู ต ามวั ต ถุ ป ระสงค ข องรายวิ ช าที่ ตั้ ง ไว ไ ด และการทํ า วิ จั ย ครั้ ง นี้ คณะผู วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ใหการสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัย และขอขอบคุณองคการกระจาย
เสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (Thai PBS) ที่อนุญาตใหนําสื่อวีดิทัศน มาใชเปนสื่อ การสอนใน
การทํ า วิ จั ย ตลอดจนขอขอบพระคุ ณ คณาจารย ข องสํ า นั ก นวั ต กรรมการเรี ย นรู มหาวิ ท ยาลั ย
ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ที่ ได ให ก ารช ว ยเหลื อในเรื่อ งการจั ดสภาพการณก ารเรี ย นการสอนที่ ใช ในการดํ าเนิ น
การทดลอง และการรวบรวมขอมูล จนทําใหงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงลงได
คณะผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา ผลการวิจัยครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยในการที่จะพัฒนานิสิตใหเกิดการเรียนรูและมีความพรอมที่จะมุงไปสูจุดหมายปลายทาง คือ
ความสําเร็จในชีวิต สามารถที่จะดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและมีคุณคาในอนาคต
คณะผูวิจัย
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บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย

จุดมุงหมายสําคัญของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาก็เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีทั้งการพัฒนาตน การพัฒนาอาชีพและการพัฒนาสังคม โดยใหผูเรียนมีทักษะ
กระบวนการในการคนควาหาความรูดวยตนเอง เพื่อพัฒนาตนใหเปนมนุษยที่มีความสมบูรณทั้งทางรางกาย
จิต ใจ และสติป ญ ญาควบคู ไปกั บ ความรูทางวิช าการ มี จิตสํานึกที่ถูกตอง รูจักพึ่งตนเอง มีความคิด ริเริ่ม
สรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต ที่สามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุขทามกลางความเจริญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระแสโลกาภิวัตน การศึกษา
จึงเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหมนุษยในสังคมเกิดการเรียนรู และพัฒนาทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีพใน
สังคมไดอยางปกติสุข ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเปนหนวยหนึ่งที่ทําหนาที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูสังคม เนื่องจาก
คนในสั งคมป จ จุ บั น จะต องเป น คนที่ พรอมจะอยูในสังคมแหงการเรีย นรู และรูเทาทัน โลกที่เปลี่ย นแปลง
ตลอดเวลา วิชัย วงษใหญ (2539) ไดเสนอ กระบวนทัศนในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา วาควรมี
ลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ ประการแรก ทิศทางการจัดการศึกษาจะตองมีความชัดเจนตอลักษณะสังคมใน
อนาคต จะตองสรางจิตสํานึกใหบัณฑิตตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของการศึกษาวาเปนสิ่งที่ดีงาม เพื่อ
พัฒนาคนใหมีคุณภาพและศักยภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะตองสงเสริมความเปนอิสระและความเปนเลิศทาง
วิชาการ กระตุนใหทุกคนมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มคุณภาพและประกันคุณภาพในการผลิตบัณฑิต
ประการที่สอง ลักษณะการเรียนรูของบุคคลในสังคมสารสนเทศจะเปดกวาง การออกแบบระบบการสอน
จะตองสรางวัฒนธรรมการเรียนรูใหมใหแกผูเรียน มีการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรูที่เอื้อตอการพัฒนา
กระบวนการคิดเชิงพัฒนา เนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน การจัดการเรียนการสอนควรใชการ
วิจัยเปนฐาน การสรางเครือขายการเรียนรูโดยนําเครือขายการสื่อสารมาใช และประการสุดทาย บุคลากรที่
เกี่ยวของกับหลักสูตรจะตองไดรับการพัฒนาใหมีความรูและเจตคติที่ดีตอการนําเทคโนโลยีมาจัดหลักสูตรและ
การสอนเพื่ อประโยชน ในการพั ฒ นาความรูและทักษะจากเทคโนโลยีใหมที่ส ามารถชว ยในการวางแผน
หลักสูตร การออกแบบระบบการเรียนการสอนที่ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจไดงายขึ้นและเกิดการเรียนรูไดดี
ขึ้น บุคลากรที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและการสอนตองไดรับการพัฒนาเพื่อใหมีวิสัยทัศนใหม มีโลกทัศนและ
มุมมองที่กวางไกลและลึกซึ้ง มีความตระหนักในความสําคัญของคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิต รวมถึง
การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพด ว ย ซึ่ ง กระบวนทั ศ น ที่ ก ล า วนี้ สอดคล อ งกั บ ปรั ช ญาของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่วา การศึกษาคือ การเจริญงอกงาม (Education is Growth) นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒที่มีตอสังคมในดานการจัดการศึกษา และในดาน
บริการวิชาการ รวมทั้งการสืบสานและสรางเสริมภูมิปญญาของบุคคลใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยยึดหลักวิชาการ และหลักการใหการศึกษาแก
ประชาชน การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดมุงเนน
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ทั้งการสรางคนและการพัฒนาอาชีพใหแกนิสิตไดโดยแบงหลักสูตรการศึกษาเปน 2 หมวด คือ วิชาศึกษาทั่วไป
และวิชาเฉพาะสาขาหรือวิชาชีพ โดยที่วิชาศึกษาทั่วไปมีจุดหมายอยูที่การสรางคนดังที่ พระพรหมคุณาภรณ
(ป.อ.ปยุตฺโต) (2552) กลาววา การสรางคนสําหรับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยก็คือ การสรางบัณฑิต สวน
วิชาเฉพาะวิชาชีพเปนเหมือนการสรางเครื่องมือใหบัณฑิต ทั้งนี้เพราะวาคนที่ไปทํางานไปดําเนินชีวิตใหไดผลดี
ตองมีเครื่องมือ แตคนที่จะไปใชเครื่องมือนั้นตองใหเปนบัณฑิต เพื่อวาบัณฑิตจะไดใชเครื่องมือนั้นในทางที่
ถูกตองตามวัตถุประสงคเพื่อความดีงาม สรางสรรคชีวิตและสังคม
ดังนั้น มหาวิทยาลั ยศรีนคริน ทรวิโรฒ จึงไดจัดสรางหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยกําหนดให มี
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งไดแก วิชาทักษะการรูสารสนเทศ (มศว 141) และรายวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนา
มนุษย (มศว 151) เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล มีความเขาใจ
ธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสั งคม เป นผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผ ล สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อ
ความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ
สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดดี เพื่อใหบรรลุผลการพัฒนาดังกลาว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงใหความสําคัญอยางมากกับการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปโดยมี
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวคิดการจัดการเรียนการสอนใหนิสิตเกิด
การเรียนรูที่สําคัญประการหนึ่งคือการใชสื่อการสอน โดยเฉพาะสื่อวีดิทัศน เพราะสื่อวีดิทัศนทําใหนิสิตเกิด
การเรียนรูจากการเห็นภาพและการฟง ซึ่งเปนการจัดประสบการณทางออมใหกับนิสิตอันจะทําใหนิสิตเกิดการ
เรียนรูไดตามหลักของแนวคิดทฤษฎีปญญาสังคม ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในลักษณะเชนนี้ เหมาะกับวิชา
การศึกษาทั่วไปที่เนนการสรางคนไดเปนอยางดี เพราะการสรางคนไมสามารถสอนดวยการบรรยายเพียงอยาง
เดียว ดังนั้นสื่อวีดิทัศนที่นํามาใชสอนจึงตองเปนสื่อที่มีคุณภาพ มีการจัดสรางขึ้นอยางดีจากผูเชี่ยวชาญ ที่จะ
ทําใหนิสิตเกิดผลการเรียนรูไดอยางเต็มที่ มหาวิทยาลัยจึงไดทําขอตกลงความรวมมือกับองคการกระจายเสียง
และแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (Thai Public Broadcasting Service: Thai PBS) ซึ่งเปนหนวยงาน
ที่มีความรู ความสามารถในการผลิตสื่อ โดยการนําสื่อที่ Thai PBS ผลิตมาใชในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อจะทําใหนิสิตบรรลุผลตามวัตถุประสงคของรายวิชา
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูของนิสิตที่เกิดขึ้น
จากการเรียนการสอน โดยใชสื่อวีดิทัศนขององคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
(Thai PBS) ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทักษะการรูสารสนเทศ (มศว 141) และรายวิชาการศึกษา
ทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย (มศว 151) ผลการวิจัยจะทําใหไดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนา
พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนได ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนในรุนตอไปได
เปนอยางดี
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วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูของนิสิตปริญญาตรีที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐาน
ทฤษฎีปญญาสังคม ผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรูของนิสิตปริญญาตรีระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอน
บนฐานทฤษฎีปญญาสังคม ผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS กับกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ

ขอบเขตของการวิจัย

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร เปนนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556
ที่ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในรายวิชาทักษะการรูสารสนเทศ (มศว 141) และรายวิชาการศึกษา
ทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย (มศว 151) จาก 3 สาขาวิชา จํานวน 2,625 คน จําแนกเปน
- สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีนิสิตคณะวิทยาศาสตร
รวมจํานวน 705 คน
- สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ มีนิสิตคณะแพทยศาสตร จํานวน 165 คน
และคณะเภสัชศาสตร จํานวน 120 คน
รวมจํานวน 285 คน
- สาขาสังคมศาสตร มีนิสิตคณะมนุษยศาสตร จํานวน 775 คน
และคณะสังคมศาสตร จํานวน 860 คน
รวมจํานวน 1,735 คน
กลุมตัวอยาง เปนนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2556 ที่ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในรายวิชาทักษะการรูสารสนเทศ (มศว 141) และรายวิชา
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย (มศว 151) จาก 3 สาขาวิชา จํานวน 625 คน โดยแบงเปนกลุมทดลอง
จํานวน 308 คน และกลุมควบคุม จํานวน 317 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน ไดแก การใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบงเปน
1. การจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS
2. การจัดการเรียนการสอนตามปกติ
ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการเรียนรู แบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย
และดานทักษะพิสัย
นิยามศัพทเฉพาะ
พฤติกรรมการเรียนรู หมายถึง การที่นิสิตมีพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัยที่
เกิ ด ขึ้ นหลั งจากที่ ได เรี ย นดว ยวิ ธี การจั ดการเรีย นการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศนของ
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (Thai PBS) ซึ่งองคประกอบของดานตางๆ
ประกอบดวย
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ในเรื่อง

ดานพุทธิพิสั ย เป นการพัฒนานิสิตในเรื่องความรูความเขาใจเกี่ย วกับเนื้อหาที่ไดศึกษา

1. ทักษะการรูสารสนเทศ เชน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความหมายและ
ประเภทของทรัพยสินทางปญญา ประเด็นทางเทคโนโลยีและสารสนเทศที่นาสนใจในปจจุบัน
2. การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย เชน มีความรูความเขาใจองคประกอบของการ
เป น บั ณฑิ ต/มนุ ษย ที่ส มบู ร ณ ความสัมพัน ธร ะหวางมนุษยกับ สิ่งที่มนุษยเกี่ย วของ การเปลี่ย นแปลงตาม
กาลเวลาและยุคสมัย
ดา นจิ ตพิ สัย เป น พฤติกรรมในเรื่อง การเขาใจตนเองและการเขาใจผูอื่น รวมถึง ความ
ตระหนักในลิขสิทธิ์
ดานทักษะพิสัย เปนทักษะในเรื่อง ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการคิดสรางสรรค และ
ทักษะการสื่อสารและสารสนเทศ
การจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS หมายถึง
การที่ผูสอนจัดกิจกรรมใหนิสิตดูวีดิทัศน เพื่อทําการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรียนรูของตัวแสดงในสื่อ
วีดิทัศน รวมทั้งนําพฤติกรรมการเรียนรูที่ไดจากการสังเกตและบันทึกของนิสิตในแตละครั้งมาทําการอภิปราย
รวมกัน โดยใชเวลาในการจัดกิจกรรมครั้งละ 120 นาที จํานวน 8 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนตามปกติ ผูสอนดําเนินการสอนโดยใชวิธีการบรรยายตามเนื้อหา
พฤติกรรมการเรียนรูเชนเดียวกับกลุมทดลอง โดยไมใชสื่อวีดิทัศนของ Thai PBS โดยใชเวลาครั้งละ 120 นาที
จํานวน 8 ครั้ง

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย

1. จากผลการวิ จั ย ครั้ งนี้ ทํ า ใหไ ดรู ป แบบการจัด การเรีย นการสอนดว ยสื่ อวี ดิ ทัศ นข ององคก าร
กระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (Thai PBS) ในรายวิชาทักษะการรูสารสนเทศ (มศว
141) และรายวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย (มศว 151) เพื่อนําไปใชพัฒนานิสิตใหเกิดการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ
2. จากผลการวิจัยครั้งนี้ ทําให ผูสอนหรือครู ไดแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
บนพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีปญญาสังคม ในเรื่องการเรียนรูของนิสิต สามารถนําไปประยุกตใชกับวิชาอื่นได

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจในสิ่งที่
กําลังศึกษาใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยไดนําเสนอรายละเอียดตางๆ ตามหัวขอตอไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู
2. ความหมายและลักษณะของพฤติกรรมการเรียนรู
3. แนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญญา
4. ทฤษฎีปญญาสังคม
5. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
6. แนวคิดการสอนโดยใชวีดิทัศน
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคม

1. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู

การเรี ย นรู (Learning) ของนั ก จิ ต วิ ท ยานั้ น เป น คํ า ที่ นั ก จิ ต วิ ท ยากลุ ม พฤติ ก รรมนิ ย ม
(Behaviorists) กลุมปญญานิยม (Cognitive) และกลุมมนุษยนิยม (Humanism) ใชในการศึกษาหา
ความรู โดยใหความหมายของการเรียนรูในลักษณะที่วา เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือศักยภาพ
ของพฤติกรรมของอินทรียตอสถานการณหนึ่ง ที่เกิดจากการที่อินทรียมีประสบการณทางตรงหรือทางออม
กับสภาพการณนั้น และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมหรือศักยภาพของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ควร
เป น ไปในลั ก ษณะที่ ค อนข างถาวร โดยไมร วมการเปลี่ ย นแปลงที่ เ ป น ผลจากวุ ฒิ ภ าวะ แนวโน ม การ
ตอบสนองของเผาพันธุ หรือสภาวะชั่วคราวตางๆ เชน ความเหนื่อยลา ความเมา แรงขับพฤติกรรมและ
สภาวะอื่ น ๆ ตลอดจนการเปลี่ ย นแปลงที่ เกิดขึ้น นั้น จะเปน ไปในทิศทางที่เหมาะสมหรือไมก็ได โดย
ภาพรวมจะเห็ นว า นั กจิ ตวิทยากลุ มต างๆ มีมุมมองในสิ่งที่เหมือนกันคือ การพิจ ารณาพฤติกรรมหรือ
ศักยภาพของพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนั้น จะพิจารณาจากพฤติกรรมที่สังเกตไดดวยมุมมองที่ตางกัน ทําให
นักจิตวิทยาแตละกลุมมีความคิดตางกันในประเด็นตางๆ อยางเชน การอธิบายการเรียนรูกลุมพฤติกรรม
นิยม อธิบายจากการพิจารณาความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับปฏิกิริยาตอบสนอง ซึ่งเปนสิ่งที่
สังเกตเห็นไดชัดเจนจากปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลที่แสดงออกเมื่อมีสิ่งเรา สวนกลุมปญญานิยมอธิบาย
การเรียนรูโดยเนนที่กระบวนการในสมองซึ่งเปนตัวบูรณาการ (Integrators) ที่ทําใหบุคคลเกิดการเรียนรู
นักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยมเห็นวา การเรียนรูทําใหเกิดลักษณะนิสัย (Habits) เนนพัฒนาการของการ
ตอบสนองวาจะมีการคงทนมากขึ้น แตกลุมปญญานิยมเห็นวา การเรียนรูทําใหเกิดโครงสรางทางปญญา
(Cognitive Structure) หรือทําใหเกิดการเรียนรูในขอเท็จจริง (Factual Knowledge) กลาวคือ เมื่อเกิด
การเรียนรูนั้น บุคคลไดรับความรูในขอเท็จจริงซึ่งสามารถไปปรับใชในสถานการณอื่นได สําหรับการเกิด
การเรียนรูนั้น กลุมพฤติกรรมนิยมอธิบายวา เกิดจากการรวบรวมลักษณะนิสัยจากสถานการณครั้งกอนที่
เหมาะสมมาแกปญหาในสถานการณใหม แตถาไมไดผลก็จะใชวิธีการลองผิดลองถูกใหม จนกวาจะได
วิธีการแกปญหาที่ทําใหเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย แตสําหรับกลุมปญญานิยมนั้นอธิบายวา บุคคลใช
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โครงสรางของปญญาหรือความคิดจากสถานการณเดิมมาพิจารณาสภาพของปญหาใหมจนเกิดการหยั่งรู
หรือความคิดที่จะแจง (Insight) แลวจึงใชความคิดนั้นแกปญหาจนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย

2. ความหมายและลักษณะของพฤติกรรมการเรียนรู

การเรียนรู เปนสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวผูเรียนโดยผูเรียนเอง ครูหรือผูสอนเปนเพียงผูที่จะชวยใหผูเรียน
ไดเกิดการเรียนรูและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนนั้น ครูหรือผูสอน
สามารถวัดหรือสังเกตได โดยการใชเครื่องมือไปวัดหรือตรวจสอบแลวแปลความออกมาอี กทีหนึ่ง ซึ่ง
พฤติกรรม ในที่นี้หมายถึง การกระทํา การแสดงออก อากัปกิริยา รวมถึงลักษณะสีหนาทาทาง ซึ่งบงบอก
ถึงความรูสึกภายใน ความชอบหรือไมชอบของบุคคล ตัวอยางของพฤติกรรม เชน การพูด การอธิบาย
การแสดงออกทางสีหนา จังหวะการพูด ความดังของเสียง เปนตน
ลักษณะพฤติกรรมการเรียนรู
พฤติกรรมการเรียนรูที่ตองการจากผูเรียนนั้นอาจแบงออกไดเปน 3 ลักษณะคือ (1) ตองการ
ใหผูเรียนคิดแกปญหาได (มี Intellectual Skills) มีความเฉลียวฉลาดเพิ่มขึ้น (2) ตองการใหผูเรียนทํางาน
ไดโดยใชกลามเนื้อหรือประสาทสัมผัส ไมวาจะเปนการมอง การชิม การดม การฟง หรือสัมผัสรวมดวย
และ (3) ตองการใหผูเรียนเปนผูมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน มีความตระหนักรับผิดชอบตอหนาที่ เปนคน
ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต เปนพลเมืองดีในสังคม ซึ่งในแตละลักษณะมีรายละเอียดดังนี้
1. ความสามารถทางสติปญญา (Intellectual Skills)
ความสามารถทางสติปญญา คือ ความสามารถในการใชความรู (Knowledge) ที่มีอยูใน
สมองไปคิ ด แก ป ญ หาต า ง ๆ ให สํ า เร็ จ ลุ ล ว งลงไป เนื่ อ งจากคนเราแต ล ะคนมี ค วามรู ไ ม เ ท า กั น
ทั้งประสบการณในการแกปญหา ก็ไมเทากัน จึงเปนผลใหความสามารถทางสติปญญาของคนเราแตกตาง
กันไปดวย อยางไรก็ดี เปนหนาที่ของครูที่จะให Information (ขอมูลขาวสารทั่วไปภายนอกตัวผูเรียน)
อยางเปนระบบ ตามหลักของการใหเนื้อหา คือ ตองมีการแยกยอยและจัดเรียงลําดับเนื้อหาตามสมควร
โดยคํานึงถึงปริมาณที่เหมาะสมในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งผูเรียนจะสามารถจดจําและเขาใจไดมากที่สุด
2. ความสามารถทางทักษะกลามเนื้อ (Physical or Motor Skills)
ความสามารถทางทักษะกลามเนื้อ หมายถึง การใชกลามเนื้อทํางานรวมกับเครื่องมือหรือ
อุปกรณตามลักษณะที่ควรจะเปน แลวไดชิ้นงานหรือผลงานที่ถูกตองภายในเวลาที่เหมาะสม จํานวนครั้ง
ในการฝก รวมถึงความถี่ในการใชทักษะ สงผลตอความชํานาญและความคงอยูของทักษะฝมือนั้นดวย
กลาวคือ การฝกบอยทําบอยสงผลใหเกิดทักษะความชํานาญไดมากและการใชทักษะเหลานั้นบอยๆ จะ
เปนการเสริมความคงทนและทําใหเกิดความชํานาญเพิ่มมากขึ้น
3. ลักษณะกิจนิสัยในการทํางาน (Work Habit)
ลักษณะกิจนิสัยของบุคคลในการทํางาน (Work Habit) เปนการสะทอนออกจากภาวะจิตใจ
ที่พรอมจะแสดงใหเห็นถึงความตระหนัก ความรับผิดชอบ ความเอาใจใส ฯลฯ ในภาวะและเหตุการณตาง
ๆ การใหเนื้อหา (Information) ในเรื่องกิจนิสัยมิไดเปนการสรางกิจนิสัยโดยตรง แตเปนการสรางความรู
เพื่อเปนขอมูลในการเปรียบเทียบวาสิ่งนั้นควรหรือไมควรปฏิบัติ ควรกระทําหรือควรที่จะละเวน ซึ่งการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในดานนี้ จะตองมีสิ่งแวดลอมและสถานการณที่เอื้ออํานวยในสิ่งที่ตองการจะให
เกิดขึ้นในตัวผูเรียน เชน ถาตองการไมใหผูเรียนเขาทํางานสาย ครูผูสอนก็ตองไมสาย เปนตน
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ระดับของพฤติกรรมการเรียนรู
ระดับของพฤติกรรมการเรียนรูสามารถจําแนกไดเปน 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับความสามารถทางสติปญญา คือ ความสามารถในการนําความรูที่มีอยูในสมอง
ไปแกปญหาตางๆ ใหสําเร็จลุลวงลงไป แบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ
1.1 ขั้นฟนคืนความรู เปนการใชความรูเกาที่มีอยูโดยการลอกเลียน (Cramming)
ไปแกปญหาเหมือนที่เคยไดมีประสบการณมาแลว หากแกปญหานั้นไดถือวามีความสามารถในระดับฟน
คืนความรู (Recalled Knowledge)
1.2 ขั้นประยุกตความรู เปนการใชความรูที่มีอยูในสมองไปแกปญหาใหม ซึ่งไมเคย
มีประสบการณมากอน แตลักษณะการแกปญหาดังกลาวยังใชเคาโครงหรือวิธีการเดิม หากแกปญหา
ดังกลาวไดแสดงใหเห็นวา มีความสามารถทางสติปญญาระดับประยุกตความรู (Applied Knowledge)
1.3 ขั้นส งถา ยความรู เปนการใชความรูที่มีอยูผสมผสานกัน ไปแกปญ หาใหมใน
ลักษณะใหมซึ่งไมเคยมีประสบการณมากอน หากแกปญหานั้นๆ ไดแสดงวามีความสามารถทางสติปญญา
ในระดับสงถายความรู (Transferred Knowledge)
2. ระดับความสามารถทางทักษะกลามเนื้อ หมายถึง การใชกลามเนื้อทํางานรวมกับ
เครื่องมือหรืออุปกรณตามลักษณะที่ควรจะเปนแลว ไดชิ้นงานหรือผลงานที่ถูกตอง ในเวลาที่เหมาะสม
แบงออกไดเปน 3 ระดับ
2.1 ขั้นเลียนแบบ เปนความสามารถระดับตนที่สังเกตเห็นไดจากการแสดง การ
เคลื่อนไหวกลามเนื้อ ปฏิบัติงานตามรูปแบบซึ่งเคยไดพบไดเห็นมา ผลงานอาจยังไมดี เวลาที่ใชอาจนาน
กวาที่ควรจะเปน
2.2 ขั้นทําดวยความถูกตอง เปนความสามารถซึ่งสูงขึ้นกวาขั้นเลียนแบบ เกิดจาก
การฝกฝนทักษะมากขึ้น สามารถใชกลามเนื้ออยางผสมผสาน ไดผลงานที่ถูกตองในเวลากําหนด
2.3 ขั้นชํานาญหรือขั้นอัตโนมัติ เปนความสามารถทางทักษะกลามเนื้อขั้นสูงสุด
เกิ ด จากการฝ กทั กษะการปฏิ บั ติงานนั้ น ๆ จนเป น ความเคยชิน รูป แบบการแสดงออกของทักษะจะ
ผสมผสานอยางกลมกลืน ไดผลงานที่ถูกตองในเวลาที่รวดเร็ว
3. ระดับของกิจนิสัยในการทํางาน
กิจนิสั ยในการทํา งาน (Work Habit) เปนการแสดงออกของบุคคลถึงความ
ตระหนั ก ความรั บ ผิ ดชอบ ความเอาใจใส เปน ตน ซึ่ง เปน ผลทางภาวะจิ ตใจในการยอมรับ และการ
ตอบสนองตอภาวะและเหตุการณตาง ๆ แบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ
3.1 ขั้นการยอมรับ (Receiving) เปนการแสดงออกภายใตภาวะซึ่งถูกกําหนดดวย
ระเบียบ กฎเกณฑหรือกติกาที่ไมไดฝาฝน แตอาจไมไดเกิดจากจิตใจที่ยอมรับและพรอมที่จะตอบสนอง
เชน ไมเดินลัดสนามเมื่อเห็นวามีผูอื่นหรือเพื่อนๆ จองมองอยู เปนตน
3.2 ขั้นตอบสนอง (Response) เปนการแสดงออกจากภาวะจิตใจที่เกิดจากการ
ยอมรับและพฤติกรรมที่จะปฏิบัติตามโดยปราศจากการบังคับขูเข็ญ ผูมีกิจนิสัยในระดับนี้จะแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมนั้น ๆ ไมวาจะตอหนาหรือลับหลัง
3.3 ขั้นลักษณะนิสัย (Internalization) เปนการแสดงออกซึ่งลักษณะพฤติกรรม
กิจนิสัยในการทํางานขั้นสูงสุด มีการประพฤติปฏิบัติเปนประจําเปนลักษณะนิสัย เห็นไดวามีความศรัทธา
มีความเชื่อมั่นในการกระทําหรือการแสดงออก
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การประเมินผลพฤติกรรมการเรียนรู
การประเมินผลพฤติกรรมการเรียนรูนั้นสามารถประเมินผลใน 3 ดานคือ ดานพุทธิพิสัย
ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย ซึ่งในแตละดานมีรายละเอียดดังนี้
1. พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เปนพฤติกรรมที่เกี่ยวกับสติปญญา การรูคิด ความสามารถ
ในการคิดเรื่องราวตางๆ สามารถแบงไดเปน 6 ระดับ ดังนี้
1.1 ความรูความจํา เปนความสามารถในการเก็บรักษาประสบการณตางๆ ที่ไดรับรู และ
สามารถระลึกสิ่งนั้นไดเมื่อตองการ
1.2 ความเขาใจ เปนความสามารถในการจับใจความสําคัญของสาระได โดยแสดงออกมา
ในรูปการแปลความ ตีความ หรือขยายความ
1.3 การนําไปใช เปนความสามารถของผูเรียนที่สามารถนําความรูไปใชในการแกปญหา
สถานการณตางๆ ได โดยอาศัยความรูความจํา และความเขาใจเปนฐาน
1.4 การวิเคราะห เปนความสามารถของผูเรียนในการคิดแยกแยะเรื่องราวสิ่งตางๆ
ออกเป น ส ว นย อ ยหรื อ องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ได และมองเห็ น ความสั ม พั น ธ ข องส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั น
ความสามารถในการวิเคราะหจะแตกตางกันไปตามความคิดของแตละคน
1.5 การสังเคราะห เปนความสามารถของผูเรียนในการผสมผสานสวนยอยๆ เขาดวยกัน
ใหเปนเรื่องเดียวในลักษณะการจัดเรียงรวบรวมเปนรูปแบบหรือโครงสรางใหมที่ไมเคยมีมากอน
1.6 การประเมินคา เปนความสามารถของผูเรียนในการตัดสินคุณคาของสิ่งตางๆ ทั้งเนื้อหา
และวิธีการที่เกิดขึ้น อาจจะกําหนดขึ้นเองจากความรูหรือประสบการณ
2. จิตพิสัย (Affective Domain) เปนพฤติกรรมทางดานจิตใจ เกี่ยวกับคานิยม ความรูสึก
ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ และคุณธรรม พฤติกรรมของผูเรียนจะไมเกิดขึ้นทันที
การจัดการเรียนการสอนจึงตองใชวิธีปลูกฝงและสอดแทรกสิ่งที่ดีงาม ประกอบดวย พฤติกรรมยอยๆ
5 ระดับ ไดแก
2.1 การรับรูหรือการยอมรับ เปนการแปลความหมายความรูสึกที่เกิดจากสิ่งเรา หรือ
ปรากฏการณ
2.2 การตอบสนอง เปนการแสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอม และพอใจตอสิ่งเรา
2.3 การเกิดคานิยม เปนการเลือกปฏิบัติในสิ่งที่สังคมยอมรับ หรือปฏิบัติตามในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง จนกลายเปนความเชื่อและเกิดทัศนคติที่ดีในสิ่งนั้น
2.4 การจัดรวบรวม หรือจัดระเบียบคานิยม เปนการรวบรวมคานิยมใหมที่เกิดขึ้น
จากแนวคิดและการจัดระบบคานิยมที่จะยึดถือตอไป หากไมสามารถยอมรับคานิยมใหม ก็จะยึดถือ
คานิยมเกาตอไป แตถายอมรับคานิยมใหมก็จะยกเลิกคานิยมเกาที่ยึดถือ
2.5 การสรางลักษณะนิสัยตามคานิยมที่ยึดถือ หรือการสรางคุณลักษณะที่เกิดจาก
คานิยม เปนการนําคานิยมที่ยึดถือมาใชเปนตัวควบคุมพฤติกรรม ที่เปนนิสัยประจําตัวของตน ใหประพฤติ
ปฏิบัติแตสิ่งที่ถูกตองดีงาม
3. ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เปนพฤติกรรมการเรียนรูที่บอกถึงความสามารถ
ในการปฏิบัติงานไดอยางคลองแคลวชํานาญ พฤติกรรมดานนี้จะเห็นไดจากของการปฏิบัติที่แสดงออกมา
ใหเห็น โดยมีเวลาและคุณภาพของงานเปนตัวชี้ระดับของทักษะที่เกิดวามีมากนอยเพียงใด ประกอบดวย
พฤติกรรมยอยๆ 5 ระดับ ดังนี้
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3.1 การเลียนแบบ เปนพฤติกรรมที่ผูเรียนรับรูหลักการปฏิบัติที่ถูกตอง หรือเปนการ
เลือกหาตัวแบบที่สนใจ
3.2 กระทําตามแบบหรือการลงมือกระทําตาม เปนพฤติกรรมที่ผูเรียนพยายามฝกตาม
แบบที่ตนสนใจและพยายามทําซ้ํา เพื่อใหเกิดทักษะตามแบบที่ตนสนใจใหได หรือสามารถปฏิบัติงานได
ตามขอแนะนํา
3.3 ความถูกตองตามแบบ หรือการมีความถูกตองแมนยํา เปนพฤติกรรมที่ผูเรียน
สามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเอง โดยไมตองชี้แนะ พยายามหาความถูกตองในการปฏิบัติและพัฒนาเปน
รูปแบบของตัวเอง
3.4 การกระทํ า อย า งต อ เนื่ อ ง หรื อ การกระทํ า ที่ มี ค วามต อ เนื่ อ งประสานกั น เป น
พฤติกรรมที่ผูเรียนปฏิบัติตามรูปแบบที่ไดตัดสินใจเลือกเปนของตัวเองและจะปฏิบัติตามรูปแบบนั้นอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ จนสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และคลองแคลว
3.5 การทําจนเคยชินและเปนไปตามธรรมชาติ เปนพฤติกรรมที่ผูเรียนสามารถปฏิบัติ
สิ่งนั้นๆ ไดคลองแคลววองไว โดยอัตโนมัติ ดูเปนไปอยางธรรมชาติ ไมขัดเขิน
สําหรับนิยามพฤติกรรมการเรียนรู ที่ใชในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดนําวัตถุประสงคการสอนของรายวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจํานวน 2 รายวิชา ที่มีการนําสื่อวีดิทัศนของ Thai PBS มาใชสอน คือรายวิชา
ทักษะการรูสารสนเทศ (มศว 141) และรายวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย (มศว 151) โดยไดทํา
การวิเคราะหเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู ดังนี้
วิชา มศว 141 ทักษะการรูสารสนเทศ (Information Literacy Skills)
มีคําอธิบายรายวิชา ดังนี้
ศึกษาความสําคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบคนและอางอิงขอมูล
การใช ซ อฟต แวร ต า ง ๆ และการจั ด การความรูจ ากเครื อข ายอิ น เทอรเ น็ต เพื่อ การเรีย นรูต ลอดชี วิ ต
ตลอดจนฝกทักษะการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีตอบุคคล
และสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ
ซึ่งวัตถุประสงคแตละขอ ผูสอนไดจัดหัวขอความรูใหนิสิตไดเรียนดังนี้
วัตถุประสงคของรายวิชา มศว 141
1. เพื่ อให นิ สิตมี ความรูและความเข าใจเกี่ย วกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเปน
พื้นฐานการเรียนรู ในยุคสังคมสารสนเทศ
2. เพื่ อ ให นิ สิ ต มี ทั ก ษะขั้ น พื้ น ฐานในการใช ง าน
แล ะรู เ ท า ทั นเ ท คโ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ทศ ใ น
ชีวิตประจําวัน

หัวขอที่เรียน
1.1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการรูสารสนเทศ
1.2 ความสําคัญของ ICT ตอการรูสารสนเทศ
2.1 การวิเคราะห และสังเคราะหขอมูล
2.2 การใชงานโปรแกรมคอมพิว เตอร พื้น ฐาน
เชน MS Office, Google Doc, SkyDrive
เปนตน
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วัตถุประสงคของรายวิชา มศว 141
3. เพื่ อให นิ สิ ต รู จั กแหล ง ข อมู ล และสารสนเทศ
วิธีการคนหา การประเมิน และนําสารสนเทศไป
ใชไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเห็น
คุณคาของสารสนเทศที่มีตอตนเองและสังคม
4. เพื่อใหสามารถนําเสนอสารสนเทศดวยวิธีการ
และรูปแบบที่ถูกตองไดอยางเหมาะสม
5. เพื่อใหนิสิตตระหนักถึงจรรยาบรรณในการใช
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวขอที่เรียน
3.1 การประเมินสารสนเทศ
3.2 แหลงสารสนเทศและการสืบคนสารสนเทศ
ออนไลน โปรแกรมค น หา ) ฐานข อ มู ล
ออนไลน
4.1 การนํ า เสนอโครงงาน และประเมิ น ด ว ย
กระบวนการสะทอนความคิด
5.1 จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใช
สารสนเทศ
5.2 การเขียนอางอิงและบรรณานุกรม

วิชา มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย (General Education for Human Development)
มีคําอธิบายรายวิชา ดังนี้
ศึ ก ษาความหมาย ความสํ า คั ญ และคุ ณ ค า ของวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ทั้ ง ทางด า นมนุ ษ ยศาสตร
สั ง คมศาสตร วิ ท ยาศาสตร ศาสตร แ ละศิ ล ป โดยเน น การพั ฒ นาศั ก ยภาพการรั บ รู แ ละการสื่ อ สาร
การแสวงหาความรู การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาเชาวปญญา ใหสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห และ
แสวงหาแนวทางในการแกปญหา เพื่อใหผูเรียนเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ซึ่งวัตถุประสงคแตละขอ ผูสอนไดจัดหัวขอความรูใหนิสิตไดเรียนดังนี้
วัตถุประสงคของรายวิชา มศว 151
หัวขอที่เรียน
1. เพื่อใหผูเรียนเขาใจความหมาย ความสําคัญ และ 1.1 ประวัติความเปนมาและ ความสําคัญของวิชา
ศึกษาทั่วไป
คุ ณ ค า ข อ ง วิ ช า ศึ ก ษ า ทั่ ว ไ ป ทั้ ง ท า ง ด า น
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร ที่มี 1.2 ความสําคัญและคุณคาของศิลปศาสตรในฐานะ
เปนวิชาพื้นฐาน
ตอการพัฒนามนุษย
1.3 ศิลปศาสตรมองโดยความสัมพันธกับวิชาชีพและ
วิชาเฉพาะตางๆ
2. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพในการรับรู การ 2.1 ศิลปศาสตร มองในแงการพัฒนาศักยภาพของ
สื่อสาร และการแสวงหาความรู
มนุษย
2.2 การทําโครงการจิตอาสาโดยยึดหลักแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการแสวงหาความรู 3.1 การนําเสนอโครงงาน และประเมินโครงงาน
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง
ดวยกระบวนการสะทอนความคิด
3.2 การอานหนังสือนอกเวลา “มันสมอง”
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วัตถุประสงคของรายวิชา มศว 151
หัวขอที่เรียน
4. เพื่อพัฒนาจิตใจ และเชาวปญญาของผูเรียน ให 4.1 ศิลปศาสตรมองในแงการพัฒนาปญญาที่เปน
สามารถคิดวิเ คราะห สั งเคราะห และแสวงหา
แกนของการพัฒนาศักยภาพ และการเขาถึง
แนวทางในการแกปญหาไดอยางมีวิจารณญาณ
อิสรภาพ
4.2 ศิลปศาสตรมองโดยความสัมพันธระหวางมนุษย
กั บ สิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ให ดํ า รงชี วิ ต อยู
ดวยดี
4.3 ศิ ล ปศาสตร มองโดยสั ม พั น ธ กั บ กาลเวลา
ยุคสมัยและความเปลี่ยนแปลง
4.4 ศิลปศาสตรมองในแงกาลเทศะ
5. เพื่อใหผูเรียนเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ
5.1 พัฒนาอยางไรจะไดคนเต็มคน
5.2 การสรางแรงบันดาลใจในการเปนบัณฑิต
จากวัตถุประสงคและหัวขอที่ผูสอนจัดใหนิสิตไดเรียนนั้นมีการนําสื่อวีดิทัศนขององคการกระจาย
เสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (Thai PBS) ที่มาใชสอน จํานวน 8 รายการ ดังนี้
รายวิชา มศว 141 มีสื่อวีดิทัศนขององคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศ
ไทย (Thai PBS) ที่นํามาใช 4 รายการดังนี้
1. รายการใจดีสูสื่อ ตอน ขาวเท็จจริงแคไหน
2. รายการใจดีสูสื่อ ตอน หวยและดวงชะตา
3. รายการประกาศภาวะฉุกคิด ตอน ก็อปปไรท ก็อปปเลฟ และ ตอน Cyber Bully เกรียน
คียบอรด
4. รายการศิลปสโมสร ตอน รูเรื่อง Hack เว็บไซต
รายวิชา มศว 151 มีสื่อวีดิทัศนขององคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศ
ไทย (Thai PBS) ที่นํามาใช 4 รายการดังนี้
1. รายการเปน อยู คือ ตอน สุภชัย ปติวุฒิ (มนุษยวันธรรมดา ชาวนาวันหยุด)
2. เรื่อง รูสูภัยพิบัติ
3. รายการเสวนาเด็กหาม ตอน ภาษาวิบัติ
4. รายการเปน อยู คือ ตอน สมพล รุงพาณิชย เพราะชีวิตเปนเรื่องเพราะๆ
ผูวิจัยและผูสอน ไดรวมกันศึกษาจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของทั้ง 2 รายวิชาที่นําสื่อวีดิทัศน
ขององคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (Thai PBS) มาใชสอน โดยจุดมุงหมาย
และวัตถุประสงคแตละรายวิชา ไดมีการกําหนดสื่อที่นํามาใชดังนี้
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รายวิชา จุดมุงหมายและวัตถุประสงคแตละรายวิชา
มศว 141 1.1 เพื่อใหนิสิตมีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อเปนพื้นฐานการเรียนรู ในยุค
สังคมสารสนเทศ
1.2 เพื่อใหนิสิตมีทักษะขั้นพื้นฐานในการใช
งานและรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในชีวิตประจําวัน
1.3 เพื่อใหนิสิตรูจักแหลงขอมูลและ
สารสนเทศ วิธีการคนหา การประเมิน
และนําสารสนเทศไปใชไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเห็น
คุณคาของสารสนเทศที่มีตอตนเองและ
สังคม
1.4 เพื่อใหนิสิตตระหนักถึงจรรยาบรรณใน
การใชสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
มศว 151 2.1 เพื่อใหผูเรียนเขาใจความหมาย
ความสําคัญ และคุณคาของวิชาศึกษา
ทั่วไป ทั้งทางดานมนุษยศาสตร
สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร ที่มีตอ
การพัฒนามนุษย
2.2 เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพในการ
รับรู การสื่อสาร และการแสวงหา
ความรู
2.3 เพื่อพัฒนาจิตใจ และเชาวปญญาของ
ผูเรียน ใหสามารถคิดวิเคราะห
สังเคราะห และแสวงหาแนวทางในการ
แกปญหาไดอยางมีวิจารณญาณ

รายชื่อสื่อที่นํามาใช
รายการใจดีสูสื่อ
ตอน ขาวเท็จจริงแคไหน
รายการใจดีสูสื่อ
ตอน หวยและดวงชะตา
รายการศิลปสโมสร
ตอน รูเรื่อง Hack เว็บไซต

รายการประกาศภาวะฉุกคิด
ตอน ก็อปปไรท ก็อปปเลฟ และ
ตอน Cyber Bully เกรียนคียบอรด
รายการเปน อยู คือ
ตอน สุภชัย ปติวุฒิ (มนุษยวันธรรมดา
ชาวนาวันหยุด)
รายการเสวนาเด็กหาม
ตอน ภาษาวิบัติ
เรื่องรูสูภัยพิบัติ
รายการเปน อยู คือ
ตอน สมพล รุงพาณิชย เพราะชีวิตเปน
เรื่องเพราะๆ

ตอจากนั้นผูวิจัยและผูสอนรวมกันวิเคราะหเนื้อหาของสื่อที่ใชในการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู
ของนิสิต ผลการวิเคราะหปรากฏในตาราง ดังนี้
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วิชา

รายการสื่อ
Thai PBS ที่ใชสอน
มศว รายการใจดีสูสื่อ
141 ตอน ขาวเท็จจริงแค
ไหน

วัตถุประสงคเฉพาะของการใช
สื่อจากความเห็นของผูสอน
เพื่อใหนิสิตรูถึง
1. วิธีการหาขาวและแหลงที่มา
ของขาว
2. ความนาเชื่อถือของแหลงที่มา
ของขาว
3. เทคนิคการแอบแฝงโฆษณาใน
การนําเสนอขาว
4. เทคนิคการนําเสนอขาว เพื่อ
สรางอารมณรวมของผูรับชม
ขาว
5. เทคนิคการนําเสนอขาวให
ดูนาเชื่อถือ
รายการใจดีสูสื่อ
1. เพื่อใหนิสิตเห็นถึงตัวอยางใน
ตอน หวยและดวงชะตา
การวิเคราะหและสังเคราะห
ขอมูล
รายการประกาศภาวะ
ฉุกคิด ตอน ก็อปปไรท
ก็อปปเลฟ และประกาศ
ภาวะฉุกคิด ตอน
Cyber Bully เกรียน
คียบอรด

รายการศิลปสโมสร
ตอน รูเรื่อง Hack
เว็บไซต

เพื่อใหนิสิต
1. คํานึงถึงจริยธรรมในการใช
สารสนเทศ
2. รูถึงความหมายของลิขสิทธิ์
และการละเมิดลิขสิทธิ์
3. เห็นตัวอยางพฤติกรรมใน
ลักษณะทีเรียกวาเกรียน
คียบอรด นั้นมีความผิดตาม
พรบ. คอมพิวเตอรป พ.ศ.
2550 อยางไร
1. เพื่อนําเสนอถึงประเด็นทาง
เทคโนโลยีและสารสนเทศที่
นาสนใจในปจจุบัน เกี่ยวกับ
Hacker คืออะไร และแตกตาง
จาก Cracker อยางไร
- เปาหมายตางๆ ของ Hacker ใน
การ Hack Website

พฤติกรรมการเรียนรูสําคัญๆ
ที่ไดจากการวิเคราะหรวมกัน
พุทธิพิสัย
1. ความรู/ความเขาใจที่ไดจาก
การชมขาว
2. กระบวนการประเมินขาวควร
ทําอยางไร

ทักษะพิสัย เรื่องการคิดวิเคราะห
- ตัวอยางการคิดวิเคราะหเรื่อง
การเลนหวย การเชื่อดวงชะตา
ความเกี่ยวของในเชิงธุรกิจ
ระหวาง สื่อ กับเรื่อง ดวงชะตา
พุทธิพิสัย เรื่อง ความรูเกี่ยวกับ
1. ความหมายและประเภทของ
ทรัพยสินทางปญญา
2. วัตถุประสงคของการมีลิขสิทธิ์
3. กฎหมายการคุมครองสิทธิ์
จิตพิสัย
1. ความตระหนักในลิขสิทธิ์
พุทธิพิสัย เรื่อง ความรูเกี่ยวกับ
1. ความรูและวัตถุประสงคของ
การ Hack Website
2. วิธีการ Hack Website
3. บทลงโทษของ Hacker
4. การปองกันการ Hack
Website
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วิชา
มศว
141
(ตอ)

รายการสื่อ
Thai PBS ที่ใชสอน

มศว รายการเปน อยู คือ :
151 ตอน
สุภชัย ปติวุฒิ
(มนุษยวันธรรมดา
ชาวนาวันหยุด)
เรื่องรูสูภัยพิบัติ

รายการเสวนาเด็กหาม
เรื่อง ภาษาวิบัติ

วัตถุประสงคเฉพาะของการใช
พฤติกรรมการเรียนรูสําคัญๆ
สื่อจากความเห็นของผูสอน
ที่ไดจากการวิเคราะหรวมกัน
- วิธีการในการ Hack Website
ของชอง 3
- วิธีการเบื้องตนในการปองกัน
การHack เชน หลักในการตั้ง
Username และ Password
- ลักษณะการโจมตีแบบ
Phishing
- แรงจูงใจในการ Hack Website
กระทรวงวัฒนธรรมของ
Hacker
- บทลงโทษของ Hacker
- หลักในการตั้ง Password ที่
ปลอดภัย
ตองการใหนิสิตเห็นตัวอยาง
พุทธิพิสัย
บุคคลที่ใชวิชาศึกษาทั่วไปเปน
1. มีความรูความเขาใจ
เครื่องชวยสนับสนุนวิชาชีพให
องคประกอบของการเปน
ประสบความสําเร็จ
บัณฑิต/มนุษยที่สมบูรณ
ทักษะพิสัย
1. การคิดวิเคราะห
2. การสื่อสาร
ตองใหนิสิตตระหนักถึงปญหา พุทธิพิสัย
การใชทรัพยากรน้ําที่เกิดจากการ 1. มีความรูความเขาใจ
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
กระทําของมนุษย และเห็น
สิ่งที่มนุษยเกี่ยวของ
ตัวอยางของชาวบาน 2 กลุมที่มี
ความแตกตางกันในการใหความ
จิตพิสัย
รวมมือในการแกปญหา
1. การเขาใจผูอื่น
ทักษะพิสัย
1. การคิดวิเคราะห
2. สารสนเทศ
เพื่อใหนิสิตตระหนักถึงการ
พุทธิพิสัย
แสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับ
1. มีความรูความเขาใจเรื่อง
กาละ และเทศะโดยใชความ
การเปลี่ยนแปลงตาม
คิดเห็นจากกลุมวัยรุนในสื่อเปน
กาลเวลาและยุคสมัย
เครื่องสะทอน
2.
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วิชา
มศว
151
(ตอ)

รายการสื่อ
Thai PBS ที่ใชสอน

วัตถุประสงคเฉพาะของการใช
สื่อจากความเห็นของผูสอน

รายการเปน อยู คือ
เรื่องสมพล รุงพาณิชย
เพราะชีวิตเปนเรื่อง
เพราะๆ
(รวมกันอภิปรายใน
ประเด็นสมพลมี
ศิลปศาสตรในการ
พัฒนาศักยภาพตนเอง
อยางไร)

ตองการใหนิสิตเห็นตัวอยาง
และเรียนรูแนวคิดในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลในสื่อ ในดาน
ความคิด ความมุงมั่น ความใฝรู
ความพยายาม

พฤติกรรมการเรียนรูสําคัญๆ
ที่ไดจากการวิเคราะหรวมกัน
จิตพิสัย
1. การเขาใจผูอื่น
ทักษะพิสัย
1. การคิดวิเคราะห
2. สารสนเทศ
พุทธิพิสัย
1. มีความรูความเขาใจ
องคประกอบของการเปน
บัณฑิต/มนุษยที่สมบูรณ
จิตพิสัย
1. การเขาใจตนเอง
ทักษะพิสัย
1. การคิดสรางสรรค

จากการศึกษาเอกสารแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูและการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรู
ในรายวิชา มศว 141 และ มศว 151 ดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงไดกําหนดนิยามพฤติกรรมการเรียนรูที่ใชใน
งานวิจัยดังนี้
พฤติกรรมการเรียนรู หมายถึง การที่นิสิตมีพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัยที่
เกิดขึ้นหลังจากที่ไดเรียนดวยวิธีการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศนของ
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (Thai PBS) ซึ่งองคประกอบของดานตางๆ
ประกอบดวย
ดานพุทธิพิสัย เปนการพัฒนานิสิตในเรื่องความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไดศึกษา ในเรื่อง
1. ทักษะการรูสารสนเทศ เชน เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ความหมายและ
ประเภทของทรัพยสินทางปญญา ประเด็นทางเทคโนโลยีและสารสนเทศที่นาสนใจในปจจุบัน
2. การศึ กษาทั่ ว ไปเพื่ อพัฒ นามนุษย เชน มีความรูความเขาใจองคป ระกอบของการเปน
บั ณฑิ ต /มนุ ษย ที่ส มบู ร ณ ความสั มพั น ธร ะหวางมนุ ษยกับ สิ่งที่ มนุษยเกี่ย วของ การเปลี่ย นแปลงตาม
กาลเวลาและยุคสมัย
ดานจิตพิสัย เปนพฤติกรรมในเรื่อง การเขาใจตนเองและการเขาใจผูอื่น รวมถึงความตระหนักใน
ลิขสิทธิ์
ดานทักษะพิสัย เปนทักษะในเรื่อง ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการคิดสรางสรรค และทักษะ
การสื่อสารและสารสนเทศ
ซึ่งรายละเอียดของตัวแปรดานจิตพิสัย และตัวแปรทักษะพิสัยมีดังนี้
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การเขาใจตนเอง
สําหรับคําจํากัดความของคําวา “Self–Understanding” นี้มีนักการศึกษา นักจิตวิทยาและ
ผูวิจัยหลายทาน ไดใหชื่อเรียกที่แตกตางกันไป เชน ความตระหนักในตนเอง การรูจักตนเอง การตระหนัก
รูตนเอง การรูจักและเขาใจตนเอง จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับคําจํากัดความของการเขาใจตนเองนั้น
พบคําจํากัดความของคําวา การเขาใจตนเอง (Self – Understanding) หมายถึง การที่บุคคลสามารถ
สํ า รวจตนเอง พิ นิ จ พิ เ คราะห บุ คลิ ก ลักษณะ รูป แบบของการทํางานของตน ว า เปน คนอย างไร มี
ความสามารถทางใด แคไหน มีความสนใจ และตองการอะไร ตลอดจนมีความสามารถในการคนหา และ
เขาใจถึง จุดดี จุดดอยของตน และความแตกตางจากบุคคลอื่นไดอยางชัดเจน สามารถแยกแยะ ความ
ตองการของตนเอง ออกจากความตองการของคนอื่น ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีการตัดสินใจทั้งในชีวิต
การงาน และชีวิตครอบครัวดีขึ้น ซึ่งพฤติกรรมและการทํางานของบุคคลตั้งอยูบนพื้นฐานของสิ่งที่ตนรับรู
เกี่ยวกับตนเอง และสภาพแวดลอม อันไดแก ครอบครัว เพื่อน ครู ผูรวมงาน ฯลฯ การที่บุคคลเขาใจ
ตนเอง จะทําใหเราตั้งเปาหมายของชีวิตไดเหมาะสมกับความเปนจริง ตลอดจนมีโอกาสพบกับความสําเร็จ
และความสมหวังได (กรมสุขภาพจิต. 2541; ยุดา รักไทย. 2542)
ดั ง นั้ น ในงานวิ จั ย นี้ จึ ง กํ า หนดนิ ย าม ความเข า ใจตนเอง คื อ ความสามารถในการรู จั ก
ตระหนักรูในตนเอง สามารถรูเทาทันตนเอง ควบคุมการแสดงออกอยางเหมาะสมตามกาลเทศะ และ
สถานการณ รูวาเมื่อไหรควรเผชิญหนา เมื่อไหรควรหลีกเลี่ยง เมื่อไหรตองขอความชวยเหลือ มองภาพ
ตนเองตามความเปนจริง รูถึงจุดออน หรือขอบกพรองของตนเอง ในขณะเดียวกันก็รูวาตนมีจุดแข็ง หรือ
ความสามารถในเรื่องใด
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2550) ไดกลาวถึงการรูจักและเขาใจตนเองวามีความสําคัญตอการ
พัฒนาตนเอง ดังนี้
1. การรูจักและเขาใจตนเองเปนความพยายามแกไขตนเองใหมีความประพฤติปฏิบัติ
ตนไดอยางเหมาะสม ยอมรับความจริงในสิ่งที่ประกอบเปนตัวตน ทําใหมีแนวทางในการปรับปรุงตนเองให
เปนที่รักใครชอบพอของคนอื่น ๆ ใหมากยิ่งขึ้น ทําใหสามารถปรับตัวใหมีชีวิตที่มีความหมาย มีความ
กระตือรือรนและมีชีวิตชีวาในการดําเนินชีวิตมากขึ้น
2. การรู จั กและเข า ใจตนเอง ชว ยให บุคคลรูข อบเขตความสามารถ ความชํ านาญ
ตลอดจนข อ ด อยต า ง ๆ และความเข า ใจตนเอง ซึ่ งเปน พื้น ฐานในการเข าใจผู อื่น โดยสามารถแสดง
พฤติกรรมโตตอบกับบุคคลอื่นไดอยางถูกตองเหมาะสม
3. การรูจักและเขาใจตนเอง จะชวยใหเกิดการยอมรับตนเองตามที่เปนจริงไดอยางมี
เหตุผ ล จึงมีผ ลทําใหเกิดความมั่น ใจในตนเองมากขึ้น มีสุขภาพจิตที่ดี รูคุณคาของตนเองมากขึ้นและ
สามารถควบคุมตนเองมิใหแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมตอหนาคนอื่น ๆ
พรรณพิมล หลอตระกูล (2544) กลาววา การเขาใจตนเอง มีจุดเริ่มตนตั้งแตชวงวัยรุน กอน
เขาสูวัยผูใหญ ทุกคนควรตระหนักรูและเขาใจตนเองไดดี โดยเฉพาะการเรียนรูจักอารมณ และความ
ตองการของตนเอง ซึ่งการเขาใจตนเองนั้นอาจรวมถึง การรูบทบาทของตน เพราะคนเราอยูในสังคมโดยมี
บทบาทของตน และมีบทบาทมากกวาหนึ่งบทบาทไปตามกลุมที่เรามีความสัมพันธ เชน ในครอบครัว ในที่
ทํางาน ในสังคม พรอมกับบทบาทที่มี คือ ความรับผิดชอบตอบทบาทของตนเอง จะเห็นไดวา การเขาใจ
ตนเองเปนความสามารถพื้นฐานที่นําไปสูความสามารถที่สําคัญ
การเขาใจตนเอง แบงออกเปน 3 ระยะ คือ
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ระยะที่ 1 การเรียนรู (To Know) เปนขั้นตอนเริ่มแรกของการพัฒนาตนเอง บุคคลตองรูจัก
ตนเองเสียกอนวามีลักษณะนิสัยใจคออยางไร
ระยะที่ 2 การเขาใจ (To Understand) หลังจากที่บุคคลรูแลววาตนเองเปนอยางไรก็ควร
จะไดทําความเขาใจวา ทําไมตนจึงเปนเชนนั้น เพราะสภาพแวดลอม หรือเพราะการอบรมสั่งสอน หรือ
เพราะสภาพทางรางกายของตนเอง
ระยะที่ 3 การยอมรับ (To Accept) การที่ตนเองยอมรับวาตนไมสวย หรือไมแข็งแรงก็
เทากับ วาตนยอมเผชิญกับ ความจริง การยอมรับจะชว ยใหบุคคลสามารถพัฒ นาตนเองได เพราะเมื่อ
ยอมรับแลวบุคคลก็จะไมปดบังตนเองตอไป บุคคลจะสามารถคนหาสาเหตุและแกไขไดในที่สุด
การเขาใจผูอื่น
ความสามารถในการเขาใจผูอื่น คือความสามารถในการสันนิษฐานความคิดหรือมุมมองของ
บุคคล รวมทั้งความเขาใจความคิด ความรูสึกของบุคคลนั้น ซึ่งเปนความสามารถเฉพาะบุคคล ที่ชวยให
ทราบถึ ง ลั ก ษณะของผู อื่ น ได แก ความตอ งการ เจตนา ความเชื่ อ และอารมณค วามรู สึ กรวมทั้ง ขี ด
ความสามารถและขอจํากัดดานการรับรูหรือสติปญญาของบุคคลนั้น โดยลักษณะของผูอื่นนี้ไดมาจากการ
อนุมานมากกวาการมองเห็นโดยตรง (Tenbrink. 1997) นอกจากนี้ Dixon & Moore (1990) กลาววา
ความสามารถในการเขาใจผูอื่นมีความสําคัญตอปฏิสัมพันธทางสังคม เพราะชวยใหบุคคลทํานายความคิด
ของผูอื่นไดถูกตองมากขึ้น สามารถเห็นไดจากสถานการณ 2 แบบ
1. ตนเองและผูอื่นมีหรือไดรับขอมูลที่แตกตางกัน บุคคลจะแสดงความสามารถในการ
เขาใจทัศนะของผูอื่นตอเมื่อบุคคลตัดสินทัศนะของผูอื่น โดยอางอิงจากขอมูลที่ผูอื่นมีหรือไดรับเทานั้น
2. ตนเองและผูอื่นมีหรือไดรับขอมูลที่เหมือนกัน แตใชเกณฑในการตัดสินตางกัน หรือมี
การแปลความหมายของขอมูลที่ตางกัน มักเปนลักษณะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
Freedman (1978) ไดสรุปวาการเขาใจผูอื่นมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลดังนี้
1. ความประทับใจ บุคคลจะรับรูพฤติกรรมของบุคคลอื่น และอาจเกิดความประทับใจ
ไปอีกนานแมจะเปนเพียงเรื่องเล็กนอยก็ตาม เชน ข. ยิ้มให ก. ก. อาจจะเกิดความประทับใจจากรอยยิ้ม
พิมพใจของ ข. ก็ได
2. เกณฑการประเมินผล เปนหลักสําคัญในการพิจารณาและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมวา
พฤติกรรมระดับใด บุคคลจึงจะประทับใจในพฤติกรรมของบุคคลอื่น เชน ลักษณะของการยิ้มเพียงรอยยิ้ม
นิดหนอย อาจเปนที่ประทับใจหรือพอใจของบุคคลบางคนก็ได
3. บุคคลที่มีสัมพันธภาพอันดีตอกัน จะมีพฤติกรรมที่ดีตอกันดวย ในทางตรงขามบุคคล
ที่ไมตองชะตากัน ยอมจะมีพฤติกรรมที่ดีตอกันไดยาก
4. การสรุปผลการเขาใจผูอื่นอาจจะมีขอผิดพลาดไดซึ่งจะมีผลตอการแสดงพฤติกรรม
ของบุคคลดวย เชน สรุปวาเขาเปนคนเลว เราจะไมเกี่ยวของดวย เปนตน
5. การเขาใจผูอื่นของบุคคลมักจะมีอคติเขาไปเกี่ยวของ ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรม
เบี่ยงเบนไปจากเกณฑมาตรฐานที่ควรจะเปน ซึ่งเรียกวา อคติ 4 คือ
5.1 Positive Halo Effect เปนอคติในทางบวก โดยการมองคนในแงดีเพียงดาน
เดียว เชน เห็นเปนพวกเดียวกันก็มักจะมองกันในแงดีเสมอ ถึงแมบางครั้งจะทําอะไรผิด ก็จะมองไปวาเปน
เหตุบังเอิญ มิไดตั้งใจ หรือรูเทาไมถึงการณ

18

5.2 Negative Halo Effect เปนอคติในทางลบ คือ เห็นใครก็วาไมดีทั้งนั้น หรือมอง
คนในแงรายเสมอ เชน เห็นไมใชพวกเดียวกันก็มองในแงไมดีไวกอน เปนตน
5.3 Logical Error เปนอคติจากความผิดพลาดของการใชเหตุผล เชน มีคํากลาว
วา “คบเด็กสรางบาน” สมศักดิ์เปนเด็ก ดังนั้นใคร ๆ ก็ใชเหตุผลอางอิงอยางผิดพลาดวา ถาคบสมศักดิ์
แลวจะยุงยากเหมือนสรางบาน
5.4 Assumed Similarity เปนอคติที่เกิดจากาการสรุปผิด ๆ เชน บุคคลที่เคยถูก
หลอกลวงก็จะไมไววางใจใครเลย กลัวประวัติศาสตรซ้ํารอย เปนตน
ความตระหนักในลิขสิทธิ์
การที่บุคคลมีความตระหนักตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมีจิตสํานึกที่รับผิดชอบตอตัวเองและสังคม
บุคคลก็จะระมัดระวังที่จะไมกอใหเกิดปญหาตอสิ่งนั้นๆ เพราะความตระหนักเปนความสํานึก เปนความ
รูตัว เปนความเขาใจของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ ที่เขาประสบในสิ่งแวดลอมที่เปนสิ่งเราโดยการสัมผัส เกิด
การรับรูขึ้น และนําไปสูการเกิดความคิดรวบยอด การเรียนรูหรือความรูนําไปสูความตระหนัก ซึ่งการ
เรียนรูและความตระหนักนําไปสูความพรอมที่จะแสดงการกระทํา หรือแสดงพฤติกรรมตอไป
ความตระหนั ก ตามความหมายที่ อ า งอิ ง จากพจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถานได ใ ห
ความหมายของคําตระหนัก (กิริยา) วา รูประจักษชัด รูชัดเจน
Good (1973) ใหความหมายของความตระหนักไววา เปนการกระทําที่แสดงวา จําได การ
รับรูหรือมีความรูและความตระหนักมีความหมายเหมือนกับความสํานึก (Consciousness)
Brackher (1986) กลาววา ความตระหนักเกิดจากทัศนคติที่มีตอสิ่งเรา อันไดแก บุคคล
สถานการณ กลุมสังคม และสิ่งตางๆ ที่โนมเอียงหรือพรอมที่จะสนองตอบในทางบวกหรือทางลบ เปนสิ่งที่
เกิดจากการเรียนรูประสบการณ ซึ่งแนวคิดนี้สามารถนํามาอธิบายความตระหนักในเรื่องตางๆ เชน ความ
ตระหนักของผูบริโภคหลังจากเปดรับสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดวา เมื่อผูบริโภคไดรับสิ่งเราจากสื่อ
โฆษณาแลวทําใหบุคคลเกิดพฤติกรรมหลังจากตระหนักในการเปดรับสื่อโฆษณาและนําไปสูการแสดงออก
ทางพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูบริโภคออกมา
ความตระหนักมีความสัมพันธกับความรู โดยที่ความตระหนักเปนพฤติกรรมดานอารมณ หรือ
ความรู สึ ก อั นเป นพฤติ กรรมขั้ น ต่ํา สุ ดของความรู ความคิด ปจ จัยดานความรูสึกหรืออารมณนั้น จะมี
ความสั ม พั น ธ กั บ ป จ จั ย ด า นความรู และความคิ ด เสมอ อาจกล า วได ว า ความรู เ ป น เรื่ อ งที่ เ กิ ด จาก
ขอเท็จจริง ประสบการณ การสัมผัส และการใชจิตไตรตรอง คิดหาเหตุผล ในขณะที่ความตระหนักเปน
เรื่องของโอกาส การไดสัมผัสจากสิ่งเราหรือสิ่งแวดลอมโดยไมตั้งใจ
โดยสรุป ความตระหนัก หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งไดฉุกคิดหรือเกิดความรูสึกวาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
หรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง ภายใตสภาวะจิตใจที่สามารถแสดงออกดวยการพูด การเขียน การอาน
หรืออื่น ๆ โดยอาศัย ระยะเวลา ประสบการณห รือสภาพแวดลอมทางสังคมหรือสิ่งเราภายนอกใหเกิด
ความรูสึกจากการสัมผัส การรับรู ความคิดรวบยอด การเรียนรู หรือความรู สงผลใหเกิดความตระหนัก
และนําไปสูพฤติกรรมที่แสดงออกในสิ่งนั้น
สวน ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิ์แตเพียงผูเดียวที่จะกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผูสรางสรรคได
ริเริ่มโดยการใชสติปญญา ความรู ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสรางสรรค โดย
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ไมลอกเลียนงานของผูอื่น ซึ่งงานที่สรางสรรคตองเปนงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ใหคุมครอง โดยผู
สรางสรรคจะไดรับความคุมครองทันทีที่สรางสรรคโดยไมตองจดทะเบียน
ประเภทของงานสรางสรรคที่มีลิขสิทธิ์ มีดวยกัน 2 ประเภท คือ
1. งานที่มีลักษณะทั่วไป ไดแก งานวรรณกรรม เชน หนังสือ จุล สาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร งานนาฏกรรม เชน งานเกี่ย วกับ การรํา การเตน การทําทา หรือการแสดงที่
ประกอบเปนเรื่องเปนราว การแสดงโดยวิธีใช งานศิล ปกรรม เชน งานดานจิตรกรรม ประติมากรรม
สถาปตยกรรม ภาพพิมพ ภาพประกอบแผนที่ โครงสราง ศิลปะประยุกต ภาพถาย และแผนผัง ของงาน
ดั งกล าว งานดนตรี กรรม เช น เนื้ อ ร อง ทํา นอง โน ตเพลงที่ ไดแ ยกแยะเรี ย บเรีย งเสีย งประสานแล ว
งานโสตทัศนวัสดุ เชน วีดีโอเทป แผนเลเซอรดิสก เปนตน งานภาพยนตร งานสิ่งบันทึกเสียง เชน เทป
เพลง แผนคอมแพคดิสก งานแพรเสียงแพรภาพงานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือ
แผนกศิลปะ
2. ลั ก ษณะงานสื บ เนื่ อ ง ได แ ก งานดั ด แปลง หมายถึ ง การทํ า ซ้ํ า โดยเปลี่ ย นรู ป ใหม
ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมโดยไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ งานรวบรวมหรือประกอบเขาดวยกัน โดย
ไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์
การไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ซึ่งสิทธิ์ในลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นโดยทันทีนับตั้งแตผูสรางสรรคไดสรางผลงาน
โดยไมตองจดทะเบียน ซึ่งมีลักษณะการไดมา ดังนี้ คุมครองทันทีที่ไดมีการสรางสรรคงานนั้น กรณีที่ยัง
ไม ได มีการโฆษณางาน ผู ส ร า งสรรค ตองเปน ผู มีสัญ ชาติไ ทยหรือมีสั ญ ชาติ ในประเทศที่เ ปน ภาคีแห ง
อนุสัญญา วาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์ที่ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย กรณีที่มีการโฆษณางานแลว ตองเปน
การโฆษณาครั้งแรกในราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เปนภาคีฯ กรณีที่ผูสรางสรรคเปนนิติบุคคล ตอง
เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย การละเมิดลิขสิทธิ์ ประกอบดวย การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง :
คือ การทําซ้ํา ดัดแปลง เผยแพรโปรแกรมคอมพิวเตอรแกสาธารณชน รวมทั้งการนําตนฉบับหรือสําเนา
งานดังกลาวออกใหเชา โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ การละเมิดลิขสิทธิ์โดยออม : คือ การ
กระทําทางการคา หรือการกระทําที่มีสวนสนับสนุนใหเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกลาวขางตนโดยผูกระทํา
รูอยูแล ว ว างานใดได ทําขึ้ น โดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอื่น แตก็ยังกระทําเพื่อหากําไรจากงานนั้น ไดแก
การขาย มีไวเพื่อขาย ใหเชา เสนอใหเชา ใหเชาซื้อ เสนอใหเชาซื้อ เผยแพรตอสาธารณชน แจกจายใน
ลักษณะที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอเจาของลิขสิทธิ์และนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
สาเหตุที่ทําใหละเมิดลิขสิทธิ์โดยเฉพาะซอฟตแวร เปนเพราะ 1) ของแทมีราคาแพง และมี
คาใชจายสูง 2) การละเมิดลิขสิทธิ์ทําไดงายและรวดเร็ว หรือรับซื้อของโจร 3) ตัวสินคาก็มีคุณภาพ
เทียบเทาใกลเคียงของจริง (นําของจริงมาขายตอ) 4) อยากไดของผูอื่นมาใชโดยไมตองลงทุน 5) เปน
วัฒ นธรรมของคนในสั งคมที่ไมเ คารพสิทธิ์ของผูอื่น ชอบใชทรัพยสิน ทางปญ ญาของผูอื่น โดยไมไดรับ
อนุญาต หรือขี้โกง 6) ชอบใชของสําเร็จรูปที่ใชงายโดยไมตองพัฒนาสมองตนเอง 7) สังคมมีแผนการ
ศึกษาสั่ งสอนให ผู เ รี ย นหลงผิ ด เป น ผลใหผูเรีย นไมมีทางเลือกในการเลือกใชซอฟตแวรที่ถูกตองทาง
กฎหมาย เชน นําซอฟตแวรเถื่อนมาสอน นําระบบปฏิบัติการเถื่อนมาสอน เปนตน 8) สังคมใดที่ไมมี
คุณภาพ บุคคลในสังคมนั้นยอมจะมีพฤติกรรมของการละเมิดสิทธิ์ผูอื่นสูง
ดังนั้นความตระหนักในลิขสิทธิ์ จึงหมายถึง การรูประจักษชัดหรือรูชัดเจนในเรื่องสิทธิ์ ของ
งานที่มีผูอื่นสรางสรรคหรือริเริ่มโดยการใชสติปญญา ความรู ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะ
ของเขา ซึ่งตัวเราก็จะไมลอกเลียนงานของผูอื่น เพราะความตระหนักเปนการรูที่อยูใตจิตสํานึกตลอดเวลา
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ครั้งใดที่เกิดปญหาหรือพบเห็นเรื่องราวที่เรามีความรูก็จะดึงจิตใตสํานึกทําใหเห็นภาพไดอยางชัดเจน ไมวา
ในภาวะใดก็ตาม ความสํานึกที่ฝงลึกและถูกตองนั้นจะไมเปลี่ยนแปลง
ทักษะการคิดสรางสรรค
ทักษะการคิดสรางสรรค เปนความสามารถของมนุษยดานหนึ่งที่มีผูใหความสนใจศึกษากัน
อยางมากมาย ในสวนของความหมายของทักษะการคิดสรางสรรคนั้น มีผูใหความหมายดังนี้
Mangrulkar, Whitman, & Posner (2001) ไดใหความหมายของทักษะการคิดสรางสรรค
วา หมายถึง ความสามารถในการรับรูสภาพของสังคม ความเชื่อ คานิยมแลวนําสิ่งที่รับรูมาทําใหเปนสิ่ง
ใหมทเี่ ปนประโยชนตอตนเองและผูอื่น
Neeley (2004) กลาววา ทักษะการคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถในการคิดออกไป
อยางกวางขวาง โดยไมยึดติดอยูในกรอบ
Sternberg (2004) กลาววา ทักษะการคิดสรางสรรค คือ ความสามารถที่จะผลิตงานที่ทั้ง
แปลกใหม ฉีกกรอบ คนคาดไมถึง แตกตางจากงานของคนอื่นที่ทํามากอนแลว (Novel) และมีความ
เหมาะสม มี ป ระโยชน ใ ช ไ ด จ ริ ง ตอบสนองกั บ สิ่ ง ที่ ต อ งการ ตอบโจทย ป ญ หาอย า งเหมาะเจาะ
(Appropriate) ผลผลิตของทักษะการคิดสรางสรรคอาจอยูในรูปของงานที่สามารถจับตองมองเห็นได เชน
งานทางสถาปตยกรรม ศิลปะ ดนตรี สิ่งประดิษฐ หรืองานทางการศึกษา วิทยาศาสตร และงานทุกอยางที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของเรา
ธีระ ชัยยุทธยรรยง (2545) ไดใหความหมายของทักษะการคิดสรางสรรควา หมายถึง
ความสามารถในการคิด และหาแนวทางคัดเลือกประสบการณในภาวการณตาง ๆ มาจัดการใหเปน
แมแบบใหมในการนําไปใชงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547) กลาววา ทักษะการคิดสรางสรรค หมายถึง
ความสามารถในการสรางแนวคิดใหม แสวงหาและพิจารณาทางเลือกที่หลากหลาย พลิกแพลง ปรับเขา
หาแนวทางสํารวจทางเลือกที่เหมาะสมและขอตกลงที่ทาทาย
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ไดใหความหมายของทักษะการคิดสรางสรรควา
หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นสิ่งตาง ๆ ในแงมุมใหม หรือเปนการกระทําสิ่งตาง ๆ ไดอยางมี
เอกลักษณเฉพาะตัวหรือไมซ้ําแบบใคร มีความแปลกใหม เปนการเชื่อมโยงสิ่งที่ไมสัมพันธใหกลายเปนสิ่ง
ใหมไดอยางเหมาะสม
อุษณี ย อนุ รุทธ วงศ (2555) กลาววา ทักษะการคิดสรางสรรค หรือความสรางสรรคคือ
กระบวนการทางความคิดที่มีจุดเริ่มตนจากการมองเห็นประเด็นของปญหา หรือสิ่งที่ยังเปนชองวางที่ทําให
เกิดการแกปญหาในรูปแบบใหม หรือความคิดใหมๆ ที่เปนประโยชน เหมาะสมและสามารถใชไดจริง จาก
การใชกลยุทธทางความคิดที่หลากหลาย ทั้งการวิเคราะหประเด็น การนําเอาความรูที่มีอยูมาเชื่อมโยง
การใชจินตนาการ การมองหาชองวางที่แตกตางจนสามารถตอบโจทยที่ตั้งใจไวได
นอกจากนี้ Urban (2004) มีมุมมองวา ทักษะการคิดสรางสรรคควรมีลักษณะดังตอไปนี้คือ
1. วิ ธี คิด สร า งสิ่ งใหม ที่ไ มธ รรมดา แปลก ที่เปน หนทาง และทางออกปญ หาที่ ล งตั ว
ล้ําหนา ที่ละเอียดออนซับซอน
2. การมองสิ่งตางๆ ในมุมกวาง เจาะลึกไปเห็นประเด็นปญหาอยางมีจุดมุงหมาย
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3. การวิเคราะหโดยการที่เอาหนทางแกปญหาเปนตัวตั้ง ซึ่งมีกระบวนการทางความคิดที่
ยืดหยุน ความคิดที่ไมธรรมดา ถักทอโยงใยกับสิ่งตางๆ หลายมิติ ที่อาศัยความรู ขอมูล ประสบการณที่อยู
บนพื้นฐานของจินตนาการอันอุดม
4. การสั ง เคราะห การสร างโครงสร า งใหม การนํ า เอาข อ มู ล ต างๆ มาประมวล มา
วางรากฐานทิศทางใหมที่มีกระบวนการที่เปนเอกลักษณ
Urban (2004) ไดนําเสนอ “ทฤษฎีองคประกอบของ Urban” ซึ่งพัฒนามาจากรากฐาน
ทฤษฎีกลุมจิตวิทยาแบบเกสเตาท (Gestalt Psychology) Urban อธิบายวา การเกิดความสรางสรรคตอง
พิจารณาถึงกระบวนการที่เกิดอยูภายในตัวผูคิดและผลที่เกิดจากความคิดที่สรางความเปลี่ยนแปลงโลก
ภายนอกดวย โดยเชื่อวากระบวนการสรางสรรคมีลักษณะดังนี้
1. องคประกอบดานความสรางสรรค
1.1 การสรางสิ่งใหมที่ไมธรรมดา แปลก ที่เปนหนทาง และทางออกของปญหาที่ลง
ตัว ล้ําหนา ที่ละเอียดออนซับซอน
1.2 การมองสิ่งตางๆ ในมุมกวาง เจาะลึกไปเห็นประเด็นปญหา อยางมีจุดมุงหมาย
1.3 การวิเคราะห โดยการที่เอาหนทางแกปญ หาเปนตัวตั้ง ซึ่งมีกระบวนการทาง
ความคิ ด ที่ ยื ด หยุ น ความคิ ด ที่ ไ ม ธ รรมดา ถั ก ทอโยงใยกั บ สิ่ ง ต า งๆ หลายมิ ติ ที่ อ าศั ย ความรู ข อ มู ล
ประสบการณที่อยูบนพื้นฐานของจินตนาการอันอุดม
1.4 เปนการสังเคราะห การสรางโครงสรางใหม การนําเอาขอมูลตางๆ มาประมวล
มาวางรากฐานทิศทางใหม ที่มีกระบวนการที่เปนเอกลักษณ
องคประกอบทางความคิดของความสรางสรรคของ Urban มี 6 องคประกอบที่มา
จากองคประกอบทางความคิด-ความรู และองคประกอบดานบุคลิก ภาพ ดังนี้
2. องคประกอบทางความคิด-ความรู
2.1 ความคิดและการปฏิบัติที่มีความหลากหลาย มีลักษณะอเนกนัย ความแปลกใหม
2.2 ความรูทั่วไป และความคิดที่เปนพื้นฐาน
2.3 ความรูเฉพาะทาง และทักษะเฉพาะทาง
3. องคประกอบดานบุคลิกภาพ
3.1 ความมีใจจดจอตองาน มีความมุงมั่นหมั่นสําเร็จ
3.2 มีแรงจูงใจและแรงผลักดันภายในสูงมาก
3.3 เปนคนเปดเผย อดทนที่จะพยายามหาทางพิสูจนความสงสัย หรือความคลุมเครือ
โดยในแตละองคประกอบทํางานรวมกัน ไมใชแยกทําเปนสวน แตเปนกระบวนการทํางานที่เปนระบบ ทั้ง
ในดานวิธีคิด ความรู การปฏิบัติที่มีแรงจูงใจเปนตัวขับเคลื่อนอยูภายในที่เปนพลังสําคัญทําใหคนพยายาม
หาหนทางสูทางออกที่สําเร็จในที่สุด
กระบวนการของทักษะการคิดสรางสรรค
กระบวนการคิดสรางสรรค (Creative Process) หมายถึง วิธีคิดหรือกระบวนการทํางาน
ของสมองในการคิดอยางสรางสรรค และสามารถคิดแกปญหาไดสําเร็จ กระบวนการคิดสรางสรรคนั้น
เกิดขึ้นเมื่อคนเรามุงไปสูจุดมุงหมายที่แปลกใหม มีผูกลาวถึงกระบวนการคิดอยางสรางสรรคไวดังนี้
Perkins (1991) ใหความเห็นวา กระบวนการสรางสรรคเปนกระบวนการทางความคิดที่
นําไปสูผลลัพธที่สรางสรรคที่มีกระบวนการที่เปนขั้นดังนี้คือ
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1. ขั้นจุดประสงคของความคิด
2. ขั้นการวางโครงสราง
3. ขั้นการพัฒนารูปแบบที่ชัดเจน
4. ขั้นตรวจสอบความคิด สิ่งที่ขัดแยงกับความคิด
5. ขั้นสรุปความคิด
การพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค
ทักษะการคิดสรางสรรคนั้นเปนสิ่งที่สามารถสงเสริมและพัฒนาได ทั้งจากการเลี้ยงดู การ
ฝกฝน การสอน รวมทั้งการจัดสิ่งแวดลอมหรือการสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการคิดสรางสรรค ซึ่งมีผูให
ความสําคัญตอการพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรคและกลาวถึงแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมไวดังนี้
Sternberg & Williams (1996) ไดสรุปแนวทางในการพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรคไว
เปนคําแนะนํา 26 ประการ ดังนี้
เงื่อนไขเบื้องตน
1. พัฒนารูปแบบความสรางสรรค
2. สรางประสิทธิภาพของตนเอง
กลยุทธพื้นฐาน
3. การหาขอสรุปตอประเด็นคําถาม
4. ทําความกระจางกับประเด็นปญหา และทบทวนทําความกระจางกับประเด็น
ปญหาใหมใหชัดเจนขึ้น
5. สนับสนุนใหเกิดการสรางความคิด
6. สงเสริมการผสมผสานความคิด
เคล็ดลับของการสอน
7. จัดเวลาเพื่อทักษะการคิดสรางสรรค
8. ฝกอบรมและประเมินความสรางสรรค
9. ใหรางวัลกับความคิดหรือผลงานที่สรางสรรค
การหลีกหนีจากอุปสรรค
10. สนับสนุนการลองเสี่ยงที่มีเหตุมีผล
11. มีความอดทนตอความไมชัดเจนคลุมเครือ
12. ยอมใหมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได
13. แยกแยะวาอะไรคืออุปสรรค แลวกาวขามอุปสรรค
การเพิ่มกลยุทธใหซับซอนขึ้น
14. สอนการมีวินัยในตน
15. สงเสริมการมีวินัยในตน
16. การชะลอการยกยองชื่นชม หรือการใหรางวัล
การใชตนแบบ
17. การใชเรื่องราวความสําเร็จของคนที่มีความสรางสรรค
18. สนับสนุนความรวมมือทางสรางสรรค
19. มีจินตนาการในเรื่องทัศนคติ หรือมุมมองของคนอื่น
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การเสาะหาสิ่งแวดลอม
20. ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอม
21. คนหาความทาทาย
22. เสาะหาสิ่งแวดลอมที่ปลุกเราความสนใจ ความคิดใหม ๆ
23. สรางเวทีเพื่อสรางพลังความคิด
24. สรางความเขมแข็งทางความคิด
วิธีคิดในระยะยาว
25. มีการเจริญเติบโตอยางสรางสรรค
26. เปลี่ยนวิธีคิดมาเปนทักษะการคิดสรางสรรค
สวน Feldhudsen & Triffinger (1980) ยังไดใหคําแนะนําในการสรางสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู
ในหองเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรคไวดังนี้
1. สนับสนุน และสงเสริมความคิดที่แปลก และแตกตางจากคนอื่น
2. ใชวิกฤตใหเปนโอกาส ใหผูเรียนไดตระหนักถึงขอผิดพลาด และมองเห็นวิธีที่จะไดการ
ยอมรับในเรื่องแนวคิด
3. นําสิ่งที่ผูเรียนสนใจมาบูรณาการกับการเรียนการสอนเทาที่จะเปนไปได ใหโอกาส
ผูเรียนที่จะใชเวลาคิดสรางสรรค เพราะความสรางสรรคมิไดมาไดในทันทีทันใดเสมอไป
4. สรางสรรคบรรยากาศที่มีการยอมรับความคิดเห็นระหวางผูเรียน-ผูสอน เพื่อผูเรียนจะ
สามารถมีสวนรวมในการพัฒนาความรู สรางความรูรวมกัน ในขณะเดียวกันก็มีอิสระทางคิดใหผูเรียน
มองเห็นแงมุมของความหลากหลายทางทักษะการคิดสรางสรรค ประเภทของความสรางสรรควาอาจมาใน
รูปของศิลปะ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร วรรณกรรม ฯลฯ ความสรางสรรคสามารถปรากฏไดในทุกสาขา
และทุกวงการ
5. สนับสนุนความคิดหลากหลาย ครูตองเปนคนที่เกงในการประสาน จัดเตรียมและ
บริหารทรัพยากร
6. รับฟง และมีสวนรวมดวยบรรยากาศที่ทําใหผูเรียนสนุก เปนสุข ปลอดภัย มีอิสระ
อนุญาตใหผูเรียนมีสวนในการตัดสินใจ มีสวนรวมทางการเรียนรูของเขา และแสดงใหเห็นถึงคุณคาของ
การมีสวนรวมโดยการสนับสนุนความคิดหรือโปรเจ็คของพวกเขา
Baron & Harington (1981) ยังกลาววา ผูใหญก็มีสวนสําคัญในการสงเสริมใหเด็ก
สรางสรรค โดยใชวิธีดังตอไปนี้
1. จัดสิ่งแวดลอมที่ทําใหเด็กเกิดการอยากสํารวจตรวจสอบ และเลนโดยปราศจากขอ
หาม
2. ยอมรับความคิดที่อาจพิสดารจากคนทั่วไป
3. ใชกลยุทธการแกปญหาอยางสรางสรรคในทุกวิชา เนนการแกปญหาในชีวิตประจําวัน
4. จัดเวลาที่จะทําใหเด็กสรางความคิด จินตนาการ ความคิดแปลกใหมโดยเฉพาะเนน
กระบวนการมากกวาผลลัพธ
Garble (2010) และ DeBord (2005) ใหคําแนะนําเกี่ย วกับการพัฒ นาทักษะการคิ ด
สรางสรรคใหกับเด็กในสถานศึกษาวาครูตองมีการตอบสนองที่ฉับไว มีอารมณขัน รูจักหลีกเลี่ยงการตั้ง
โจทย ที่คาดหวั งคํ า ตอบแบบปลายป ด เพราะทักษะการคิดสรางสรรคจ ะสรางไดดีในบรรยากาศที่ไม
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เขมงวด ไมตีกรอบที่ยึดครูเปนศูนยกลาง ใหอิสรภาพทางความคิด ยอมใหเกิดความผิดพลาด และเคารพ
ความคิดของเด็ก และนอกจากการสรางบรรยากาศทางการเรียนแลว ครูควรสงเสริมความสรางสรรคของ
นักเรียนโดยพยายามสรางโจทยปญหาที่จะทําใหเกิดการแกโจทยอยางสรางสรรคที่สามารถใชกลยุทธ
กระตุนความคิดและเราสามารถสังเกตพฤติกรรมสรางสรรคของเด็กไดดังนี้
1. สรางความคิดหลั่งไหล ครูควรยื่นโจทยที่ใหเด็กตอบไดหลายทิศทาง เด็กที่ตอบได
มากๆ หลายทิศทางมีแนวโนมวาจะเปนผูที่สรางสรรคไดมากกวาเด็กทั่วไป
2. สร า งสิ่ ง แวดล อ มที่ ยั่ ว ยุ สิ่ ง แวดล อ มทางกายภาพ (Physical Environment)
การสรางสิ่งแวดลอมที่สงเสริมทั้งความคิดแปลกใหม และความคิดที่หลากหลายจะทําใหเด็กเกิดความ
สรางสรรคไดดี เพราะเด็กจะแกปญหาจากการเก็บความคิด ตนทุนทางความคิดจากสิ่งแวดลอมรอบตัว
3. สรางโอกาสใหสรางสรรค เพื่อใหการพัฒนาความสรางสรรคเกิดขึ้นไดรวดเร็วขึ้น
ครูควรมีการจัดเวลาเพื่อการเลน และจินตนาการ ทิ้งเรื่องจริงออกไป คิดฉีกกรอบ
4. สรางความเปนตัวเอง ครูควรใหเด็กคิด หรือทําสิ่งตางๆ โดยลดคําสั่งใหนอยลง
5. ฝกใหกลาเสี่ยง ฝกใหเด็กกลาที่จะลองเสี่ยง (ตองไมเสี่ยงในเรื่องที่จะเปนอันตรายตอ
ชีวิตและจิตใจของเด็ก) และตองใหเด็กเรียนรูวาทุกครั้งที่เราเสี่ยงนั้นไมไดหมายความถึงความสําเร็จเสมอ
ไป แตเด็กจะมีทักษะในการประเมินความสําเร็จ และการปองกันความลมเหลวโดยที่ใชความสรางสรรค
6. ลดความคิดเชิงลบ การสรางทัศนคติเชิงบวกจะชวยสรางความเขมแข็งทางทักษะการ
คิดสรางสรรคได
7. ใหเรียนรูการสื่อสารรูปแบบตางๆ การสงเสริมการสื่อสารตางวัฒนธรรม หรือตาง
รูปแบบทําใหเด็กเกิดความเคารพในความคิดและการตัดสินใจของคนอื่น
8. ระดมสมอง ทําการระดมสมองทําใหเด็กสรางความคิดและเรียนรูรวมกับผูอื่น
9. ใหกําลังใจ การชมเชยเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมสรางสรรค หรือการใหกําลังใจเมื่อเกิด
ความทอถอย ทําใหเด็กมีพลังใจที่จะสืบสานความคิดของตนใหเปนทักษะ
10. ติ ช มด ว ยความจริงใจ การติ ชม งานเด็ก ตองมีมาตรฐาน มีเกณฑที่ จ ะใหเด็ ก
สามารถเรียนรูวาจะปรับปรุงวิธีคิด หรือผลงานของเขา ไดอยางไร
Rivero (2002) ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูอยางสรางสรรคกับเด็กที่เรียนโดย
ครอบครั ว จั ด การศึ ก ษาให ได ใ ห คํ า แนะนํ า ว า การสร า งการเรี ย นรู ที่ ส ร า งสรรค ใ ห กั บ เด็ ก ๆ นั้ น
ควรมีลักษณะดังนี้คือ
1. ใหความเคารพตอความคิด คําถาม หรือคําตอบ ที่อาจแปลกแตกตางจากเด็กทั่วไป
2. สอนใหเด็กชื่นชมกับความพยายามในการสรางงานที่สรางสรรคของตนเอง
3. ใช ค วามอดทนกั บ การแสดงความคิด เห็น ของเด็ก ไมว าจะเห็น ดว ยหรือ ไม ก็ต าม
สงเสริมใหเขาทดสอบความคิดของตนเองวาถูกหรือผิด
4. สนับสนุนใหเด็กฝกการสื่อสาร การแสดงความคิดเห็นของตนเองกับเพื่อนๆ
5. หาโอกาสใหเด็กๆ เพื่อจะเรียนรู คิดคนหาสิ่งที่มีคุณคากับตนเอง โดยไมมีการจับจอง
หรือประเมินในทันทีทันใด เพราะการเนนการประเมินในทุกกิจกรรมอาจเปนการทําลายกระบวนการคิด
สรางสรรคของเด็ก แตควรสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากที่เด็กไดเรียนรู
ในกิจกรรมตางๆ
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6. สรางสัมพันธภาพที่ดีกับเด็กๆ เพราะสัมพันธภาพที่ดีทําใหเด็กเห็นคุณคาในตนมากขึ้น
และรูสึกปลอดภัยที่จะแสดงความคิดเห็น
7. หลีกเลี่ยงความพยายามที่จะใหเด็กไดคําตอบที่ถูกตองอยางที่ตองการ
8. หลีกเลี่ยงการสกัดกั้นจินตนาการของเด็กๆ โดยความพยายามดึงเขาหาความเปนจริง
9. หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบกับเด็กอื่น
10. สนับสนุนและพยายามตอบสนองความอยากรูอยากเห็นของเด็ก
ทักษะการคิดวิเคราะห
แนวคิดเกี่ยวกับการคิดวิเคราะหเพิ่งเปนที่แพรหลายและมีความสําคัญตอสังคมแหงโลกไร
พรมแดนมากขึ้นเปนลําดับ จึงมีผูเขียนหนังสือและมีการเปดสอนวิชานี้อยางแพรหลายตามมหาวิทยาลัย
ตาง ๆ ทั่วโลก ดังนั้นความหมายและนิยามของ "การคิดวิเคราะห" จึงมีความหลากหลาย ดังเชน
การคิดวิเคราะห หมายถึง ชนิดของกิจกรรมทางจิตที่แจมแจง แมนยําและมีความมุงหมายที่
ชัดเจน ปกติจะเกี่ยวโยงกับการแกปญหาที่ซับซอนในโลกของความเปนจริง เปนการสรางทางแกปญหา
เชิงซ อน เปนการหยิบยกความแตกตาง การสังเคราะหและบูร ณาการขอมูลขาวสาร ชูความแตกตาง
ระหวางขอเท็จจริงกับความเห็น หรือการอนุมานศักยภาพของผลที่จะตามออกมา แตการคิดวิเคราะหยัง
โยงไปถึงกระบวนการประเมินคุณภาพในความคิดของตนเองไดดวย
การคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการประเมินขอมูลและความเห็นอยางมีระบบ
มีเปาหมายที่ชัดเจนและถูกตองและดวยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
การคิดวิเคราะห คือ เครื่องมือที่จําเปนยิ่งยวดเพื่อการตัดสินหรือลงความเห็นดวยวิธีสืบเสาะ
กําหนดเปาหมายที่ถูกตองชัดเจนและการบังคับตนเองไมใหถูกชักจูง เพื่อใหไดมาซึ่งการแปลความหมาย
การวิเคราะห การประเมินและการลงความเห็นตลอดจนการอธิบายพยานหลักฐานหรือสิ่งอางอิง แนวคิด
วิธีการ การกําหนดกฎเกณฑหรือบริบทของขอพิจารณาที่เปนที่มาของขอสรุป ความเห็น หรือขอตัดสิน
การคิดวิเคราะห คือ การสะทอนความคิดที่มีเหตุผลโดยการพุงประเด็นไปเนนที่การตัดสินใจ
ที่จะเชื่อหรือตัดสินใจที่จะกระทําในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง กลาวใหชัดก็คือการประเมินในความจริง ความแมนยํา
และ/หรือคุณคาของความรูหรือขอถกเถียงที่ไดรับ ในการนี้ตองการการวิเคราะหความรูหรือความเชื่อที่ได
รับรูมาอยางระมัดระวัง ตรงจุด เกาะติดและเปนรูปธรรมที่มีเหตุผล เพื่อใหสามารถตัดสินไดวาสิ่งนั้น ๆ
จริงหรือมีคุณคาจริงหรือไม
การคิ ด วิ เ คราะห คื อ กระบวนการประเมิ น ข อ เสนอหรื อ สมมติ ฐ านที่ ไ ด รั บ แล ว ทํ า การ
ไตรตรองตัดสินบนพื้นฐานแหงพยานหลักฐานที่นํามาสนับสนุน ตัวอยาง: พิจารณาตาม 5 ขั้นตอนของการ
คิดวิเคราะห
1. เรากําลังถูกบอกใหเชื่อหรือยอมรับอะไร สมมติฐานในเรื่องนี้คืออะไร
2. มีพยานหลักฐานใดที่ใชสนับสนุนในเรื่องนี้ และหลักฐานนี้เชื่อถือไดและหนักแนนแลวหรือ
3. มีทางเลือกอื่นใดอีกหรือไมสําหรับใชในการตีความพยานหลักฐานนี้
4. มีหลักฐานเพิ่มเติมอื่นใดอีกหรือไมที่จะนํามาชวยประเมินทางเลือกเหลานั้น
5. ขอสรุปใดที่มีเหตุผลมากที่สุดตามพยานหลักฐานและคําอธิบายของทางเลือก
การคิ ดวิ เคราะห คือ ความมุงมั่น ยึดติดกับ การตรวจสอบหลักฐานที่ส นับ สนุนความเชื่อ
ทางแกปญหา หรือขอสรุปการยอมรับ
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การคิดวิเคราะห คือ การใหเหตุผลและการวิเคราะหอยางเปนระบบ ที่รวมถึงการตะลอม
และการมีตรรกะในของการคิดที่อยูในระดับสูง
การคิ ด วิ เ คราะห คื อ กระบวนการที่ มี ร ะบบการใช ป ญ ญาเพื่ อ การวางแนวความคิ ด
การประยุกต การวิเคราะห การสังเคราะหและ/หรือประเมินขอมูลดวยทักษะที่กระตือรือรนดวยการ
สังเกต การเขาไปมีประสบการณ การสะทอนกลับ การใหเหตุผลและ/หรือดวยการสื่อ เพื่อใชเปนแนวทาง
ไปสูความเชื่อหรือการปฏิบัติ
การคิดวิเคราะหครอบคลุมถึงองคประกอบของเหตุผลทั้ง 8 นั่นคือ ความมุงหมาย ความเห็น
คําถามของประเด็น ขอมูลขาวสาร การแปลความหมายและการอนุมาน แนวคิดหรือมโนทัศน ขอสมมติ
การชี้บงเปนนัยและผลที่จะตามมา
ซึ่งจากการศึ กษาความหมายของการคิดวิเคราะหที่ผานมา นักวิชาการสว นใหญมีความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความหมายของการคิ ด วิ เ คราะห ที่ ส อดคล อ งกั น คื อ การคิ ด วิ เ คราะห ห มายถึ ง
การพิ จารณาสิ่งตางๆ ในสวนยอยๆ ซึ่งประกอบดวยการวิเคราะหเนื้อหา ดานความสัมพัน ธและดา น
หลั ก การจั ด การโครงสร า งของการสื่ อ ความหมาย และสอดคล อ งกั บ กระบวนการคิ ด วิ เ คราะห ท าง
วิทยาศาสตร คือ การคิดจําแนก รวบรวมเปนหมวดหมู และจับประเด็นตางๆ เชื่อมโยงความสัมพัน ธ
ดังนั้น การคิดเชิงวิเคราะหเปนทักษะการคิดที่สามารถพัฒนาใหเกิดกับผูเรียนได และใหคงทนจนถึงระดับ
มหาวิทยาลัย
ลักษณะของการคิดวิเคราะห
สุวิทย มูลคํา (2548) ไดจําแนกลักษณะของการคิดวิเคราะห ไวเปน 3 ดาน คือ
1. การวิเคราะหสวนประกอบ เปนความสามารถในการแยกแยะคนหาสวนประกอบที่
สําคัญของสิ่งหรือเรื่องราวตางๆ เชน การวิเคราะหสวนประกอบของพืช หรือเหตุการณตางๆ ตัวอยาง
คําถาม เชน อะไรเปนสาเหตุสําคัญของการระบาดไขหวัดนกในประเทศไทย
2. การวิเคราะหความสัมพันธ เปนความสามารถในการหาความสัมพันธของสวนสําคัญ
ตางๆ โดยระบุความสัมพัน ธระหวางความคิด ความสัมพันธในเชิงเหตุผล หรือความแตกตางระหวาง
ขอโตแยงที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของ ตัวอยางคําถาม เชน การพัฒนาประเทศกับการศึกษามีความสัมพันธ
กันอยางไร
3. การวิเคราะหหลักการ เปนความสามารถในการหาหลักความสัมพันธสวนสําคัญใน
เรื่องนั้นๆ วาสัมพันธกันอยูโดยอาศัยหลักการใด ตัวอยางคําถาม เชน หลักการสําคัญของศาสนาพุทธ
ไดแกอะไร จะเห็นไดวาการวิเคราะหนั้นจะตองกําหนดสิ่งที่จะตองวิเคราะห กําหนดจุดประสงคที่ตองการ
จะวิเคราะห แลวจึงวิเคราะหอยางมีหลักเกณฑ โดยใชวิธีการพิจารณาแยกแยะ เทคนิควิธีการในการ
วิ เ คราะห เพื่ อ รวบรวมประเด็ น สํ า คั ญ หาคํ า ตอบให กั บ คํ า ถาม โดยมี ลั ก ษณะของการคิ ด วิ เ คราะห
ความสัมพันธ วิเคราะหความสําคัญและวิเคราะหหลักการของเรื่องราวหรือเหตุการณตางๆ
3.1 การคิดวิ เ คราะหความสัมพัน ธ ไดแก การเชื่อมโยงขอมูล ตรวจสอบแนวคิด
สําคัญและความเปนเหตุเปนผล แลวนํามาหาความสัมพันธและขอขัดแยงในแตละสถานการณได
3.2 การคิดวิเคราะหความสําคัญ ไดแก การจําแนกแยกแยะความแตกตางระหวาง
ขอเท็จจริงและสมมติฐานแลวนํามาสรุปความได
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3.3 การคิดวิเคราะหหลักการ ไดแก การวิเคราะหรูปแบบ โครงสราง เทคนิค วิธีการ
และการเชื่อมโยงความคิดรวบยอด โดยสามารถแยกความแตกตางระหวางขอเท็จจริงและทัศนคติของ
ผูเขียนได
องคประกอบของการคิดวิเคราะห
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548) กลาววา องคประกอบของการคิด
วิเคราะหประกอบดวย
1. การตีความ ความเขาใจ และใหเหตุผลแกสิ่งที่ตองการวิเคราะหเพื่อแปลความของสิ่ง
นั้นขึ้นกับความรูประสบการณและคานิยม
2. การมีความรูความเขาใจในเรื่องที่จะวิเคราะห
3. การชางสังเกต สงสัย ชางถาม ขอบเขตของคําถาม ที่เกี่ยวของกับการคิดเชิงวิเคราะห
จะยึดหลัก 5W 1H คือ ใคร (Who) อะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) ทําไม (Why) อยางไร
(How)
4. การหาความสั มพั น ธเชิงเหตุผ ล (คําถาม) คน หาคําตอบไดวา อะไรเปน สาเหตุให
เรื่องนั้นเชื่อมกับสิ่งนี้ไดอยางไร เรื่องนี้ใครเกี่ยวของ เมื่อเกิดเรื่องนี้สงผลกระทบอยางไร มีองคประกอบ
ใดบางที่นําไปสูสิ่งนั้น มีวิธีการหรือขั้นตอนการทําใหเกิดสิ่งนี้อยางไร มีแนวทางแกไขปญหาอยางไรบาง ถา
ทําเชนนี้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ลําดับเหตุการณนี้ดูวาเกิดขึ้นไดอยางไร เขาทําสิ่งนี้ไดอยางไร สิ่งนี้
เกี่ยวของกับสิ่งที่เกิดขึ้นไดอยางไร
การคิดวิเคราะหเปนกระบวนการที่ใชปญญาหรือใชความคิดนําพฤติกรรม ผูที่คิดวิเคราะห
เปนจึงสามารถใชปญญานําชีวิตไดในทุกๆ สถานการณ เปนบุคคลที่ไมโลภ ไมเห็นแกตัว ไมยึดเอาตัวเอง
เปนศูนยกลาง มีเหตุผล ไมมีอคติ มีความยุติธรรม และพรอมที่จะสรางสันติสุขในทุกโอกาส
วนิช สุธารัตน (2547) กลาวถึงการคิดวิเคราะหวาจะตองอาศัยองคประกอบที่สําคัญสอง
เรื่ อ ง คื อ เรื่ องความสามารถในการให เหตุ ผ ลอย างถูก ตองกับ เทคนิ คการตั้ งคํ าถามเพื่อ ใช ในการคิ ด
วิเคราะห ซึ่งทั้งสองเรื่องมีความสําคัญตอการคิดวิเคราะหเปนอยางยิ่ง ความสามารถในการใหเหตุผลอยาง
ถูกตอง มีความสําคัญก็เนื่องจากในเรื่องของการคิดการใชปญญาทั้งหลายนั้น เรื่องของเหตุผลจะตองมี
ความสําคัญ ถาเหตุผลที่ใหในเบื้องแรกไมถูกตอง หรือมีความคลุมเครือไมชัดเจนแลว กระบวนการคิดก็จะ
มีความไมชัดเจนตามไปดวย การเชื่อมโยงสาระตางๆ เขาดวยกัน ยอมไมสามารถกระทําได และมีผ ล
สืบเนื่องตอไปคือ ทําใหการสรุปประเด็นที่ตองการทั้งหลายขาดความชัดเจน หรืออาจผิดพลาดตามไปดวย
ศูนยการคิดวิเคราะห (Center for Critical Thinking. 1996) กลาววา ความสามารถในการใหเหตุผล
อยางถูกตองประกอบดวย
1. วัตถุประสงคและเปาหมายของการใหเหตุผล วัตถุประสงคและเปาหมายของการให
เหตุ ผลตองมี ความชัดเจนโดยปกติ การใหเหตุผลในเรื่องตางๆ บุคคลจะตองใหเหตุผ ลที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายของเรื่องนั้น ถาวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไวมีความชัดเจน การให
เหตุผลก็จะเปนเรื่องงาย แตถาไมชัดเจน หรือมีความสลับซับซอน จะตองทําใหชัดเจน การใหเหตุผลก็จะ
เปนเรื่องงาย หรืออาจจะตองแบงแยกออกเปนขอยอยๆ เพื่อลดความสลับซับซอนลง และนอกจากนี้
เปาหมายจะตองมีความสําคัญและมองเห็นวาสามารถจะทําใหสําเร็จไดจริงๆ
2. ความคิดเห็นหรือกรอบความจริงที่นํามาอาง เมื่อมีการใหเหตุผล ตองมีความคิดเห็น
หรือกรอบของความจริงที่นํามาสนับสนุน ถาสิ่งที่นํามาอางมีขอบกพรอง การใหเหตุผลก็จะผิดพลาดหรือ
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บกพรองตามไปดวย ความคิดเห็นที่แคบเฉพาะตัว ซึ่งอาจเกิดจากอคติหรือการเทียบเคียงที่ผิด ทําใหการ
ใหเหตุผลทําไดในขอบเขตอันจํากัด
3. ความถูกตองของสิ่งที่อางอิง การอางอิงขอมูล ขาวสาร เหตุการณ หรือสิ่งตางๆ มี
หลักการอยูวา สิ่งที่นํามาอางจะตองมีความชัดเจน มีความสอดคลอง และมีความถูกตองแนนอน ถาสิ่งที่
นํามาอางผิดพลาด การสรุปผลหรือการสรางกฎเกณฑตางๆ ที่เปนผลสืบเนื่องยอมผิดพลาดดวย สิ่งที่ตอง
ระมัดระวังก็คือ ตองเขาใจขอจํากัดของขอมูลตางๆ ลองหาขอมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะตรงกันขาม หรือขัดแยง
กับขอมูลที่เรามีอยูบางวามีหรือไมและก็ตองแนใจวาขอมูลที่ใชอางนั้นมีความสมบูรณเพียงพอดวย ขอมูล
ขาวสารที่ไมมีความถูกตอง มีการบิดเบือนหรือการนําเสนอเพียงบางสวนและปดบังหรือมีเจตนาปลอย
ปละละเลยในบางสวน ทําใหการนําไปอางอิงหรือเผยแพรขาดความสมบูรณ กอใหเกิดความไดเปรียบ
เสียเปรียบหรือสรางความเสียหายตอบุคคล องคการหรือสังคมได ดังนั้นการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลขาวสารกอนที่จะนําไปใชประโยชนในการอางอิงทุกๆ เรื่องจึงเปนเรื่องที่ควรจะกระทําดวยความ
รอบคอบและระมัดระวังเปนอยางยิ่ง
4. การสรางความคิดหรือความคิดรวบยอด การใหเหตุผลจะตองอาศัยการสรางความคิด
หรือความคิดรวบยอด ซึ่งมีตัวประกอบที่สําคัญคือ ทฤษฎี กฎ หลักการ ถาหากเขาใจผิดพลาดในเรื่องของ
ทฤษฎี กฎ หรือหลักการตางๆ ดังที่กลาวมาแลว การสรางความคิดหรือความคิดรวบยอดก็จะผิดพลาด
การใหเหตุผลก็จะไมถูกตองดวย ดังนั้นเมื่อสรางความคิดหรือความคิดรวบยอดขึ้นมาไดแลว จะตองแสดง
หรืออธิบาย เพื่อบงบอกออกมาใหชัดเจน ลักษณะของความคิดรวบยอดที่ดีจะตองมีความกระจาง มีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ มีความลึกซึ้ง และมีความเปนกลางไมโนมเอียงไปทางใดทางหนึ่ง
5. ความสัมพันธระหวางเหตุผลกับสมมติฐาน การใหเหตุผลขึ้นอยูกับสมมติฐาน เมื่อใดมี
การกําหนดสมมติฐานขึ้นมาในกระบวนการแกปญหา ตองแนใจวาสมมุติฐานนั้น กําหนดขึ้นจากสิ่งที่เปน
ความจริงและจากหลักฐานที่ปรากฏอยู ความบกพรองในการใหเหตุผลสามารถเกิดขึ้นไดเมื่อบุคคลไปติด
ยึดในสมติฐานที่ตั้งขึ้น จนทําใหความคิดเห็นโนมเอียงหรือผิดไปจากสภาพที่ควรจะเปน สมมติฐานที่ดี
จะตองมีความชัดเจน สามารถตัดสินใจ และมีเสถียรภาพเชนเดียวกัน
6. การลงความเห็น การใหเหตุผลในทุกๆ เรื่อง จะตองแสดงถึงความเขาใจดวยการสรุป
และให ความหมายของข อมู ล ลั กษณะการใหเหตุ ผ ลนั้น โดยธรรมชาติจ ะเปน กระบวนการตอ เนื่องที่
เชื่อมโยงกันอยูระหวางเหตุกับผล เชน เพราะวาสิ่งนี้เกิด สิ่งนั้นจึงเกิดขึ้น หรือเพราะวาสิ่งนี้เปนอยางนี้
สิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้จึงเปนอยางนั้น ถาความเขาใจในขอมูลเบื้องตนผิดพลาด การใหเหตุผลยอมผิดพลาด
ดวย ทางออกที่ดีก็คือ การลงความเห็นจะทําไดก็ตอเมื่อมีหลักฐานบงบอกอยางชัดเจน จะตองตรวจสอบ
ความเห็นนั้นสอดคลองหรือไมสอดคลองกับสมมติฐานขอไหนและมีอะไรเปนตัวชี้นําอยูอีกบาง ซึ่งอาจทํา
ใหการลงความเห็นผิดพลาด
7. การนําไปใช เมื่อมีขอสรุปแลวจะตองมีการนําไปใชหรือมีผลสืบเนื่อง จะตองมีความ
คิดเห็นประกอบวาขอสรุปที่เกิดขึ้นนั้น สามารถนําไปใชไดมากนอยเพียงใด ควรจะนําไปใชลักษณะใดจึง
จะถูกตอง ลักษณะใดไมถูกตอง โดยพยายามคิดถึงทุกสิ่งที่อาจเปนผลตอเนื่องที่สามารถเกิดขึ้นได
ดังนั้นจะเห็นไดวาการคิดวิเคราะหที่ดีหรือมีมาตรฐาน ในอันดับแรกจะตองรูจักการใหเหตุผล
ที่ถูกตอง ซึ่งตองอาศัยองคประกอบหลายอยาง ตามที่ไดแสดงรายละเอียดมาแลว เรื่องที่สําคัญและเปน
หัวใจของการคิดวิเคราะหอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เทคนิคการตั้งคําถามเพื่อการวิเคราะห เปนการบอกใหทราบ
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ว า นั ก คิ ด วิ เ คราะห จ ะต อ งใช คํ า ถามอย า งไร เพื่ อเป น การนํ า ความคิ ด ไปสู เ ป า หมายที่ ต อ งการ ซึ่ ง มี
รายละเอียดตางๆ ดังนี้
เทคนิคการตั้งคําถามเพื่อการคิดวิเคราะห เปนเรื่องที่มีความสําคัญพอๆ กับความสามารถใน
การใหเ หตุผ ลอยา งถูกตอง การตั้งคํ าถามที่ดีจ ะชวยสงเสริมใหการใชเหตุผ ลเปน ไปดวยความสะดวก
มีระบบและชวยแกปญหาได นักคิดวิเคราะหตองมีความสามารถในการตั้งคําถามหลายๆ แบบ คําถามที่
ตองการคําตอบกวาง ๆ ตองการหลายๆ คําตอบ คําถามตองการคําตอบเดียวแตมีความลึกซึ้ง ลักษณะ
คําถามที่จะชวยใหคิดหาเหตุผลในระดับลึก หรือมีเหตุผลจากการใชปญญาของการคิดวิเคราะหนั้น จะตอง
มีคุณสมบัติ 8 ประการ (Center for Critical Thinking. 1996 อางถึงใน วนิช สุธารัตน. 2547)
ดังตอไปนี้
1. ความชัดเจน (Clarity) ความชัดเจนของปญหาเปนจุดเริ่มตนสําคัญของการคิด เชน
ตัว อย างของป ญหาที่ ตั้งขึ้ นมาเพื่ อตรวจสอบความชัดเจน เชน ยังมีเรื่องอะไรอีกในสวนนี้ที่เรายังไมรู
สามารถยกตัวอยางมาอางอิงไดหรือไม สามารถอธิบายขยายความสวนนั้นใหมากขึ้นไดหรือไม
2. ความเที่ยงตรง (Accuracy) เปนคําถามที่บอกวาทุกคนสามารถตรวจสอบไดถูกตอง
ตรงกันหรือไม เชน จริงหรือ เปนไปไดหรือ ทําไมถึงเปนไปได สามารถตรวจสอบไดหรือไม ตรวจสอบ
อยางไร เราจะหาขอมูลหลักฐานไดอยางไร ถาตรงนั้นเปนเรื่องจริงเราจะทดสอบมันไดอยางไร
3. ความกระชั บ ความพอดี (Precision) เปน ความกะทัดรั ด ความเหมาะสม
ความสมบูรณของขอมูล เชน จําเปนตองหาขอมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้อีกหรือไม ทําใหดูดีกวานี้ไดอีกหรือไม
ทําใหกระชับกวานี้ไดอีกหรือไม
4. ความสั มพัน ธ เ กี่ย วของ (Relevance) เปนการตั้งคําถามเพื่อคิดเชื่อมโยงหา
ความสัมพันธ เชน สิ่งนั้นเกี่ยวของกับปญหาอยางไร มันเกิดสิ่งตางๆ ขึ้นตรงนั้นไดอยางไร ผลที่เกิดขึ้นตรง
นั้น มันมีที่มาอยางไร ตรงสวนนั้นชวยใหเราเขาใจอะไรไดบาง
5. ความลึก (Depth) หมายถึง ความหมายในระดับที่ลึก ความคิดลึกซึ้ง การตั้งคําถามที่
สามารถเชื่อมโยงไปยังการคิดหาคําตอบที่ลึกซึ้ง ถือวาคําถามนั้นมีคุณคายิ่ง เชน ตัวประกอบอะไรบางที่ทํา
ใหตรงนี้เปนปญหาสําคัญ อะไรที่ทําใหปญหาเรื่องนี้มันซับซอน สิ่งใดบางที่เปนความลําบากหรือความ
ยุงยากที่เราจะตองพบ
6. ความกวางของการมอง (Breadth) เปนการทดลองเปลี่ยนมุมมอง โดยใหผูอื่นชวย
เชน จําเปนจะตองมองสิ่งนี้จากดานอื่น คนอื่น ดวยหรือไม มองปญหานี้โดยใชวิถีทางอื่นๆ บางหรือไม
ควรจะใหความสําคัญของความคิดเห็นจากบุคคลอื่นหรือไม ยังมีขอมูลอะไรในเรื่องนี้อีกหรือไมที่ไมนํามา
กลาวถึง
7. หลักตรรกวิทยา (Logic) มองในดานของความคิดเห็นและการใชเหตุผล เชน ทุกเรื่อง
ที่เรารู เราเขาใจตรงกันหมดหรือไม สิ่งที่พูดมีหลักฐานอางอิงหรือไม สิ่งที่สรุปนั้นเปนเหตุผลที่สมบูรณ
หรือไม สิ่งที่กลาวอางมีขอบขายครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมดหรือไม
8. ความสําคัญ (Significance) ซึ่งหมายถึง การตั้งคําถามเพื่อตรวจสอบวาสิ่งเหลานั้นมี
ความสําคัญอยางแทจริงหรือไม ทั้งนี้เนื่องจากในบางครั้งพบวา ความสําคัญเปนสิ่งที่เราตองการจะใหเปน
มากกวาเปนความสําคัญจริงๆ เชน สวนไหนของความจริงที่สําคัญที่สุด ยังมีเรื่องอื่น ๆ ที่มีความสําคัญอยู
อีกหรือไม นี่คือปญหาที่สําคัญที่สุดในเรื่องนี้ใชหรือไม ตรงนี้เปนจุดสําคัญที่ควรใหความสนใจหรือเปลา
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ดั ง นั้ น จะเห็ น ได ว า การคิ ด วิ เ คราะห จ ะเกิ ด ความสมบู ร ณ ไ ด นั้ น นอกจากจะต อ งอาศั ย
ความสามารถในการให เ หตุ ผ ลอย า งถู กตองแลว เรื่องของเทคนิคการตั้งคํา ถามเพื่อการวิเคราะหก็ มี
ความสําคัญที่ไมยิ่งหยอนกวากัน โดยที่องคป ระกอบทั้งสองสวนนี้จ ะทํางานประสานสัมพันธกัน อยาง
กลมกลืนในทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการคิดวิเคราะห สวนประกอบทั้งสองสวนจะตองไปดวยกัน คุณคา
ความสวยงาม ความลงตัว รวมทั้งประโยชนอยางสมบูรณจึงจะเกิดขึ้นได
ทักษะการสื่อสารและสารสนเทศ
การสื่อสารของมนุษยมีความสําคัญและมีความจําเปนมากในการอยูรวมกัน เนื่องจากมนุษย
เปนสัตวสังคม กลาวคือ มีการอยูรวมกัน มีการชวยเหลือกัน มีการแบงงานกันทํา คงเปนเรื่องที่ยากมากที่
ชีวิตคนจะอยูโดยปราศจากการสื่อสารกับผูคนที่อยูรอบตัวเรา ไมวาจะในเรื่องของหนาที่การงานหรือชีวิต
สวนตัว ทุกคนตางตองใชการสื่อสารเพื่อทําความเขาใจกันทั้งนั้น ดังนั้น ทักษะการสื่อสารจึงมีความจําเปน
อยางยิ่งในการติดตอกันระหวางบุคคล หากทักษะการสื่อสารไมดีมักจะเกิดอุปสรรคและปญหา ทําใหงาน
ลาชา ผิดพลาด เกิดขอขัดแยง ทําใหงานหยุดชะงัก ไมประสบผลสําเร็จ ซึ่งทักษะการสื่อสารไมใชแคถาม
มา-ตอบไปเพียงอยางเดียว แตตองเขาใจและนําเสนอใหอีกฝายหนึ่งทราบดวย ดังนั้น ถาตองการใหการ
ดําเนินงานบรรลุสมความมุงหมายดวยความเรียบรอยและราบรื่น ทักษะการสื่อสารเปนสิ่งหนึ่งที่จะชวย
สงเสริมใหการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผลได การสื่อสารเปนการติดตอเพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน ชีวิตจะ
มีความสุขเมื่อไดรับการยอมรับจากเพื่อน ครอบครัว และบุคคลในสังคม ทักษะการสื่อสารที่แสดงถึง
สัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคลที่สําคัญ ซึ่งการสรางสัมพันธภาพเปนสิ่งจําเปนและสําคัญมาก จึงตองอาศัย
ทักษะตางๆ ซึ่งมีหลักโดยทั่วไป เชน ทักทาย พูดคุย ดวยทาทางที่เปนมิตร การพูดคุยเรื่องธรรมดาทั่วๆ ไป
เพื่อสรางความคุนเคย การใหความสนใจตอผูฟง และเปดโอกาสใหพูดถึงปญหา
ความหมายของการสื่อสาร
การสื่อสาร มีความหมายเชนเดียวกับคําวา การสื่อความหมาย ในภาษาอังกฤษใชคําวา
Communication ซึ่งรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา Communism หมายถึง การรวม (Common) เมื่อ
มีการสื่อสารหรือการสื่ อความหมาย ก็หมายถึงวา มีการกระทํารวมกันในบางสิ่งบางอยาง นั่นคือการ
ถายทอดหรือการแลกเปลี่ยนขาวสาร ความรู ความคิด ของคนเรานั่นเอง (Webster Dictionary. 1978)
การใหความหมายของการสื่อสารตามรูปคําขางตน ยังไมใชความหมายที่สมบูรณนัก เพราะการสื่อสารที่
แทจริงนั้น มีความหมายกวาง ครอบคลุมเกี่ยวของกับชีวิตและสังคมมนุษยในทุกๆ เรื่อง นักวิชาการดาน
การสื่ อสารได ให ความหมายไว ตา งๆ กัน ตามแงมุมที่แตล ะคนพิจ ารณาใหความสําคัญ ตามที่ ปรมะ
สตะเวทิน (2539) ไดรวบรวมและนําเสนอไวดังนี้ Charl E.Osgood ใหความหมายโดยทั่วไปวา การ
สื่อสาร เกิดขึ้นเมื่อฝายหนึ่ง คือผูสงสาร มีอิทธิพลตออีกฝายหนึ่งคือผูรับสาร โดยใชสัญลักษณตางๆ ซึ่งถูก
สงผานสื่อที่เชื่อมตอสองฝาย Worren W. Weaver กลาววา การสื่อสารมีความหมายกวาง ครอบคลุมถึง
กระบวนการทุกอยาง ที่จิตใจของคนๆ หนึ่ง อาจมีผลตอจิตใจของอีกคนหนึ่ง ไมใชเพียงการพูดและการ
เขียนเทานั้น แตรวมถึง ดนตรี ภาพ การแสดง และพฤติกรรมอื่นๆ ของมนุษย Goorge A. Miller ให
ความหมายวา การสื่อสารเปนการถายทอดขาวสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง Jurgen Ruesch & Gregory
Bateson ใหความหมายโดยสรุปวา การสื่อสารไมใชการถายทอดขาวสารดวยภาษาพูดและเขียนโดยมี
เจตนาชัดเจนเทานั้น แตหมายถึงพฤติกรรมทุกอยางที่บุคคลหนึ่งกระทําแลวสงผลใหบุคคลอื่นเกิดความ
เขาใจ
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นอกจากนี้ McQuail (2005) กลาววา การสื่อสาร หมายถึง การใหและการรับความหมาย
การถายทอดและการรับสาร ซึ่งรวมถึงแนวคิดของการโตตอบ แบงปน และมีปฏิสัมพันธกันดวย
จากความหมายที่มีผูใหไวแตกตางกัน ซึ่งบางคนใหความหมายครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมที่
ไมใชภาษาพูดและภาษาเขียนดวย บางคนถือวาการสื่อสารคือการแสดงออกทุกอยาง ที่ผูอื่นเขาใจได ไมวา
การแสดงนั้นจะมีเจตนาใหผูอื่นเขาใจหรือไมก็ตาม จึงอาจสรุปไดวา
การสื่อสาร คือการที่มนุษยถายทอดความรู ความคิด หรือประสบการณของตน ไปยัง
บุคคลอื่น และการรับความรู ความคิด จากบุคคลอื่น มาปรับพฤติกรรมของตนเอง โดยกระบวนการของ
การสื่อสาร ซึ่งการถายทอด และการรับความรู ความคิด มีอยู 3 ลักษณะคือ
1. การใชรหัสสัญญาณโดยตรง เชน การใชสัญญาณเสียง ภาษาพูด สัญลักษณ ภาษา
เขียน ภาษาทาทาง ตลอดจนรหัสสัญญาณอื่นๆ ที่กระทําโดยตรง ระหวางผูถายทอดกับผูรับ
2. การใชเครื่องมือในการถายทอด เปนการสื่อสารโดยผานทางเครื่องมือ เชน การใช
โสตทัศนูปกรณ วิทยุกระจายเสียง คอมพิวเตอร หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ
3. การถ า ยทอดโดยกระบวนการทางสั ง คม เช น การปฏิ บัติ สื บ ทอดทางประเพณี
ศาสนา วัฒนธรรม และระบบอื่นๆ ของสังคม
องคประกอบของกระบวนการติดตอสื่อสาร
การติดตอสื่อสารจะโดยวิธีทางตรง เชน การพูด การอธิบาย การสนทนา หรือการติดตอ
โดยใชอุปกรณอื่น ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน E-mail เปนตน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีองคประกอบของ
กระบวนการติดตอสื่อสาร 4 สวน คือ
1. ผูสง คือ ผูทําหนาที่กระจายขอมูล เริ่มตนในการสื่อสาร เชน ครูถายทอดเนื้อหาวิชา
ของบทเรียนแกนักเรียน
2. สาร คือ ขอมูล ขอความ เนื้อหาสาระ ขอเท็จจริง ที่จะถูกสงไปยังผูรับ
3. สื่อ คือ ตัวกลางที่จะชวยนําสารไปยังผูรับ สื่ออาจสรุปไดวาเปนชองทาง (Channel)
ในการนําขอมูลจากผูสงไปยังผูรับสื่ออาจมีหลาย ๆ ชนิด เชน คําพูด หนังสือ ในสมัยโบราณเราใชควันไฟ
สงขอความ ปจจุบันเราใชแสง ใชเสียง มาเปนสัญญาณในการสงขอความมากยิ่งขึ้น
4. ผูรับ คือ ผูที่รับขอมูลจากผูสงโดยผานตัวกลางที่เรียกวาสื่อชนิดตางๆ ในทางปฏิบัติ
จริ ง ๆ แล ว จะพบว า การสื่ อสารเพื่ อจะใหไดผ ลดี จําเปน ตองมีการตอบโตร ะหวางผูรับ และผูสง การ
แลกเปลี่ย นขอมูล จะทําใหการสื่อสารมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ฉะนั้น จึงไมแปลกวาบางครั้งผูสงจะ
กลายเปนผูรับ และผูรับจะเปลี่ยนเปนผูสงเสียเอง
รูปแบบของการสื่อสาร
รู ป แบบของการสื่ อ สาร แบ ง เป น 2 แบบ ตามลั ก ษณะของสื่ อ ที่ ใ ช ซึ่ ง สื่ อ ที่ ใ ช ใ นการ
ติดตอสื่อสาร แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก
1. สื่ อ ที่ มี ลั ก ษณะภาษาในรู ป ของคํ า พู ด หรื อ ตั ว อั ก ษร สื่ อ แบบนี้ เ รี ย กว า Verbal
Communication
2. สื่ อที่ มีลั ก ษณะอื่ น ที่ ไม เป น ภาษา ไมใช คํา พูด หรื อภาษาเขี ย น เช น การใช ทา ทาง
สัญญาณอื่น ๆ การสื่อสารลักษณะนี้เรียกวา Nonverbal Communication
สวนทักษะสารสนเทศ (Information Skills) เปนคําที่พบในบริบทตางๆ ทั้งในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศอังกฤษ ซึ่งในประเทศอังกฤษนั้นไดใชคําวา การรูสารสนเทศ
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(Information Literacy) การรูสารสนเทศหรือทักษะสารสนเทศเกิดขึ้นในราวตนคริสตศักราช 1974 และ
ได ใ ช คํ า ทั้ ง สองร ว มกั น และบางครั้ ง ได ใ ช ใ นความหมายเดี ย วกั น โดยที่ ก ารรู ส ารสนเทศครอบคลุ ม
ความสามารถในการเขาถึง การกําหนด การประเมินและการใชสารสนเทศจากแหลงตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งความสามารถเหลานี้ไมไดเปนปรากฏการณใหมที่เกิดจากผลของยุค
สารสนเทศ หากเปนสิ่งสําคัญที่จะสรางความสําเร็จ และคุณภาพชีวิตใหแกประชาชน ในอดีตที่ผานมา
การรู ส ารสนเทศได ถูกจํา กั ดในรู ป แบบของสื่อสิ่งพิมพ หนังสือ วิทยุ และวารสาร เปน ตน หากในยุค
ศตวรรษที่ 21 นี้ การรูสารสนเทศนี้มิไดถูกจํากัดใหอยูในรูปแบบของสื่อดังกลาวเทานั้น สารสนเทศไดถูก
ขยายขอบเขตไปยังสื่อที่เปนเทคโนโลยีสมัยใหม เชน ซีดีรอม ฐานขอมูลออนไลน อินเทอรเน็ต ขอมูล
มัลติมีเดีย และเอกสารในรูปแบบดิจิตอล เปนตน ทําใหความสามารถในการรูสารสนเทศตองผสมผสาน
ทั ก ษะด า นการค น คว า การประเมิ น ความรู เ กี่ย วกั บ เครื่ อ งมื อที่ เป น เทคโนโลยี ส มั ย ใหม อีก ทั้ง ตอ งมี
ความสามารถในการเชื่ อ มโยงการเรี ย นรูใ หเ ขา กับ ความรูเดิ มที่ มีอ ยู รวมทั้ งความสามารถในการใช
สารสนเทศให ตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ได ว างไว ผสมผสานความเขา ใจเกี่ ย วกับ เศรษฐกิ จ วัฒ นธรรม
กฎหมาย และการเมือง
ความหมายของทักษะสารสนเทศ
ทักษะสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่เกี่ยวกับสารสนเทศในเรื่องตอไปนี้
คือ การรูถึงความตองการสารสนเทศ การวิเคราะหและรูแหลงสารสนเทศที่เหมาะสม การรูถึงวิธีการที่จะ
เขาถึงตัวสารสนเทศที่อยูในแหลงสารสนเทศตางๆ การประเมินคุณภาพของสารสนเทศที่ไดรับ การจัดการ
สารสนเทศ และการใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
ทักษะสารสนเทศเปนเครื่องมือทางปญญาในการเรียนรูของบุคคล กลาวคือ ชวยใหบุคคล
สามารถเรี ย นรูดว ยตนเองไดตลอดชี วิ ต บุคคลสามารถเขาถึง ประเมิน วิเคราะห สังเคราะห และใช
สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ และนําเสนอสารสนเทศได สามารถจัดการสารสนเทศในสิ่งแวดลอมที่
หลากหลาย และมีคุณธรรม จริยธรรมในการใชสารสนเทศ อันเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคของบุคคลใน
สังคมยุคเศรษฐกิจ ฐานความรูการรูสารสนเทศชวยใหบุคคลมีความเปนอิสระทางปญญา
Doyle (1992) ไดระบุคุณสมบัติของผูรูสารสนเทศจากผลการวิจัยไวดังนี้
1. รูวาสารสนเทศที่ถูกตองสมบูรณมีความสําคัญตอการตัดสินใจที่ชาญฉลาด
2. รูความตองการสารสนเทศของตนเอง
3. สามารถตั้งคําถามจากความตองการสารสนเทศนั้นได
4. สามารถระบุแหลงสารสนเทศที่จะเปนประโยชน
5. พัฒนากลยุทธการคนหาที่ประสบความสําเร็จ
6. เขาถึงแหลงสารสนเทศรวมทั้งจากคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีอื่น ๆ
7. ประเมินสารสนเทศ
8. จัดระบบสารสนเทศเพื่อนําไปใช
9. บูรณาการสารสนเทศใหมเขากับองคความรูเดิม
10. ใชสารสนเทศในการคิดเชิงวิเคราะหวิจารณและการแกปญหา
ทั ก ษะการสื่ อ สารและสารสนเทศ คื อ การที่ ม นุ ษ ย ถ า ยทอดความรู ความคิ ด หรื อ
ประสบการณของตน ไปยังบุคคลอื่น และการรับความรูความคิดจากบุคคลอื่น มาปรับพฤติกรรมของ
ตนเอง ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ การรู ถึ ง ความตอ งการสารสนเทศ การวิเ คราะหแ ละรู แหลง สารสนเทศที่
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เหมาะสม การรูถึงวิธีการที่จะเขาถึงตัวสารสนเทศที่อยูในแหลงสารสนเทศตางๆ การประเมินคุณภาพของ
สารสนเทศที่ไดรับ การจัดการสารสนเทศ และการใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ

3. แนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญญา

การปรับพฤติกรรมทางปญญา (Cognitive Behavior Modification) นี้ Kazdin (1978) ไดให
ความหมายไววา เปนกระบวนการเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอก โดยการเปลี่ยนความคิด การตีความ การตั้ง
ขอสมมติฐาน หรือกลวิธีในการสนองตอบหรือการเปลี่ยนแปลงตัวแปรทางปญญา เพื่อใหเกิดการเปลี่ยน
พฤติกรรมภายนอก โดยที่นักปรับพฤติกรรมทางปญญามีความเชื่อวา กิจกรรมทางปญญานั้นมีผลตอ
พฤติกรรม กิจกรรมทางปญญาสามารถจัดใหมีขึ้นได และเปลี่ยนแปลงได และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
อาจจะเปนผลเนื่องมาจากการเปลี่ ยนแปลงทางปญญา ดังนั้น จุดมุงหมายของนักปรับพฤติกรรมทาง
ปญญาก็จะมุงที่การเปลี่ยนแปลงตัวแปรทางปญญาเพื่อที่วาพฤติกรรมภายนอกจะไดเกิดการเปลี่ยนแปลง
Mahoney (1974) และเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางสิ่งเรา กระบวนการทางปญญา พฤติกรรม
และผลกรรมนั้น สามารถอธิบายความสัมพันธไดในลักษณะ Interaction นั้นคือพฤติกรรมภายในหรือ
กระบวนการทางปญญา (Cognitive Process) กับพฤติกรรมภายนอกมีปฏิสัมพันธกัน กลาวคือ บุคคล
แสดงพฤติกรรมภายนอกดานการชี้แนะ (Prompting) จากกระบวนการทางปญญา และในขณะเดียวกัน
พฤติกรรมภายนอกก็มีอิทธิพลตอกระบวนการทางปญญาดวย โดยความเชื่อในลักษณะนี้จะรวมเอาภาวะทาง
จิ ตใจ (Psychological Events) ไว กั บ กระบวนการทางป ญ ญา และรวมเอาภาวะทางสรี ร วิ ท ยา
(Physiological) ไวกับพฤติกรรม ซึ่ง Dobson (1998) ไดรวบรวมความเชื่อพื้นฐานที่ใชอธิบาย
ความสัมพันธของกระบวนการทางปญญากับการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ตามแนวคิดปญญาสังคม
Cognitive Behavioral Approach ไว 3 ประการคือ 1) กระบวนการทางปญญามีผลตอพฤติกรรม 2)
กระบวนการทางปญญาสามารถ กํากับ ควบคุม และเปลี่ยนแปลงได และ 3) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อาจมีผลจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปญญา
ในกระบวนการทางปญญานั้น ความคิดความเขาใจเมื่อมีสิ่งเราเขามากระทบก็อาจจะสงผลตอ
ความรูสึก และความรูสึกอารมณที่ถูกกระทบจากความเขาใจนั้นก็อาจจะสงผลตอความคิดที่จะชี้แนะ
กระบวนการพฤติกรรมภายนอก แตลักษณะความสัมพันธนั้นจะมีความสัมพันธเชิงปฏิสัมพันธ คือเมื่อมีสิ่ง
เราเขามากระทบอาจจะเกิดการสนองตอบทางอารมณ เมื่ออารมณไมสามารถควบคุมได ก็มีผลกระทบตอ
ความคิดความเขาใจ และกระบวนการทางปญญาก็มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในลักษณะทํานองเดียวกัน
ดังนั้ น เมื่ อมี ส ถานการณ มากระตุน เกิดการรับรูตีความที่ไมถูกตองหรือไมเหมาะสมก็มีผ ลให
ความคิดความเขาใจตอสถานการณนั้นเปลี่ยนไปตามผลของการตีความ และเมื่อมีความคิดและเขาใจ
บิดเบือนไปอาจมีผลตอเจตคติ ความรูสึก โดยเฉพาะสถานการณกระตุนที่เปนสาเหตุ เชน การโฆษณาหา
เสียงก็ทําใหเกิดความรูสึกพอใจ เมื่อมีความพึงพอใจก็มักจะขาดทักษะทางการคิดชี้แนะการกระทํา ที่
เหมาะสม จึ งก อให เ กิดการทํ าตามตัว แบบจากโฆษณาหรือการหาเสีย ง ซึ่งลักษณะความสัมพันธของ
กระบวนการทางปญญากับพฤติกรรมก็มีความสัมพันธแบบปฏิสัมพันธกัน
วิธีการปรับพฤติกรรมตามแนวคิดพฤติกรรมทางปญญา Kirk (1990) ไดเสนอวามีลักษณะเดน 3
ประการ คือ
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1. เป น วิ ธี ก ารช ว ยปรั บ พฤติ ก รรมที่ มี ป ญ หาด ว ยเทคนิ ค การช ว ยตนเอง (Self–Help
Technique) ใหมากที่สุดทั้งในดานการเก็บขอมูล การฝกทักษะ การทําแบบฝกหัด และการประเมิน
ตนเอง
2. เปนการแกปญหาทั้งปญหาที่กําลังเผชิญอยูในปจจุบันและยังสามารถใชวิธีการแกปญหา
ในอนาคตที่มีลักษณะคลายคลึงกันได
3. ใหความสนใจตอการเปลี่ยนกระบวนการทางปญญาเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอก เปนวิธีที่
จะตองมีการอภิปราย และวิเคราะหรวมกันระหวางผูปรับพฤติกรรมกับผูถูกปรับพฤติกรรมเปนระยะ ๆ

4. ทฤษฎีปญญาสังคม

ทฤษฎีปญญาสังคม (Social Cognitive Theories) ของ Albert Bandura (1986) เปนพื้นฐาน
ทฤษฎี ที่ มี ค วามเชื่ อ พื้ น ฐานว า การเรี ย นรู ห รื อ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของบุ ค คลเกิ ด จากการมี
ปฏิสัมพันธกับปจจัยสวนบุคคล (Personal Factor) ซึ่งไดแก ความคิด ความเชื่อ ความคาดหวัง ฯลฯ กับ
ปจจัยสภาพแวดลอม (Environment Factors) ซึ่งพฤติกรรม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยสภาพแวดลอม
จะสงผลซึ่งกันและกัน โดยที่แนวคิดหลักจะอยูที่ปจจัยสิ่งแวดลอมเปนตัวทําใหปจจัยสวนบุคคลเกิดการ
เปลี่ยนแปลง อันจะสงผลใหพฤติกรรมของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปดวย ซึ่งเทคนิควิธีที่ทําใหปจจัยสวนบุคคล
เปลี่ยนแปลงนี้ Bandura ไดเสนอวิธีของการเรียนรูจากการสังเกต (Observational Learning) โดยได
เสนอรายละเอียดดังตอไปนี้

การเรียนรูจากการสังเกต
Bandura มีความเชื่อวา การเปลี่ยนแปลงความคิดหรือการเรียนรูของบุคคลสวนใหญเกิด
จากการสังเกตจากตัวแบบ ทั้งนี้เพราะตัวแบบเปนสิ่งที่สามารถถายทอดทั้งความคิดและการแสดงออกไป
พรอมๆ กัน และเนื่องจากคนเรานั้นใชชีวิตในแตละวันในสภาพแวดลอมที่แคบๆ ดังนั้นการรับรูเกี่ยวกับ
สภาพการณ ต า งๆ ของสั ง คมจึ งผ า นมาจากประสบการณ ข องผู อื่น ทั้ง การได ยิ น และไดเ ห็ น โดยไม มี
ประสบการณตรงมาเกี่ยวของ คนสวนมากรับรูเรื่องราวตางๆ ของสังคมผานสื่อแทบทั้งสิ้น
Bandura ไดแบงตัวแบบออกเปน 4 ประเภทหลัก คือ ตัวแบบทางพฤติกรรม ตัวแบบทาง
วาจา ตัวแบบสัญลักษณ และตัวแบบสัมผัส โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตั วแบบทางพฤติกรรม (Behavioral Modeling) หมายถึง การมีตัว แบบที่แสดง
พฤติกรรมใหบุคคลเห็น เชน พอแมทิ้งขยะลงถังขยะใหลูกเห็น ครูทํางานเปนระเบียบใหนักเรียนเห็น
Bandura ใหความสําคัญกับการเปนตัวแบบทางพฤติกรรมเพราะมีอิทธิพลอยางมากตอการเสริมสราง
พฤติกรรมใหม
2. ตัวแบบทางวาจา (Verbal Modeling) หมายถึง การมีตัวแบบที่พูดบอกหรือเขียน
บอกวา จะทําอะไร อยางไร เพราะมนุษยสามารถทําสิ่งตางๆ ไดมากมายจากการฟง การพูดบอกของผูอื่น
หรือจากการอานสิ่งที่ผูอื่นเขียนขึ้น เชน ทําอาหารจากการอานตําราอาหาร ฯลฯ
3. ตัวแบบสัญลักษณ (Symbolic Modeling) หมายถึงการมีตัวแบบภาพหรือเสียงที่ผาน
สื่อตางๆ คือ วิทยุ โทรทัศน วีดิทัศน คอมพิวเตอร ฯลฯ มนุษยในปจจุบันเรียนรูสิ่งตางๆ ผานสื่อเหลานี้ ทั้ง
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ที่เปนรูปธรรม เชน การแตงกาย การใชสินคา การแสดงอากัปกิริยาตางๆ และเปนนามธรรม เชน ความ
เชื่อ คานิยม เจตคติ เปนตน
Bandura เห็นวาตัวแบบสัญลักษณเปนตัวแบบที่จะมีอิทธิพลตอมนุษยมากขึ้น เพราะ
มีการเผยแพรตัวแบบอยางกวางขวาง ทําใหบุคคลไดรับประสบการณจํานวนมากผานตัวแบบสัญลักษณ
ทางสื่อมวลชน ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทําใหมนุษยสามารถเก็บภาพการทําพฤติกรรมหลายๆ อยาง
ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วมาศึกษาแบบภาพตอภาพไดอยางละเอียด เชน ตัวแบบที่เกี่ยวกับการสาธิตการเลน
กีฬา ฯลฯ
4. ตัวแบบสัมผัส (Kinesthetic Modeling) หมายถึง การมีตัวแบบโดยใชการสัมผัส เชน
เด็กที่หูหนวกและตาบอด เวลาจะเรียนการออกเสียงอาจตองใชการสัมผัสริมฝปากของครูผูสอน ฯลฯ
กระบวนการเรียนรูจากการสังเกตตัวแบบ
Bandura ไดเสนอกระบวนการเรียนรูจากตัวแบบวาดวยกัน 4 กระบวนการ ซึ่งสามารถเขียน
เปนภาพกระบวนการไดดังนี้

เหตุการณ
ที่เปน
ตัวแบบ

กระบวนการ
ใสใจ
-เหตุการณที่เปนตัว
แบบ
-ความเดนชัด
-ทิศทางของอารมณ
-ความรูสึก
-ความซับซอน
-จํานวนตัวแบบ
-คุณคาในการใช
ประโยชน

กระบวนการเก็บ
จํา
-การเก็บรหัสเปน
สัญลักษณ
-การจัดระบบทาง
ปญญา
-การทบทวนทาง
ปญญา
-การทบทวนการ
กระทํา

กระบวนการ
กระทํา
-การระลึกภาพ
จากปญญา
-การสังเกตการ
กระทํา
-ขาวสารปอนกลับ
-การเทียบเคียง
การกระทํากับ
ภาพจากปญญา

กระบวนการ
จูงใจ
ตัวจูงใจภายนอก
-สิ่งที่จับตองได
-การกระตุน
ประสาทรับรู
-ปฏิกิริยาจากผูอื่น
ไดรับตัวจูงในสิ่งที่
เห็นคนอื่นไดรับตัว
จูงใจ
-สิ่งที่จับตองได
-การประเมินตนเอง

ลักษณะของ
ผูสังเกต
-ความสามารถใน
การรับรู
-ชุดการรับรู
-ความสามารถทาง
ปญญา
-ระดับความตื่นตัว
-ความชอบมากกวา
ที่มีมาแลว

ลักษณะของ
ผูสังเกต
-ทักษะทางปญญา
-โครงสรางของ
ปญญา

ลักษณะของ
ผูสังเกต
-ทักษะทางกาย
-ทักษะทาง
พฤติกรรมยอย

ลักษณะของ
ผูสังเกต
-ชอบตัวจูงใจตางๆ
มากกวากัน
-ความลําเอียงจาก
การเปรียบ เทียบ
ทางสังคม
-มาตรฐานภายใน

ภาพประกอบ 1 กระบวนการในการเรียนรูจากการสังเกต (ดัดแปลงจาก Bandura. 1986)
จากแนวคิดที่นําเสนอมานี้ คณะผูวิจัยจะใชเปนพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรูของนิสิต

แบบแผนการ
ทําใหเหมือน
ตัวแบบ
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5. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

ในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพที่ทําใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรูนั้น ผูสอน
ตองคํานึงถึงสิ่งสําคัญของการจัดการเรียนการสอนดังนี้
1. องคประกอบการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป มีองคประกอบที่สําคัญอยู 3 อยาง คือ (1) ผูสอนทํา
หนาที่วางแผน และจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน (2) ตัวผูเรียนซึ่งตองการใหมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม และ (3) วัสดุการเรียนการสอน รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน แมการจัดการเรียนการสอนยุคใหม ผูเรียนสามารถที่จะเรียนรูไดดวยตนเอง จากสื่อหรือ
วัสดุการเรียนการสอนรูปแบบตางๆ แตครูผูสอนก็ยังเปนกลไกที่สําคัญและจําเปนในการพัฒนาสื่อหรือ
วัสดุการเรียนการสอนเหลานั้น
2. จุดประสงคการจัดการเรียนการสอน
จุดมุงหมายหรือจุดประสงคหลักในการจัดการเรียนการสอน ก็คือ ตองการใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึงปรารถนา หรือตามวัตถุประสงคการสอนที่วางไวกอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชน จากการที่กอนเรียนคิดไมเปน ทําไมได หลังจากการเรียนคิดเปน
ทําได แสดงวาผูเรียนไดเกิดการเรียนรูแลว เปนตน
3. สื่อการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
การใชสื่อการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษานั้น ขึ้นอยูกับจุดประสงคการสอน เนื้อหา และ
วิ ธี ก ารสอนในแต ล ะครั้ ง อย า งไรก็ ต าม การเรี ย นการสอนที่ ชว ยส ง เสริ ม ใหผู เ รี ย นได รั บ ความรู แ ละ
ประสบการณในสาขาวิชาที่เรียนไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ควรจะมีลักษณะที่เปนการสื่อสารแบบสอง
ทาง
ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนจําเปนตองอาศัยสื่อในการถายทอด หรือติดตอกันระหวาง
ผูเรียนและผูสอน ถาขาดสื่อแลวการติดตอกันหรือการเรียนการสอนไมสามารถเกิดขึ้นไดเลย
3.1 ประเภทของสื่อการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
การจําแนกสื่อการเรียนการสอนสามารถจําแนกโดยอาศัยเกณฑตาง ๆ กัน ซึ่งจะได
ประเภทของสื่อการเรียนการสอนแตกตางกันไป ในที่นี้จะจําแนกโดยยึดวัตถุประสงคการเรียนการสอน
และวิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนที่ใชในระดับอุดมศึกษาเปนเกณฑ ดังรายละเอียดตอไปนี้

วัตถุประสงค
พุทธิพิสัย
(Cognitive Domain)

วิธีสอน/เทคนิคการสอน
การศึกษาดวยตนเอง
การอภิปรายกลุม
การบรรยาย

จิตพิสัย
(Affective Domain)

การฝกปฏิบัติ
การวิจัย
การอภิปรายกลุม
การศึกษานอกสถานที่

สื่อการเรียนการสอน
เอกสาร/ตํ า รา/สิ่ ง พิ ม พ ของจริ ง
หุ น จํ า ลอง สื่ อ โปรแกรม เทป วิ ท ยุ
สไลด แผ น ใส สไลด เ ทป วี ดิ ทั ศ น
ภาพยนตร สื่อประสม คอมพิวเตอร:
E-mail, CAI
คูมือฝกปฏิบัติ เอกสาร/ตํารา/สิ่งพิมพ
ของจริง หุนจําลอง สถานที่ศึกษาดูงาน
และฝกงาน สื่อประสม

37

วัตถุประสงค
ทักษะพิสัย
(Psychomotor Domain)

วิธีสอน/เทคนิคการสอน
การสาธิต
สถานการณจําลอง
การปฏิบัติในหองปฏิบัติการ
การฝกงาน

สื่อการเรียนการสอน
อุปกรณประกอบการสาธิต
ของจริ ง หุ น จํ า ลอง คู มื อ ฝ ก ปฏิ บั ติ
อุปกรณและเครื่องมือปฏิบัติการสถานที่
ฝกปฏิบัติงาน สื่อประสม คอมพิวเตอร:
Simulation, CAI

จากสื่อการเรียนการสอนชนิดตาง ๆ ที่ใชในเทคนิคการสอนแตละเทคนิคเพื่อใหบรรลุ
ตามวั ต ถุ ป ระสงค ก ารเรี ย นการสอนในแต ล ะด า นข า งต น สามารถสรุ ป สื่ อ การเรี ย นการสอนได เ ป น
4 ประเภทคือ
3.1.1 สื่อประเภทวัสดุ ไดแก สไลด แผนใส เอกสาร ตํารา สารเคมี สิ่งพิมพตาง ๆ
และคูมือการฝกปฏิบัติ
3.1.2 สื่อประเภทอุปกรณ ไดแก ของจริง หุนจําลอง เครื่องเลนเทปเสียง เครื่อง
เลนวีดิทัศน เครื่องฉายแผนใส อุปกรณและเครื่องมือในหองปฏิบัติการ
3.1.3 สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ไดแก การสาธิต การอภิปรายกลุม การฝก
ปฏิบัติ การฝกงาน การจัดนิทรรศการ และสถานการณจําลอง
3.1.4 สื่อประเภทคอมพิวเตอร ไดแก คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) การนําเสนอ
ดวยคอมพิวเตอร (Computer Presentation) การใช Intranet และ Internet เพื่อการสื่อสาร
(Electronic mail : E-mail) และการใช WWW
3.2 การตัดสินใจเลือกใชสื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรี ย นการสอนมีมากมายดังกลาวขางตน แลว สื่อแตละชนิดจะมีขอเดน
ขอดอยและความเหมาะสมกับวิธีการสอนแตละวิธีแตกตางกันไป ผูสอนจึงจําเปนตองพิจารณาเลือกใชสื่อ
ใหเหมาะสม เพื่อใหมีประสิทธิภาพการเรียนการสอนสูงสุด ซึ่งมีแนวทางกวาง ๆ ดังนี้
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การตัดสินใจเลือกใชสื่อการสอน

เริ�ม
ฝึกทักษะ

ใช่

ไม่ใช่

เสนอภาพ

ไม่ใช่

ใช่

ภาพ
เคลื�อนไหว

ใช่

ไม่ใช่

เสนอเสียง

ไม่ใช่

ใช่

อุปกรณ์สาธิต หุ่นจําลอง
สถานการณ์จําลอง
ฝึกปฏิบัติ
เทป Audio CD
แผ่นเสียง
วิทยุ
วีดิทัศน์ ภาพยนต์ CAI
Computer Presentation
Animation
เอกสาร ตํารา สิ�งพิมพ์
สื�อโปรแกรม แผ่นใส สไลด์
Computer presentation

สไลด์เทป แผ่นใส
สไลด์ Comp. Present.

ภาพประกอบ 2 การตัดสินใจเลือกใชสื่อการสอน
3.3 การวางแผน การใชสื่อการเรียนการสอน
Heinich, Molenda & Russell (1985) ไดเสนอโมเดลการวางแผนการใชสื่อการ
เรียนการสอน เรียกวา ASSURE Model ซึ่งเปนแนวทางการปฏิบัติเพื่อใหผูสอนเกิดความมั่นใจที่จะใชสื่อ
การเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดสูงสุดตามความสามารถของแต
ละคน รายละเอียดของโมเดลมีดังนี้
A : Analyze Learner Characteristic
S : Stat Objective
S : Select, Modify or Design Materials
U : Utilize Materials
R : Require Learner Response
E : Evaluation
วิเคราะหผูเรียน A : Analyze Learner Characteristic
การวิเคราะหผูเรียน จะทําใหผูสอนเขาใจลักษณะของผูเรียนและสามารถเลือกใชสื่อการ
เรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนและบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนการสอน การวิเคราะหผูเรียนนั้น
จะวิเคราะหใน 2 ลักษณะ คือ
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1. ลักษณะทั่วไป เปน ลักษณะที่ไมเกี่ย วของกับเนื้อหาที่จะสอน แตเกี่ย วของกับการ
เลือกใชสื่อการเรียนการสอนโดยตรง ไดแก เพศ อายุ ชั้นปที่เรียน ระดับสติปญญา ความถนัด วัฒนธรรม
สังคม ฯลฯ
2. ลักษณะเฉพาะ เปนลักษณะที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่จะสอน ซึ่งจะมีผลตอการเลือก
วิธีการสอนและสื่อการเรียนการสอน ไดแก
2.1 ความรูและทักษะพื้นฐานของผูเรียนในเนื้อหาที่จะสอน
2.2 ทักษะที่เปนเครื่องมือในการเรียนรูของผูเรียน เชน ทักษะดานภาษา
คณิตศาสตร การอาน และการใชเหตุผล
2.3 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จะสอนนั้นหรือยัง
กําหนดวัตถุประสงคการเรียนการสอน S : Stat Objective
การเรียนการสอน แตละครั้งตองกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน ซึ่งควรจะเปนวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรม ที่กําหนดความสามารถของผูเรียนวาจะทําอะไรไดบาง ในระดับใด และภายใตเงื่อนไขใด
ไวอยางชัดเจน เพื่อใหสามารถเลือกใชวิธีการสอนและสื่อการเรียนการสอนไดเหมาะสม
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่กําหนดขึ้นสําหรับการเรียนการสอนแตละครั้ง ควรใหครอบคลุม
วัตถุประสงคทางการศึกษาทั้ง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย โดยจะเนน
วัตถุประสงคดานใดมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับเนื้อหาที่สอนแตละครั้งไป
เลือก ปรับปรุง ออกแบบสื่อการสอน S : Select, Modify or Design Materials
1. การเลือกสื่อการเรียนการสอน
ขั้นตอนนี้เปน การพิจารณาเลือกสื่อการเรียนการสอนที่มีอยูแลวจากแหลงตางๆ เพื่ อ
นํามาใชในการเรียนการสอน การเลือกสื่อที่มีอยูแลวควรมีเกณฑในการพิจารณาดังนี้ คือ ลักษณะผูเรียน
วัตถุประสงคการเรียนการสอน เทคนิคหรือวิธีการเรียนการสอน และสภาพการณและขอจํากัดในการใช
สื่อการเรียนการสอนแตละชนิด
2. การปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน
ในกรณีที่สื่อการเรียนที่มีอยูแลวไมเหมาะสมกับการใชในการเรียนการสอน ใหพิจารณา
วาสามารถนํามาปรับปรุงใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคการเรียนการสอนไดหรือไม ถาปรับปรุงไดก็ให
ปรับปรุงกอนนําไปใช
3. การออกแบบสื่อการเรียนการสอน
กรณีที่สื่อการเรียนการสอนที่มีอยูไมสามารถนํามาใชได หรือไมเหมาะสมที่จะนํามา
ปรั บ ปรุ งใช หรื อ ไม มี สื่ อ การเรี ย นการสอนที่ต องการใชใ นแหลง บริ ก ารสื่อ การเรี ย นการสอนใดเลย ก็
จําเปนตองออกแบบและสรางสื่อการเรียนการสอนขึ้นมาใหม การออกแบบก็ตองพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของ
ดังตอไปนี้
วัตถุประสงค :
ตองการใหผูเรียนเกิดความรู เจตคติและทักษะใด
ผูเรียน
:
มีความรูและทักษะพื้นฐานที่จําเปนในการเรียนรูหรือไม
ราคา
:
มีงบประมาณในการผลิตมากนอยเพียงใด
ฝายเทคนิค :
มีหรือไมในการผลิต
อุปกรณ
:
มีอุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่จํ าเป นตองใชในการผลิ ต
หรือไม
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เวลา
:
มีเวลาเพียงพอในการผลิตหรือไม
ใชสื่อการเรียนการสอน U : Utilize Materials
ขั้นตอนการใชสื่อการเรียนการสอน มีขั้นตอนที่สําคัญอยู 4 ขั้นตอน คือ
1. ทดลองใช กอนนําสื่อการเรียนการสอนใดมาใชจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการตรวจสอบและ
ทดลองใชดูวามีปญหาหรือไม ถามีจะไดแกไขปรับปรุงไดทัน
2. เตรียมสภาพแวดลอม การที่จะใชสื่อการเรียนการสอนจําเปนที่ตองมีการเตรียมสถานที่ สิ่ง
อํานวยความสะดวก แสง การระบายอากาศ และอื่นๆ ใหเหมาะสมกับการใชสื่อการสอนแตละชนิด
3. เตรียมผูเรียน ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูจากการใชสื่อการเรียนการสอนไดดีนั้น จะตองมีการ
เตรียมผูเรียนใหพรอมที่จะเรียนเรื่องนั้น โดยการแนะนําสิ่งที่จะนําเสนอ อาจจะเปนเรื่องยอสิ่งที่เกี่ยวของ
กับเรื่องนั้น การเราความสนใจ หรือเนนจุดที่ตองใหความสนใจเปนพิเศษ ปจจัยเหลานี้จะทําใหผูเรียนมี
เปาหมายในการฟงหรือดูสิ่งที่ผูสอนนําเสนอ อันจะนําไปสูการเรียนรูที่ดีได
4. การนําเสนอ ผูสอนที่ทําหนาที่ผูเสนอสื่อการเรียนการสอนนั้น จะตองใชเทคนิคการ
นําเสนอที่เรียกวา AV Showmanship ซึ่งควรปฏิบัติดังนี้
4.1 ตองทําตัวเปนตัวกลางที่จะทําใหการนําเสนอครั้งนั้นประสบความสําเร็จ โดยการทํา
ตัวใหเปนธรรมชาติ หลีกเลี่ยงทาทางที่ไมเหมาะสมที่ติดเปนนิสัย เชน หักนิ้ว บิดขอมือ กดปากกา พูดเสียง
เออ…อา…เพราะจะทําใหผูเรียนสนใจทาทางเหลานี้แทน
4.2 ทาทางการยืน ตองยืนหันหนาใหผูเรียน ถายืนเฉียงก็ตองหันหนาหาผูเรียน ไมควร
หันขางหรือหันหลังใหผูเรียน
4.3 ขณะที่บรรยายนําเสนอสื่อการเรียนการสอนตองสอดแทรกอารมณขันบาง
4.4 ประเมินความสนใจของผูเรียน โดยใชการกวาดสายตามองผูเรียนใหทั่วทั้งชั้น ซึ่งเปน
การแสดงความสนใจผูเรียนและวิเคราะหสีหนา ทาทางของผูเรียนไปพรอมกัน
4.5 อยาใชเวลาเตรียมสื่อนานเกินไป จะทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย
4.6 นําเสนอใหถูกวิธีตามที่ไดมีการทดลองใชมากอนแลว
ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม R : Require Learner Response
การใชสื่อในการเรียนการสอนแตละครั้ง ผูสอนตองจัดกิจกรรมที่สงเสริมและกระตุนใหผูเรียน
มีสวนรวมในการเรียนการสอนใหมากที่สุด และในขณะเดียวกันผูสอนก็ตองมีการเสริมแรงไปพรอม ๆ กัน
ด ว ย เช น หลั ง จากการนํ า เสนอสื่ อแลว อาจให ผูเ รีย นรว มอภิป ราย ทํา แบบฝ กหั ด ทํา บทเรี ย น
โปรแกรมหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่สอดคลองสัมพันธกับวิธีการสอนและสื่อการสอนที่ใชในแตละครั้ง
ประเมินผลกระบวนการเรียนการสอน E : Evaluation
หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแลว จําเปนตองมีการประเมินผลกระบวนการเรียน
การสอนเพื่อใหไดขอมูลที่ชวยใหผูสอนทราบวา การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด สิ่งที่
ตองประเมิน ไดแก การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน วาบรรลุตามวัตถุประสงคแตละขอที่กําหนดไวมาก
น อ ยเพี ย งใด การประเมิ น สื่ อและวิ ธีก ารเรี ย นการสอน เพื่อ ให ท ราบว าสื่ อ และวิ ธีก ารสอนที่ใ ช มี
ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ตองปรับปรุงแกไขหรือไม ชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นหรือไม การ
ประเมินผลสื่อการเรียนการสอนควรใหครอบคลุม ดานความสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนการสอน
ดานคุณภาพของสื่อ เชน ขนาด รูปราง สี ความชัดเจนของสื่อ
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การประเมินผลกระบวนการเรียนการสอน จะทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการปรับปรุง
และพัฒนาวิธีการสอนและการใชสื่อการเรียนในครั้งตอ ๆ ไปใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขอควรคิดในการใชสื่อการเรียนการสอน
เพื่อใหการใชสื่อการเรียนการสอนแตละครั้งเกิดประสิทธิภาพตอการเรียนการสอนสูงสุด จึง
ขอเสนอขอเตือนใจสําหรับผูสอนใหระลึกถึงปจจัยตาง ๆ ในการใชสื่อการเรียนการสอนดังนี้
1. ไมมีสื่อการเรียนการสอนใดที่เหมาะสมกับทุกจุดประสงคการเรียนการสอน
2. ควรใชสื่อการสอนใหเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนการสอนที่กําหนดไว
3. ผูใชสื่อการเรียนการสอนจะตองคุนเคยกับเนื้อหาและวิธีการนําเสนอของสื่อชนิดนั้น ๆ
4. สื่อการเรียนการสอนจะตองเหมาะสมกับวิธีสอนและกิจกรรมที่ใชในการเรียนการสอน
5. สื่อการเรียนการสอนจะตองเหมาะสมกับสมรรถภาพ และวิธีการเรียนของผูเรียน
6. สื่อการเรียนการสอนจะตองใหความเปนรูปธรรม
7. ควรจัดสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกใหเหมาะสมกับสื่อการเรียนการสอนที่ใช
8. ควรทดลองใชสื่อการเรียนการสอนกอนใช และสื่อนั้นควรมีคูมืออธิบายการใชที่ชัดเจน

6. แนวคิดการสอนโดยใชวีดิทัศน

จากการศึกษาเกี่ยวกับสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาพบวา สถานศึกษาหลายแหงไดพัฒนาสื่อการ
เรี ย นการสอนต า ง ๆ เพื่ อ ให ผู เ รี ย นสามารถเรี ย นรู ไ ด ด ว ยตนเอง ตั้ ง แต รู ป แบบของการใช บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ซีดีรอม (CD ROM) อินเตอรเน็ต หรือในรูปของเว็บเพจ (Web Page) และ
โดยเฉพาะการใชบทเรียนสื่อวีดิทัศนที่ไดรับความนิยมจากครูอาจารย เพราะสื่อวีดิทัศนจะมีทั้งสัญญาณ
ภาพและเสี ย งในการนํ า เสนอเนื้ อหาบทเรีย นที่มี ค วามเคลื่อ นไหว ผู เ รีย นจึง สามารถเรี ย นรู ไ ด อย า ง
สนุ กสนานและสามารถจดจํา สาระสํ าคัญ ๆ ของเนื้อหาในบทเรีย นไดเร็ว ขึ้น ดังนั้น ปจ จุบัน จะพบวา
วีดิทัศนยังคงเปนสื่อที่มีบทบาทสําคัญในการเสนอสาระขอมูลขาวสารที่ทรงประสิทธิภาพ ไมวาจะอยูในรูป
ของการแพรภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน เทปวีดิทัศนหรือแผนวีดิทัศน ทั้งนี้เพราะสื่อวีดิทัศนมี
ลั ก ษณะเฉพาะคื อ เป น สื่ อ ที่ ส ามารถเห็น ได ทั้ง ภาพ และฟ ง เสีย ง มีค วามคงที่ข องเนื้ อ หา เสนอเป น
ภาพเคลื่อนไหวที่แสดงความตอเนื่องของการกระทํา สามารถนําไปใชไดกับผูชมทั้งที่เปนกลุมเล็กและกลุม
ใหญ สื่อวีดิทัศนสามารถนําเสนอไดทั้งภาพจริงและกราฟกตางๆ และสามารถเก็บเปนขอมูลและนํามา
เผยแพรไดหลายครั้ง และในปจจุบันสื่อวีดิทัศนยุคใหมไดถูกพัฒนาขึ้นโดยการนําไปเก็บไวบนเครือขาย
ความเร็วสูง (Server) ในระบบเครือขาย (Network) ที่นําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาประยุกตใช
ซึ่ งถื อได ว า เป น จุ ดเปลี่ ย นเข า สู ยุ คของโลกดิจิ ตอลที่ผู ที่ต องการศึก ษาสามารถเขา ถึง ได อยา งรวดเร็ ว
วีดิทัศนดังกลาวนี้ จึงเปนระบบสื่อประสมปฏิสัมพันธบนเครือขาย Computer Network ที่ทํางาน
เหมือนกั บ เคเบิ ล ทีวี แตจ ะมีป ระสิ ทธิ ภาพมากกวาในเรื่องจํานวนผูช มและใหผูชมไดมีโอกาสเลือกได
มากกวาโดยไมคํานึงวากําลังใหบริการรายการใดกับใครอยูในขณะนั้น และไมตองเสียเวลารอชมตอจาก
ผู อื่ น เหมื อ นแผ น วี ดิ ทั ศ น อี ก ทั้ ง ผู ช มก็ ส ามารถควบคุ ม การเล น หรื อ ศึ ก ษาได ด ว ยตนเองบนเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรที่ตอเชื่อมกับระบบเครือขาย (วรพจน นวลสกุล. 2550)
การใชวีดิทัศนกับการศึกษานั้น ครูอาจารยสามารถประยุกตกับงานการเรียนการสอนไดอยาง
กวางขวางทั้งในและนอกหองเรียน เชน บทเรียนวีดิทัศนที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง
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สารคดีทั่วไปซึ่งอาจบันทึกรายการมาจากทางสถานีโทรทัศนหรือจากทางอินเตอรเน็ต การถายทอดสดผาน
ระบบเครือขายหรือโทรทัศนวงจรปด หรือการบันทึกการบรรยายในชั้นเรียนปกติเพื่อนํามาทบทวน เปน
ตน ซึ่งสื่อวีดิทัศนที่มีการผลิตขึ้นนั้นมีรูปแบบตางๆ ดังนี้
1. รูปแบบพูดคนเดียว (Monologue) เปนรายการที่ผูดําเนินรายการปรากฏตัวเพียงหนึ่งคน
พูดคุยกับผูชม
2. รูปแบบสนทนา (Dialogue) เปนรายการที่มีคนมาพูดคุยกันสองคน
3. รูปแบบอภิปราย (Discussion) เปนรายการที่ผูดําเนินรายการอภิปรายหนึ่งคนปอนประเด็น
คําถามใหผูรวมอภิปรายตั้งแต 2 คนขึ้นไป แตไมควรเกิน 4 คน
4. รูปแบบสัมภาษณ (Interview) เปนรายการที่มีผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณ คือ วิทยากรและ
พิธีกรมาสนทนากัน
5. รูปแบบเกมหรือตอบปญหา (Quiz Programmed) เปนรายการที่จัดใหมีการแขงขันระหวาง
คนหรือกลุมของผูที่มารวมรายการ
6. รูปแบบสารคดี (Documentary Programmed) เปนรายการที่เสนอเนื้อหาดวยภาพและเสียง
บรรยายตลอดรายการโดยไมมีพิธีการ ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท
6.1 สารคดีเต็มรูป เปนการดําเนินเรื่องดวยภาพและเนื้อหาตลอดรายการ
6.2 กึ่งสารคดีกึ่งพูดคนเดียว (Semi Documentary) เปนรายการที่มีผูดําเนินรายการทํา
หนาที่เดินเรื่องพูดคุยกับผูชมและใหเสียงบรรยายตลอดรายการ
7. รูปแบบละคร (Dramatically Style) เปนรายการที่เสนอเรื่องราวดวยการจําลองสถานการณ
8. รูปแบบสารละคร (Docu – Drama) เปนรายการที่ผสมผสานรูปแบบสารคดีเขากับรูปแบบ
ละครหรือการนําละครมาประกอบรายการที่เสนอเนื้อหาบางสวน
9. รูปแบบสาธิต (Demonstration) เปนรายการที่เสนอวิธีการทําอะไรสักอยางเพื่อใหผูชมได
แนวทางไปใชทําจริง
10. รูปแบบเพลงและดนตรี (Song and Music) มี 3 ลักษณะ
10.1 มีดนตรี นักรองมาแสดงสด
10.2 ใหนักรองมารองควบคูไปกับเสียงดนตรีที่บันทึกมาแลว
10.3 ใหนักรองและนักดนตรีมาแสดง แตใชเสียงที่บันทึกมาแลว
11. รูปแบบการถายทอดสด (Live Programmed) เปนรายการที่ถายทอดเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง
ในขณะนั้น
12. รูปแบบนิตยสาร (Magazine Programmed) เปนรายการที่เสนอหลายประเด็น และหลาย
รูปแบบในรายการเดียวกัน
คุณคาและประโยชนของการใชสื่อวีดิทัศน
วีดิทัศน (Video Tape) เปนสื่อที่เหมาะสมสําหรับใช เพื่อการเรียนการสอน เพราะวีดิทัศน
เปนสื่อที่สามารถทําใหผูเรียนไดเห็นภาพ ซึ่งอาจเปนภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว และทําใหผูเรียนไดยิน
เสียงที่สอดคลองกับภาพนั้นๆ ดวย วีดิทัศนสามารถใชในการสาธิตอยางไดผล เปนสิ่งที่สามารถชวยให
ผูเรียนเห็นสิ่งที่ควรเห็นและยังจับความผิดพลาดในการสาธิตกระบวนการทดลองตางๆ ได เพราะผูสาธิต
สามารถจัดเตรียม และจัดทําวีดิทัศนอยางถูกตอง กอนที่จะนําไปใชจริง (เปรื่อง กุมุท. 2515) นอกจากนั้น
การใชวีดิทัศนสามารถเลือกดูภาพชา หรือหยุดดูเฉพาะภาพได การบันทึกภาพวีดิทัศนสามารถกระทําได
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ทั้งในหองถายภาพ (Studio) และหองปฏิบัติการ ซึ่งเราสามารถตัดตอสวนที่ตองการ หรือเพิ่มเติมสวนใหม
ลงไปได (กิดานันท มลิทอง. 2536) ซึ่งก็สอดคลองกับ ณรงค สมพงษ (2535) ที่กลาววาวีดิทัศนเปนสื่อที่
สามารถตรวจเช็คภาพไดทันที และในขณะที่ถายภาพถาไมพอใจสามารถลบทิ้ง และบันทึกใหมได สําหรับ
เสียงก็สามารถบันทึกลงในแหลงบันทึกไปพรอมๆ กับการบันทึกภาพไดทันที ในขั้นตอนของการตัดตอก็ทํา
ไดโดยงาย และไมจําเปนตองแยกการบันทึกเสียงตางหากเหมือนกับภาพยนตร
วชิระ อินทรอุดม (2539) ไดสรุปถึงคุณคา และประโยชนของวีดิทัศนวา
1. ผูชมไดเห็นภาพ และไดยินเสียงไปพรอม ๆ กัน ซึ่งเปนการรับรู โดยประสาทสัมผัสทั้ง
ทาง ซึ่งยอมดีกวาการรับรู โดยผานประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว
2. ผูชมสามารถเขาใจกระบวนการที่ซับซอนไดโดยอาศัยศักยภาพของเครื่องมือ
3. การผลิตวีดิทัศนที่สามารถยอขยายภาพ ทําใหภาพเคลื่อนที่ชา เร็ว หรือหยุดนิ่งได
แสดงกระบวนการที่มีความตอเนื่องมีลําดับขั้นตอนไดในเวลาที่ตองการโดยอาศัยเทคนิคการถายทํา และ
เทคนิคการตัดตอ
4. บันทึกเหตุการณในอดีต และ/หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นตางสถานที่ ตางเวลา แลวนํามา
เปดชมไดทันที
5. เปนสื่อที่ใชไดทั้งเปนรายบุคคล กลุมยอย กลุมใหญ และใชกับมวลชนทุกเพศ ทุกวัย
และทุกระดับชั้น
6. วีดิทัศนที่ไดรับการวางแผนการผลิตที่ดี และผลิตอยางมีคุณภาพ สามารถใชแทนครูได
ซึ่งจะเปนการลดปญหาการขาดแคลนครูไดเปนอยางดี
7. ใชไดกับทุกขั้นตอนของการสอน ไมวาจะเปนการนําเขาสูบทเรียน ขั้นระหวางการ
สอน หรือขั้นสรุป
8. ใชเพื่อการสอนซอมเสริมไดอยางมีประสิทธิภาพ
9. ใชเพื่อบันทึกภาพที่เกิดจากอุปกรณการฉายไดหลายชนิด เชน ภาพสไลด ภาพยนตร
โดยไมจําเปนตองใชเครื่องฉายหลายประเภทในหองเรียน
10. ใชเปนแหลงสําหรับใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองโดยการทําหองสมุดวีดิทัศน
ใชในการฝกอบรมผูสอนดวยการบันทึกการสาธิตวิธีการสอน การบันทึกรายการ หรือการจัดการศึกษาใหม ๆ
11. ชวยปรับปรุงเทคนิควิธีการสอนของครู โดยการใชเทคนิคการสอนแบบจุลภาค
(Micro Teaching) การเรียนรูแบบเปด (Open Learning) และการศึกษาทางไกล (Distance
Education)
สุรชัย สิกบัณฑิต (2538) ไดสรุปคุณคาของการใชสื่อวีดิทัศนดังนี้
1. ชวยยกระดับการศึกษาแกมวลชน
2. ชวยแพรกระจายความรูไปยังมวลชน
3. ทําใหมวลชนมีความรูทันสมัย ทันตอวิทยาการ
4. ชวยใหครูสามารถติดตอกับผูเรียน และครูดวยกันเองไดอยางรวดเร็ว
5. ชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
ประทิน คลายนาค (2545) ไดใหขอดีและประโยชนของการใชสื่อวีดิทัศน ดังนี้
1. สามารถฉายกลับดูภาพที่บันทึกไวไดทันที

44

2. เทปวีดิทัศนมีราคาถูก ใชบันทึกไดหลายครั้ง ขณะเดียวกันก็สามารถทําการตัดตอภาพ
ดว ยกระบวนการทางอิ เ ล็ กทรอนิ กส เ พื่อใหไดภ าพและเสีย งที่ส มบูร ณ หรือหากจะทําสําเนาเพื่อการ
เผยแพรจํานวนมากก็ได
3. ชุดอุปกรณแบบกระเปาหิ้วสามารถนําไปถายทํายังสถานที่ตาง ๆ ไดอยางสะดวก
รวดเร็ว
4. วีดิทัศนมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชในวงการศึกษา การแพทย การอุตสาหกรรม
และอื่นๆ ที่มีงบประมาณจํากัด
นอกจากนี้การใชสื่อวีดิทัศนในการสอนยังมีขอดีอีกหลายประการ คือ
1. ชวยในการชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางเนื้อหา
2. ชวยแสดงลําดับขั้นตอนของเนื้อหา
3. สามารถจัดหาไดงายจากสิ่งพิมพตาง ๆ
4. ผลิตไดงายและสามารถผลิตไดจํานวนมาก
5. เก็บรักษาไดงายดวยวิธีผนึกภาพ
ขอจํากัดของการใชสื่อวีดิทัศน
1. บางครั้งตองพิมพใหมเพื่อปรับปรุงขอมูลที่ลาสมัย
2. ผูที่ไมรูหนังสือไมสามารถอานเขาใจได
3. ตนทุนในการผลิตสูงมากและกรรมวิธีในการผลิตยุงยาก
4. หากผลิตฟลมจํานวนนอยมวน จะทําใหตนทุนในการผลิตสูงกวาเดิมมาก
5. ตองใชไฟฟาในการฉาย
6. ลําบากในการเคลื่อนยายอุปกรณเครื่องฉาย
7. ตองฉายในที่มดื
8. หากใชภาพยนตรตางประเทศ อาจจะไมตรงตอความตองการของผูใชจริงๆ หรือผูชม
อาจไมเขาใจเนื้อเรื่องไดเทาที่ควร
9. ถาจะใหไดสิ่งพิมพคุณภาพดี จําเปนตองใชตนทุนในการผลิตสูง
สํ า หรั บ การเตรี ย มการสอนโดยใช สื่ อ วี ดิ ทั ศ น ครู ผู ส อนต อ งตระหนั ก ว า ถึ ง แม วี ดิ ทั ศ น จ ะมี
ประโยชนและขอดีอยูมาก แตการนําวีดิทัศนมาใชในหองเรียนนั้น ครูจําเปนจะตองเตรียมการใหพรอม
ทั้งนี้เพราะวีดิทัศนเปนสื่อการสอนที่จําเปนตองใชอุปกรณมากกวา 1 ชิ้น นอกจากนี้ครูก็ตองศึกษาเนื้อหา
ในวีดิทัศนอยางละเอียด โดยอยางนอยครูผูสอนตองดําเนินการดังนี้
1. ครูผูสอนจะตองเลือกบทเรียนที่เหมาะสมกับระดับความรูความสามารถของนักศึกษา
2. ครูผูสอนจําเปนตองศึกษาบทเรียนดังกลาวอยางลึกซึ้ง
3. ครูผูสอนตองทําความเขาใจและทดลองใชเครื่องวีดิทัศนวาสามารถใชงานไดดี
อยางไรก็ตามการนําวีดิทัศนมาใชประกอบการเรียนการสอนในลักษณะ e-learning นั้นครูผูสอน
จะตองศึกษาและอาจจําเปนตองพัฒนาเนื้อหา รวมทั้งการปรับปรุงวิธีการสอนใหทันและสอดคลองกับ
ศาสตรหรือขอมูลของเรื่องนั้น ๆ อยูเสมอ ตองคอยชวยเหลือใหผูเรียนสามารถบูรณาการสิ่งที่กําลังศึกษา
และคอยใหคําปรึกษาชี้แนะในการเขาถึงแหลงขอมูล การวิเคราะหและการสังเคราะหขอมูลที่ไดมาจาก
หลาย ๆ แหลง รวมทั้งการประเมินตัวขอมูลที่ไดมาของผูเรียนดวย
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7.งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคม

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัย พบวา มีการนําสื่อวีดิทัศนไปใชสอนใหความรูและฝกทักษะ
ใหกับกลุมตัวอยางไดสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว ดังจะเห็นจากงานวิจัยตอไปนี้
วิลเลียม วิมุกตายน (2540) ทําวิจัยเรื่อง รูปแบบการฝกเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวาจา
สํา หรั บ นักศึ กษาพยาบาล โดยทํา การวิจัย กับ นักศึกษาพยาบาล ชั้น ปที่ 2 ของวิทยาลัยบรมราชชนนี
กรุงเทพมหานคร จํานวน 60 คน โดยแบงเปนกลุมทดลอง 30 คน และกลุมควบคุม 30 คน โดยในกลุม
ทดลอง ผูวิจัยไดใชชุดฝกตัวแบบเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารผานวีดิทัศน จํานวน 6 ชุด จํานวน 14 ครั้ง
ครั้งละ 1 – 1.30 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาพยาบาลกลุมทดลองมีทักษะการสื่อสารทางวาจาสูง
กวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 จิราภรณ ชูวงศ และเจียมจิต โสภณสุขสถิต (2554) ไดทํา
วิจัยเรื่องผลของการใหความรูทางดานสุขภาพตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังที่ไดรับ
การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมซึ่งเปนการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุมเดียววัดสองครั้งกอนและหลังการ
ทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความรูและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังที่ไดรับ
การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมกอนและหลังการใหความรูดานสุขภาพ กลุมตัวอยางคือผูปวยไตวาย
เรื้อรังที่ไดรับการรักษาโดยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมที่แผนกไตเทียม โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง
จํานวน 23 ราย ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชวิธีการใหความรูเปนรายบุคคลรวมกับการใชสื่อวีดิทัศน
ใหความรูเรื่องการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมและสื่อวีดิ
ทัศนเรื่องพฤติกรรมการดูแลตนเองทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานการรับประทานอาหาร ดานการรับประทานยา
ดานการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ดานการดูแลหลอดเลือด และดานการดูแลทางดานอารมณ เมื่อสิ้นสุด
ระยะการทดลอง ผูวิจัยเวนระยะหลังการใหความรูดานสุขภาพ 1 เดือน และดําเนินการสอบถามผูปวย
ตามแบบการสอบถามอีกครั้ง ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูทางดานสุขภาพ
เรื่องโรคไตวายเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือดดว ยเครื่องไตเทียมและคาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแล
ตนเองหลังการทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ณัฐนันท เกตุภาค วิลาวัณย
พิเชียรเสถียร และอารีวรรณ กลั่นกลิ่น (2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลของการใหขอมูลโดยใชสื่อวีดิทัศน
ต อ ความรู แ ละการปฏิ บั ติ ของผู ป ว ยในการป อ งกั น การติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาล การวิ จั ย กึ่ ง ทดลองนี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใหขอมูลโดยใชสื่อวีดิทัศนตอความรูและการปฏิบัติของผูปวยในการ
ปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 กลุม
ตัว อย าง คื อ ผูป ว ยอายุ 18-60 ป ที่เ ขารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่ง จํานวน 50 ราย
แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 25 ราย โดยจับคูในเรื่องอายุ ระดับการศึกษาและหอผูปวย
ซึ่งกลุมทดลองไดรับขอมูลผานสื่อวีดิทัศนเรื่อง การปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลของผูปวย สวนกลุม
ควบคุมไดรับขอมูลตามปกติ ผลการวิจัยพบวา หลังไดรับขอมูลผานสื่อวีดิทัศน กลุมทดลองมีคาเฉลี่ย
คะแนนความรูเพิ่มขึ้นจาก 7.40 คะแนน (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.082) เปน 15.72 คะแนน
(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.621) ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และมากกวา
กลุมควบคุมที่มีคาเฉลี่ย 7.16 คะแนน (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.908) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 หลังไดรับขอมูลผานสื่อวีดิทัศน กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติเพิ่มขึ้นจาก 18.28
คะแนน (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.851) เปน 25.32 คะแนน (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
3.250) ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และมากกวากลุมควบคุมที่มีคาเฉลี่ย 18.80
คะแนน (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.723) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 การวิจัยนี้แสดงให
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เห็ น ว า การให ขอ มู ล โดยใช สื่ อวี ดิทัศ น มีผ ลทําใหผูป ว ยมี ความรูและปฏิ บัติก ารปอ งกัน การติดเชื้อใน
โรงพยาบาลไดถูกตองเพิ่มขึ้น สุนิสา จันทรเลขา (2551) ทําวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องสวนประสมผลิตภัณฑ ของนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสระแกว ดวยการสอนโดยใชสื่อ
วีดิทัศน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อทําใหนักศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร รุน 11 วิทยาลัย
ชุมชนสระแกว จํานวน 24 คน ซึ่งเรียนรายวิชาหลักการตลาด ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 อยาง
นอยรอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สวนประสมผลิตภัณฑ ผานเกณฑที่กําหนด (ไดคะแนนไม
นอยกวารอยละ 60 ของคะแนนทั้งหมดจากแบบทดสอบ) และประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ รวมทั้งตองการวัดระดับความรูสึกพึงพอใจตอการเรียนที่จัดการเรียนรูโดยใชสื่อวีดิ
ทัศน ผูวิจัยใชรูปแบบการทดลองแบบกลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลอง ผูวิจัยใชโปรแกรมการ
สอนดวยวีดิทัศนเรื่องการพัฒนาสวนประสมผลิตภัณฑ ประกอบดวยสวนประสมผลิตภัณฑ ทักษะการคิด
สรางสรรคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ การออกแบบบรรจุภัณฑ ตราสินคา ฉลากสินคา จํานวน 1 เรื่องที่ผูวิจัย
จัดสรางขึ้น เพื่อใชสําหรับการเรียนรูดวยตนเองในชั้นเรียนปกติและการซอมเสริมการเรียนรวมกับใบ
กิจกรรม โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้
1. ขั้นนําเสนอ นํานักศึกษาใหเกิดความสงสัยในเรื่องสวนประสมผลิตภัณฑ โดยใชกระบวนการ
กลุ มร ว มกั น ทํา ใบกิ จกรรมที่ 1 กิจ กรรมผลิตภัณฑที่ฉัน ชอบ ซึ่งผูสอนเตรีย มมาจํานวน 2 ชิ้น โดยให
นักศึกษารวมกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรูกันจนไดขอสรุปเปนคําตอบของกลุมวาชอบหรือไม
ชอบพรอมทั้งเหตุผล นักศึกษาทบทวนคําตอบเดิมจากคําถามขอ 1 และใหใชกระบวนการกลุมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน เพื่อใหไดคําตอบที่กวางขวางขึ้น
2. ขั้นใหนักศึกษาศึกษาความรูเพิ่มเติมจากวีดิทัศนเรื่องการพัฒนาสวนประสมผลิตภัณฑ และใช
กิจกรรมกระบวนการกลุมโดยใชใบกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคิดขามเมฆ ใหนักศึกษาแบงกลุมออกเปนกลุมละ
5-6 คน และชมวีดิทัศนเรื่องการพัฒนาสวนประสมผลิตภัณฑและใหรวมกันวิเคราะห อภิปรายเหตุผลถึง
กลยุทธของทีมที่ชนะพรอมสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน
3. เมื่อนําเสนอครบทุกกลุมแลวใหมีการอภิปรายเพื่อวิเคราะหหาความเหมือนและความตางของ
ขอสรุปแตละกลุมเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
4. ใหนักศึกษาแบงกลุมออกเปนกลุมละ 8-10 คน และมอบหมายใบกิจกรรมที่ 3 Products for
the next generation โดยใหนักศึกษาแตละกลุมออกแบบบรรจุภัณฑ โครงการ Design by com.11 ซึ่ง
ตองครอบคลุมในรายละเอียดเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ พรอมทั้งนําเสนอหนาชั้นเรียน
5. ผูสอนอธิบายเชื่อมโยงสาระที่ไดจากนักศึกษากับสาระที่ผูสอนเตรียมมา เพื่อใหไดองคความรูที่
สมบูรณครบถวน
โดยผูวิจัยใชระยะเวลาในการเก็บขอมูล 6 คาบ ตามแผนการจัดการเรียนรู โดยดําเนินการในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลประกอบดวย 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียน เรื่อง สวนประสมผลิตภัณฑ 2) แบบประเมินการปฏิบัติงานการออกแบบบรรจุภัณฑ และ 3)
แบบวัดความรูสึกพึงพอใจตอการเรียนที่ใชการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อวีดิทัศนเรื่องการพัฒนาสวนประสม
ผลิตภัณฑ
ผลการวิจัย พบวาคะแนนของนักศึกษาทั้งหมดกอนใชนวัตกรรมมีคาเทากับ 123 คะแนน คิดเปน
รอยละ 25.63 ของคะแนนเต็ม และคะแนนเฉลี่ยหลังการใชนวัตกรรมมีคาเทากับ 378 คะแนน คิดเปน
รอยละ 78.75 ของคะแนนเต็ม เปรียบเทียบพัฒนาการของนักศึกษาจากการวัดผลทั้งสองครั้ง พบวา
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นักศึกษามีคะแนนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 255 คะแนน คิดเห็นรอยละ 53.13 และมีจํานวนนักศึกษาที่ไดคะแนน
สอบหลังใชนวัตกรรมเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่กําหนด นั่นคือไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 มีจํานวน 24 คน
คิดเปน 100 เปอรเซ็นตของนักศึกษาทั้งหมด แสดงวาการสอนโดยใชสื่อวีดิทัศนเรื่องการพัฒนาสวน
ประสมผลิ ตภั ณฑ สามารถพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับอนุป ริญญา สาขาวิช า
คอมพิวเตอรธุรกิจ รุนที่ 11 วิทยาลัยชุมชนสระแกว ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ไดตามคาดหวังของ
การวิจัย อนึ่งสําหรับผลการประเมินการปฏิบัติงานการออกแบบบรรจุภัณฑ พบวามีคุณภาพอยูในระดับดี
ทั้ง 2 กลุม โดยมีคาเฉลี่ย 2.80 และ 2.60 จาก 3 ระดับ และเมื่อวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
การเรียนรูโดยใชสื่อวีดิทัศน พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.79 จาก 5 ระดับ
สุธัญญา นวลประสิทธิ์ พวงเพชร วุฒิพงศ และกษิรา จันทรมณี (2552) ไดทําวิจัยเรื่องผลของ
การใชสื่อวีดิทัศนโปรแกรมการดูแลตนเองตอความรูและความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยตาตอ
กระจกและญาติผูดูแล โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบความรูและความสามารถในการดูแลตนเองของ
ผูปวยตาตอกระจกกอนและหลังการสอนโดยใชสื่อวีดิทัศนโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยที่เขารับการ
ผาตัดตาตอกระจก และเพื่อเปรียบเทียบความรู และความสามารถของญาติผูดูแลเกี่ยวกับการดูแลผูปวยที่
เขารับการผาตัดตาตอกระจกกอน และหลังการสอนโดยใชสื่อวีดิทัศนโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยที่
เขารับการผาตัดตาตอกระจก โดยผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยวา ผูปวยที่เขารับการผาตัดตาตอ
กระจกหลังไดรับการสอนโดยใชสื่อวีดิทัศนโปรแกรมการดูแลตนเองจะมีความรูและความสามารถในการ
ดูแลตนเองเพิ่มขึ้น และญาติผูดูแลหลังไดรับการสอนโดยใชสื่อวีดิทัศนโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวย
ที่เขารับการผาตัดตาตอกระจกจะมีความรูและความสามารถในการดูแลผูปวยเพิ่มขึ้น การวิจัยครั้งนี้เปน
การวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุมเดียว วัดกอนและหลังการทดลอง (One Group Pretest–Posttest Designs)
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือผูปวยโรคตาตอกระจกจํานวน 600-700 รายตอปในหอผูปวย ตา หู คอ
จมูกชายโรงพยาบาลสุราษฎรธานี กลุมตัวอยางเปนเพศชายอายุตั้งแต 37 ปขึ้นไป การศึกษาไมจํากัด เปน
ผูปวยที่ใชสิทธิ์เบิกไดและใชสิทธิ์ประกันสุขภาพประเภทตางๆ ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคตาตอกระจก 60
รายและญาติผูดูแล 60 ราย รวม 120 รายไดมาจากการสุมอยางงายโดยที่เปนผูปวยที่มีญาติผูดูแล อายุ
ตั้งแต 20 ปขึ้นไป มีการศึกษาในระดับอานออกเขียนไดขึ้นไป มีความสามารถในการมองเห็น และยินดีเขา
รวมการวิจัยระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนมีนาคม 2551 เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 3
ชุดมีดังนี้
ชุ ด ที่ 1 วี ดิ ทั ศ น โ ปรแกรมการดู แ ลตนเองที่ ค ณะผู วิ จั ย สร า งขึ้ น ซึ่ ง เป น การจํ า ลองให เ ห็ น
สถานการณเหมือนจริงตามลําดับขั้นตอน ทั้งกอนผาตัด ขณะผาตัดและหลังผาตัด ประกอบดวยเนื้อหา
เกี่ยวกับโรคตาตอกระจก การปฏิบัติตัวกอนผาตัด ไดแก การทําความสะอาดรางกายทั่วไป สระผม ถอด
ฟนปลอมเก็บของมีคาฝากญาติหรือเจาหนาที่ไว ขณะผาตัด ไดแก ผูปวยตองนอนนิ่ง ๆ ไมพูด ไมไอ ไม
จาม ไมสายหนา และปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยหลังผาตัด ไดแก การทําความสะอาดตา เช็ดตา
หยอดยาที่ถูกตองในตอนเชาวันละครั้ง ไมควรใชสายตามาก ระวังไมใหน้ําเขาตา การครอบฝาครอบตา
ปองกันอุบัติเหตุกระแทกที่ตา รับประทานอาหารที่มีประโยชน ระวังทองผูก ตองไปพบจักษุแพทยดวนเมื่อ
มีอาการผิดปกติ เชน การมองเห็นลดลง ปวดตามาก รับประทานยาแกปวดแลวอาการไมดีขึ้น ตาแดง มีขี้
ตามาก และระมัดระวังเรื่องการไอ จาม เบงถาย ภายใน 1-2 สัปดาหหลังผาตัด เนื่องจากจะทําใหความ
ดันตาสูงไดเปนตน
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ชุดที่ 2 แบบสอบถามความรูในการดูแลตนเองของผูปวยที่เขารับการผาตัดตาตอกระจกและญาติ
ผูดูแล โดยคณะผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวยความรูในระยะกอนผาตัด เชน การแจงโรคประจําตัว การใช
ยาที่ถูกตอง การรักษาความสะอาดรางกาย ขณะผาตัดผูปวยตองปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย หลัง
ผาตัด ตองระวังไมใหน้ําเขาตา นอนตะแคงขางที่ไมผาตัด การรับประทานอาหารออนยอยงาย การเช็ดตา
หยอดยา ที่ถูกตอง ไมขยี้ตา มีเพศสัมพันธไดใน 1 เดือน หลีกเลี่ยงการยกของหนัก สังเกตอาการผิดปกติที่
ตองพบแพทย คะแนนแบบวัดทั้งชุดอยูระหวาง 8-15 คะแนน เกณฑในการตัดสินระดับความรูในการดูแล
ตนเองมีดังนี้
คะแนนระหวาง 12-15 คะแนน (80-100%) หมายถึง มีความรูระดับมาก
คะแนนระหวาง 9-11.99 คะแนน (60-79%) หมายถึง มีความรูระดับปานกลาง
คะแนนต่ํากวา 9 คะแนน (<60%) หมายถึง มีความรูระดับนอย
ชุดที่ 3 แบบสอบถามความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยที่เขารับการผาตัดตาตอกระจก
และญาติผูดูแลโดยคณะผูวิจัยสรางขึ้น เนื้อหาประเมินความสามารถในการดูแลตนเองที่เกี่ย วกับการ
ปฏิบัติตัวกอนผาตัด การปฏิบัติตัวหลังผาตัด และการมาตรวจตามแพทยนัด คะแนนแบบวัดทั้งชุดอยู
ระหวาง 17-30 คะแนน เกณฑในการตัดสินระดับความสามารถของผูปวยและญาติมีดังนี้
คะแนนระหวาง 24-30 คะแนน (80-100%) หมายถึง มีความสามารถระดับมาก
คะแนนระหวาง 18-23.99 คะแนน (60-79%) หมายถึง มีความสามารถระดับปานกลาง
คะแนนต่ํากวา 18 คะแนน (<60%) หมายถึง มีความสามารถระดับนอย
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลหลังจากไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่ใหบริการผูปวยโรคตา
ตอกระจกแลว จากนั้นเลือกกลุมตัวอยางตามเกณฑที่กําหนด เมื่อไดกลุมตัวอยางแลว กอนผาตัด 1 วัน
ผู วิ จั ย ประเมิ น ความรู และความสามารถของผู ปว ยและญาติ ผู ดู แลโดยใชแ บบสอบถามความรู แ ละ
ความสามารถในการดูแลตนเองกอนการสอนโดยใชสื่อวีดิทัศน จากนั้นทําการสอนผูปวยและญาติผูดูแล
โดยใชสื่อวีดิทัศนใชเวลาประมาณ 15 นาที วันตอมาพยาบาลวิชาชีพสาธิตการเช็ดตา หยอดยา ซึ่งมี
เนื้ อ หาอยู ใ นวี ดิ ทั ศ นใ ห แ ก ผู ป ว ยและญาติผู ดู แ ล หลัง การผ าตั ด 1 วั น ผู วิ จั ย ไดป ระเมิ น ความรู แ ละ
ความสามารถของผูปวยในการดูแลตนเองและญาติผูดูแลโดยใชแบบสอบถามความรู และความสามารถ
ของผูปวยและญาติผูดูแลชุดเดียวกัน การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความรูและความสามารถของผูปวยและ
ญาติผูดูแลใชสถิติหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนการเปรียบเทียบความรูและความสามารถ
ของผูปวยและญาติกอนและหลังการสอนโดยใชสื่อวีดิทัศนใชสถิติ Dependent t-test ผลการวิจัย พบวา
ความรูและความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยตาตอกระจกหลังการสอนโดยใชสื่อวีดิทัศนอยูใน
ระดับมาก และความรูและความสามารถในการดูแลตนเองของญาติผูดูแลหลังการสอนโดยใชสื่อวีดิทัศน
อยูในระดับมาก และสรุปวา รายการวีดิทัศนสามารถนํามาใชในการเรียนการสอนไมวาจะเปนในรูปแบบ
ของการทดลอง การสาธิต โดยเฉพาะการนํารายการวีดิทัศนมาใชเกี่ยวกับการปลูกฝงความรู จึงเชื่อวา
รายการวีดิทัศนจะสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเรียนรูไดเปนอยางมาก
ผลการเปรียบเทียบความรูและความสามารถของผูปวยและญาติผูดูแลกอนและหลังการสอนโดย
ใชสื่อวีดิทัศนโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยที่เขารับการผาตัดตาตอกระจก พบวา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการสอนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถสูงกวา นอกจากนี้หลังการ
สอนยั งมี การสาธิ ตและให ผู ป ว ยและญาติผูดูแลไดมี โ อกาสปฏิบัติ จ ริงดว ยตนเอง จึงเปน การสงเสริ ม
ความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยและผูดูแลมากขึ้น
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กรอบแนวคิดของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้อยูบนฐานแนวคิดของการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางปญญาเพื่อใหสงผลตอการ
เปลี่ ย นแปลงพฤติกรรมโดยใช แนวคิ ดทฤษฎีปญ ญาสังคมของ Bandura โดยงานวิจัย นี้ใชเทคนิคการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางปญญาดวยวิธีการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการสังเกตตัวแบบที่นํามาใชเปนสื่อ
สําหรับการจัดการเรียนการสอน ดังแสดงใหเห็นไดดังภาพตอไปนี้
การจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎี
ปญญาสังคม ผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS
แบงเปน 3 องคประกอบ
1. ดานพุทธิพิสัย
2. ดานจิตพิสัย
3. ดานทักษะพิสัย

การเรียนรูของนิสิตปริญญาตรีระหวาง
กลุมที่ไดรับการจัดการเรีย นการสอน
บ น ฐ า น ท ฤ ษ ฎี ป ญ ญ า สั ง ค ม ผ า น
สื่อวีดิทัศน Thai PBS กับ กลุมที่ไดรับ
การจัดการเรียนการสอนตามปกติ

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคม
ผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS

สมมติฐานการวิจัย

1. นิสิตปริญญาตรีกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน
Thai PBS มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูในระยะหลังการทดลองสูงกวาเกณฑรอยละ50 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นิสิตปริญญาตรีกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน
Thai PBS มีพฤติกรรมการเรียนรู สูงกวานิสิตปริญญาตรีที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองประเภทกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) เพื่อ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูของนิสิตปริญญาตรีที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญา
สังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
2. แบบแผนการวิจัย
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. วิธีดําเนินการทดลอง
5. การวิเคราะหขอมูล

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร เปนนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556
ที่ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในรายวิชาทักษะการรูสารสนเทศ (มศว 141) และรายวิชาการศึกษา
ทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย (มศว 151) ซึ่งเปนนิสิตจาก 3 สาขาวิชา ที่ลงทะเบียนเรียนทั้ง 2 วิชา จํานวนทั้งสิ้น 2,625
คน จําแนกเปน
- สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีนิสิตคณะวิทยาศาสตร จํานวน 705 คน
- สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ มีนิสิตคณะแพทยศาสตร จํานวน 165 คน และคณะเภสัชศาสตร
จํานวน 120 คน รวมจํานวน 285 คน
- สาขาสั ง คมศาสตร มี นิ สิ ต คณะมนุ ษ ยศาสตร จํ า นวน 775 คน และคณะสั ง คมศาสตร
จํานวน 860 คน รวมจํานวน 1,735 คน
กลุมตัวอยางเปนนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556
ที่ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในรายวิชาทักษะการรูสารสนเทศ (มศว 141) และรายวิชาการศึกษา
ทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย (มศว 151) จํานวน 625 คน โดยแบงเปนกลุมทดลอง จํานวน 308 คน และกลุม
ควบคุม จํานวน 317 คน ซึ่งไดมาดวยการเลือกแบบเจาะจงจากนิสิต 3 สาขาวิชา ซึ่งมีคณะผูสอนเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรที่สมัครใจเขารวมในโครงการ ดังรายละเอียดในตาราง ดังนี้
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จํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทกลุมและสาขาวิชา
สาขาวิชา
ประเภท
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศาสตร
กลุม
และเทคโนโลยี
สุขภาพ
ทดลอง
97
93
118
ควบคุม
115
93
109
รวม
212
186
227

รวม
308
317
625

แบบแผนการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองประเภทกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) ใช
แบบแผนการวิจัยแบบการวัดกอนการทดลอง (Pretest) และวัดหลังการทดลอง (Posttest) โดยมีกลุมควบคุม
(Pretest – Posttest Control Group Design) ลักษณะของแบบแผนการวิจัยเปนดังนี้
กลุมทดลอง
Pretest
Treatment
Posttest
กลุมควบคุม
Pretest
~
Posttest

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
1. แผนการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS
2. สื่อวีดิทัศน Thai PBS
3. แบบวัดตัวแปรที่ศึกษา 17 แบบวัด

ซึ่งมีรายละเอียดของเครื่องมือการวิจัยในแตละรายการดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS
แผนการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS ใชเวลา
ดําเนินการ 120 นาที ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
เวลา
5 นาที

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนกลุมทดลอง
สื่อที่ใช
ผู ส อนอธิ บ ายวั ต ถุ ป ระสงค ข องการชมวี ดิ ทั ศ น แ ละ 1. แบบบันทึกพฤติกรรมการ
การบันทึกขอมูลเนื้อหาที่สะทอนถึงพฤติกรรมการเรียนรูใน
เรียนรูจากสื่อ
แตละครั้งพรอมทั้งแจกแบบบันทึกเนื้อหา พรอมชี้แจงเรื่อง 2. แบบวัดความคิดเห็นที่มีตอ
สื่อวีดิทัศน
วิธีการบันทึกและการสงคืนเพื่อตรวจใหคะแนน และชี้แจง
การตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสื่อ
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เวลา
30 นาที
20 นาที
30 นาที

20 นาที
15 นาที

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนกลุมทดลอง
ผูสอนเปดวีดิทัศนใหนิสิตไดดู นิสิตทําการบันทึกขอมูล
พฤติกรรมการเรียนรูพรอมทั้งประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สื่อ
ผู ส อนให นิ สิ ต เข า กลุ ม เพื่ อ อภิ ป รายรายละเอี ย ดของ
เนื้ อ หาจากสื่ อ ตามประเด็ น ที่ ไ ด กํ า หนดไว ใ นแบบบั น ทึ ก
อภิปรายครบทุกประเด็น
ผูสอนจับฉลากหัวขอที่จะใหนิสิตกลุมตางๆ มานําเสนอ
ประเด็นตามที่กําหนดไว
นิ สิ ต นํ า เสนอเนื้ อ หา ผู ส อนซั ก ถามประเด็ น ต า งๆ
โดยเฉพาะ
1. ตั ว แบบแสดงพฤติ ก รรมการเรี ย นรู ห รื อ ไม อย า งไร
ชวงไหนบาง
2. หลังจากที่ตัวแบบแสดงพฤติกรรมการเรียนรูแลวมีผล
อะไรเกิดขึ้น แลวนิสิตมีความคิดเห็นอยางไรกับผลที่
เกิดขึ้น
* สอบถามทุกพฤติกรรมการเรียนรูตามที่กําหนดไว
ผูสอนสรุปประเด็นสําคัญในเรื่องที่อภิปรายรวมกันมา
ผูสอนทําการวัดการรูคิด

สื่อวีดิทัศน

สื่อที่ใช

ขอมูลที่บันทึกไว
ประเด็นพฤติกรรมการเรียนรูที่
สําคัญ

ประเด็นการอภิปราย
แบบวัดการรูคิด

2. สื่อวีดิทัศน Thai PBS
ในการทดลองครั้งนี้ ผูวิจัยใชเทคนิคการเสนอตัวแบบสัญลักษณดวยการนําเสนอสื่อวีดิทัศน Thai
PBS เปนเครื่องมือในการวิจัย โดยมีลักษณะของสื่อที่นําเสนอดังนี้
2.1 ลักษณะของสื่อที่นํามาใช ประกอบดวย
2.1.1 สื่อประเภทสารคดีเลาเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของบุคคล ไดแก รายการเปนอยูคือ
จํานวน 2 เรื่อง คือ เรื่องสุภชัย ปติวุฒิ (มนุษยวันธรรมดา ชาวนาวันหยุด) และ เรื่อง สมพล รุงพาณิชย เพราะ
ชีวิตเปนเรื่องเพราะๆ
2.1.2 สื่อประเภทการวิเคราะหขาวและสถานการณ จํานวน 2 เรื่อง ไดแก เรื่องรูสูภัย
พิบัติ และ รายการประกาศภาวะฉุกคิด ตอน ก็อบปไรท ก็อปปเลฟ
2.1.3 สื่อประเภทรายการเสวนา จํานวน 4 เรื่อง ไดแก รายการใจดีสูสื่อ 2 เรื่อง คือ
ตอนขาวเท็จจริงแคไหน ตอนหวยและดวงชะตา รายการเสวนาเด็กหาม จํานวน 1 เรื่อง ภาษาวิบัติ และ
รายการศิลปสโมสร 1 เรื่อง ตอนรูเรื่อง Hack เว็บไซต
2.2 วิธีการคัดเลือกสื่อที่นํามาใชในการทดลอง มีวิธีดําเนินการดังนี้

54
2.2.1 ผูวิจัยและผูสอน ศึกษาจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปของสํานักนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 2 รายวิชา ที่นําสื่อวีดิทัศน
ขององคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (Thai PBS) มาใชสอน ประกอบดวย
1) วิชา ทักษะการรูสารสนเทศ (มศว 141)
2) วิชา การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย (มศว 151)
2.2.2 ผูวิจัยและผูสอนรวมกันวิเคราะหเนื้อหาของสื่อที่ใชในการพัฒนาพฤติกรรมการ
เรียนรูของนิสิต โดยมีกระบวนการในการวิเคราะหสื่อดังนี้
ผูวิจัยไดใหผูสอนนําเสนอถึงวัตถุประสงคเฉพาะในการใชสื่อตามความเขาใจและ
ความตองการของผูสอน ตอจากนั้นทําการวิเคราะหสื่อตามวัตถุประสงคพฤติกรรมการเรียนรู โดยใชตาราง
วิเคราะหขอมูลที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ตั ว อย า งตารางการวิ เคราะหพ ฤติ กรรมการเรีย นรู จากสื่ อวี ดิทั ศน ขององค การ
กระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (Thai PBS)
วิชา.............................เรื่อง.............................................................................................
ชวง
เวลา

พุทธิพิสัย
ความรู/
ความเขาใจ

ความเขาใจ
ตนเอง

จิตพิสัย
ความเขาใจ
ผูอื่น

ความ
ตระหนักใน
ลิขสิทธิ์

ทักษะพิสัย
ทักษะสื่อสาร ทักษะการคิด
และ
วิเคราะห
สารสนเทศ

ทักษะ
ความคิด
สรางสรรค

รวม

2.2.3 คณะผูวิจัยสรุปผลการวิเคราะหเนื้อหาของสื่อและจัดลําดับการนําเสนอสื่อในการ
สอนแตละครั้ง รวมจํานวน 8 ครั้ง โดยเรียงลําดับดังนี้
ครั้ง
รายการสื่อ Thai PBS
ที่
ที่ใชสอน
1 รายการใจดีสูสื่อ ตอน ขาว
เท็จจริงแคไหน

วัตถุประสงคเฉพาะของการใช
สื่อจากความเห็นของผูสอน
พุทธิพิสัย
1. ความรู/ความเขาใจที่ไดจาก
การชมขาว
2. กระบวนการประเมินขาวควร
ทําอยางไร

พฤติกรรมการเรียนรูสําคัญๆ
ที่ไดจากการวิเคราะหรวมกัน
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ครั้ง
รายการสื่อ Thai PBS
ที่
ที่ใชสอน
2 รายการเปน อยู คือ :
สุภชัย ปติวุฒิ
(มนุษยวันธรรมดา ชาวนา
วันหยุด)

3

รายการใจดีสูสื่อ
ตอน หวยและดวงชะตา

4

รูสูภัยพิบัติ

5

รายการเสวนาเด็กหามเรื่อง
ภาษาวิบัติ

6

รายการประกาศภาวะฉุกคิด
ตอน ก็อปปไรท ก็อปปเลฟ
และ ประกาศภาวะฉุกคิด
ตอน Cyber Bully เกรียน
คียบอรด

วัตถุประสงคเฉพาะของการใช พฤติกรรมการเรียนรูสําคัญๆ
สื่อจากความเห็นของผูสอน
ที่ไดจากการวิเคราะหรวมกัน
ตองการใหนิสิตเห็นตัวอยาง
พุทธิพิสัย
บุคคลที่ใชวิชาศึกษาทั่วไปเปน 1. มีความรูความเขาใจ
เครื่องชวยสนับสนุนวิชาชีพให
องคประกอบของการเปน
ประสบความสําเร็จ
บัณฑิต/มนุษยที่สมบูรณ
ทักษะพิสัย
1. การคิดวิเคราะห
2. การสื่อสาร
1. เพื่อใหนิสิตเห็นถึงตัวอยางใน ทักษะพิสัย เรื่องการคิดวิเคราะห
-ตัวอยางการคิดวิเคราะหเรื่อง
การวิเคราะหและสังเคราะห
การเลนหวย การเชื่อดวงชะตา
ขอมูล
ความเกี่ยวของในเชิงธุรกิจ
ระหวาง สื่อ กับเรื่อง ดวงชะตา
จิตพิสัย
1. การเขาใจผูอื่น
ความแตกตางกันในการใหความ ทักษะพิสัย
รวมมือในการแกปญหา
1. การคิดวิเคราะห
2. สารสนเทศ
พุทธิพิสัย
เพื่อใหนิสิตตระหนักถึงการ
แสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 1. มีความรูความเขาใจเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา
กับกาละและเทศะโดยใชความ
และยุคสมัย
คิดเห็นจากกลุมวัยรุนในสื่อเปน
จิตพิสัย
เครื่องสะทอน
1. การเขาใจผูอื่น
ทักษะพิสัย
1. การคิดวิเคราะห
2. สารสนเทศ
เพื่อใหนิสิต
พุทธิพิสัย เรื่อง ความรูเกี่ยวกับ
1. คํานึงถึงจริยธรรมในการใช 1. ความหมายและประเภทของ
สารสนเทศ
ทรัพยสินทางปญญา
2. รูถึงความหมายของลิขสิทธิ์ 2. วัตถุประสงคของการมี
และการละเมิดลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์
3. เห็นตัวอยางพฤติกรรมใน
3. กฎหมายการคุนครองสิทธิ์
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ครั้ง
ที่

7

8

รายการสื่อ Thai PBS
ที่ใชสอน

วัตถุประสงคเฉพาะของการใช
สื่อจากความเห็นของผูสอน
ลักษณะที่เรียกวาเกรียน
คียบอรด นั้นมีความผิดตาม
พรบ.คอมพิวเตอรป พ.ศ.
2550 อยางไร
รายการเปน อยู คือ เรื่อง
ตองการใหนิสิตเห็นตัวอยาง
สมพล รุงพาณิชย เพราะชีวิต และเรียนรูแนวคิดในการพัฒนา
เปนเรื่องเพราะๆ (รวมกัน
ศักยภาพของบุคคลในสื่อ ใน
อภิปรายในประเด็นสมพล
ดานความคิด ความมุงมั่น ความ
ใฝรู ความพยายาม
มีศิลปศาสตรในการพัฒนา
ศักยภาพตนเองอยางไร)
รายการศิลปสโมสร ตอน รู
เรื่อง Hack เว็บไซต

1. เพื่อนําเสนอถึงประเด็นทาง
เทคโนโลยีและสารสนเทศที่
นาสนใจในปจจุบัน เกี่ยวกับ
Hacker คืออะไร และแตกตาง
จาก Cracker อยางไร
- เปาหมายตางๆ ของ Hacker
ในการ Hack Website
- วิธีการในการ Hack Website
ของชอง 3
- วิธีการเบื้องตนในการปองกัน
การ Hack เชน หลักในการตั้ง
Username และ Password
- ลักษณะการโจมตีแบบ Phishing
- แรงจูงใจในการ Hack
Website กระทรวงวัฒนธรรม
ของ Hacker
- บทลงโทษของ Hacker
- หลักในการตั้ง Password ที่
ปลอดภัย

พฤติกรรมการเรียนรูสําคัญๆ
ที่ไดจากการวิเคราะหรวมกัน
จิตพิสัย
1. ความตระหนักในลิขสิทธิ์
พุทธิพิสัย
1. มีความรูความเขาใจ
องคประกอบของการเปน
บัณฑิต/มนุษยที่สมบูรณ
จิตพิสัย
1. การเขาใจตนเอง
ทักษะพิสัย
1. ความคิดสรางสรรค
พุทธิพิสัย เรื่อง ความรูเกี่ยวกับ
1. ความรูและวัตถุประสงคของ
การ Hack Website
2. วิธีการ Hack Website
3. บทลงโทษของ Hacker
4. การปองกันการ Hack
Website
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จากการวิเคราะหเนื้อหาของสื่อวีดิทัศน Thai PBS ในการฝกพฤติกรรมการเรียนรู ผูวิจัยไดสรุป
จํานวนครั้งของการฝกพฤติกรรมการเรียนรู ตามที่เสนอในตารางตอไปนี้
ตาราง 1

จํานวนครั้งของการฝกพฤติกรรมการเรียนรูในแตละองคประกอบของการนําเสนอสื่อวีดิทัศน
Thai PBS
ครั้ง รายการสื่อวีดิ
องคประกอบ
ที่ ทัศน Thai PBS พุทธิ
จิตพิสัย
ทักษะพิสัย
เขาใจ
เขาใจ ตระหนัก การคิด การคิด
การ
พิสัย
1
2
3
4
5
6
7
8

ใจดีสูสื่อ ตอนขาว
เท็จจริงแคไหน
เปน อยู คือ
ตอน สุภชัยฯ
ใจดีสูสื่อ ตอน
หวยและดวงชะตา
รูสูภัยพิบัติ
เสวนาเด็กหาม
เรื่อง ภาษาวิบัติ
ประกาศภาวะฉุกเฉิน
ตอน ก็อบปไรท
ก็อบปเลฟ
เปน อยู คือ
ตอน สมพลฯ
ศิลปสโมสร
ตอน รูเรื่อง Hack
เว็บไซต
รวม

√

ตนเอง

ผูอื่น

ลิขสิทธิ์

วิเคราะห สรางสรรค สื่อสารฯ

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√

√
√

√
√

√
√

√

√

5

1

√
8

1

2

1

3

จากตาราง 1 พบวา การจัดการเรียนการสอนวิชา มศว 141 และ มศว 151 มีการนําสื่อวีดิทัศน
Thai PBS มาใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 8 ครั้ง โดยการจัดการเรียนการสอน ทั้ง 8 ครั้งนี้ มีการฝก
พฤติกรรมการเรียนรูในแตละองคประกอบที่แตกตางกัน ซึ่งจากการวิเคราะหตามตารางพบวา องคประกอบ
ดานพุทธิพิสัย มีการฝกครบทั้ง 8 ครั้ง รองลงมา คือ องคประกอบดานทักษะพิสัย และองคประกอบดาน
จิตพิสัย ตามลําดับ
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3.แบบวัดตัวแปรที่ศึกษา
แบบวัดที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีจํานวน 17 แบบวัด
3.1 ลักษณะของแบบวัดที่ใชในงานวิจัยนี้ มี 4 ลักษณะดังนี้
3.1.1 แบบวัดที่มีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 5 แบบวัด ไดแก
1) แบบวัดความเขาใจตนเอง
2) แบบวัดความเขาใจผูอื่น
3) แบบวัดความตระหนักในลิขสิทธิ์
4) แบบวัดความคิดเห็นที่มีตอสื่อวีดิทัศน
5) แบบวัดทักษะการสื่อสารและสารสนเทศ
3.1.2 แบบวัดที่มีลักษณะเปนขอคําถามที่มีคําตอบใหเลือก จํานวน 9 แบบวัด ไดแก
1) แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห
2) แบบวัดพุทธิพิสัยในเนื้อหาที่สอน จํานวน 8 แบบวัด
3.1.3 แบบวัดทักษะความคิดสรางสรรค มีลักษณะการใหตอเติมรูปภาพใหสมบูรณ
จํานวน 1 แบบวัด
3.1.4 แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรูจากสื่อ จํานวน 1 แบบวัด
3.1.5 แบบบันทึกพฤติกรรมตั้งใจรับสื่อของนิสิต จํานวน 1 แบบวัด
3.2 วิธีการสรางแบบวัด
3.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษา
3.2.2 กําหนดนิยามปฏิบัติการของตัวแปรแตละตัว
3.2.3 สรางขอคําถามที่ใชในการวัดตัวแปรแตละตัว
3.2.4 นําแบบวัดที่สรางขึ้นไปทดลองใชเพื่อหาคุณภาพแบบวัด
3.2.5 ปรับปรุงแบบวัดใหสมบูรณ
3.3 ตัวอยางแบบวัด จํานวน 17 แบบวัด มีดังนี้
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1) แบบวัดความเขาใจตนเอง
ขอความ

0. นิสิตรูสึกวาการตัดสินใจแกปญหาเปนเรื่องที่ยากสําหรับตนเอง
00. เวลาโกรธหรือไมสบายใจ นิสิตรับรูไดวาเกิดอะไรขึ้นกับตนเอง
2) แบบวัดความเขาใจผูอื่น
ขอความ

0. นิสิตมุมานะในการเรียนเพราะเขาใจวาพอแมคาดหวังที่จะเห็น
ความสําเร็จของตนเอง
00. นิสิตเขาใจความรักความหวงใยที่พอแมมีตอตนเอง
3) แบบวัดความตระหนักในลิขสิทธิ์
ขอความ

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

0. การที่ตํารวจจับคนที่นําแผนซีดีเกาของตนเองไปวางขาย ถือวา
เปนการกระทําที่ถูกตอง
00. การนําผลิตภัณฑของผูอื่นมาดัดแปลง ตอยอด พัฒนาในเชิง
สรางสรรคเปนสิ่งที่ควรทํา
4) แบบวัดความคิดเห็นที่มีตอสื่อวีดิทัศน
ขอความ

1. ตัวแสดง
- มีความเหมาะสมกับเนื้อหา
2. เนื้อหา
- เขาใจงาย
3. วิธีการ/รูปแบบที่นําเสนอ
- ชวนติดตาม
4. ความเหมาะสมของสวนประกอบของสื่อ
- ความคมชัดของภาพ
5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการนําเสนอ
6. ประโยชนที่ไดรับ
- การกระตุนใหทําตามตัวแบบ
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5) แบบวัดทักษะการสื่อสารและสารสนเทศ
ขอความ

0. นิสิตสืบคนรายการทรัพยากรของหองสมุดทางออนไลน (OPAC)
เพื่อหาสารสนเทศได
00. นิสิตเลือกใชถอยคําสื่อสารใหเกิดความเขาใจกับผูฟงที่มีวัย
ตางกันได

และธรรมชาติได

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

6) แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห เปนแบบทดสอบแบบรูปภาพ พรอมขอคําถามที่มีคําตอบใหเลือก
7) แบบวัดพุทธิพิสัยในเนื้อหาที่สอน เรื่อง ขาวเท็จจริงแคไหน
ตัวอยางขอคําถาม
0. ขั้นตอนสําคัญที่ผูสื่อขาวตองกระทําคือการกลั่นกรองขาว
00. แหลงขาวจากอินเตอรเน็ตเปนแหลงขาวที่ทันสมัยและนาเชื่อถือ
8) แบบวัดพุทธิพิสัยในเนื้อหาที่สอน เรื่อง หวยและดวงชะตา
ตัวอยางขอคําถาม
0. สื่อเปนชองทางที่จะใหความจริงกับเรื่องที่สังคมสนใจ
00. การคนหาขอมูลเปนขั้นตอนเริ่มตนที่สําคัญของการคิดวิเคราะห
9) แบบวัดพุทธิพิสัยในเนื้อหาที่สอน เรื่อง สุภชัย: ชาวนาวันหยุด
ตัวอยางขอคําถาม
0. การที่บุคคลมีความรูทางวิชาชีพเปนอยางดีจะทําใหชีวิตประสบความสําเร็จ
00. การมีชีวิตที่เปนสุข ควรคํานึงถึงรายไดมากกวาวิถีชีวิตความเปนอยู
10) แบบวัดพุทธิพิสัยในเนื้อหาที่สอน เรื่อง ภาษาวิบัติ
ตัวอยางขอคําถาม
0. การรับรูการสื่อสารจะดีหรือไม ขึ้นอยูกับการเขาใจวิถีชีวิตของคนในสังคม
00. การเปลี่ยนแปลงที่ดีคือการเปลี่ยนแปลงที่คนในสังคมสวนใหญยอมรับ
11) แบบวัดพุทธิพิสัยในเนื้อหาที่สอน เรื่อง รูสูภัยพิบัติ
ตัวอยางขอคําถาม
0. การเปลี่ยนแปลงที่ตัวของเราเอง ก็สามารถสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
00. มนุษยจะดํารงชีวิตอยูไดดี ตองมีปริมาณน้ําที่เพียงพอ
12) แบบวัดพุทธิพิสัยในเนื้อหาที่สอน เรื่อง Hack Website
ตัวอยางขอคําถาม
0. Hacker เปนผูทําหนาที่ตรวจสอบความบกพรองของระบบคอมพิวเตอร
00. การเจาะขอมูลจะชวยแกปญหาของระบบขอมูล
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13) แบบวัดพุทธิพิสัยในเนื้อหาที่สอน เรื่อง เปน อยู คือ: สมพลฯ
ตัวอยางขอคําถาม
0. ความเชื่อของบุคคลรอบขาง มีสวนผลักดันใหไปสูการพัฒนาตนเอง
00. ศิลปศาสตรเปนเครื่องมือที่จําเปนในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
14) แบบวัดพุทธิพิสัยในเนื้อหาที่สอน เรื่อง Copy Right Copy Left
ตัวอยางขอคําถาม
0. ผลงานวรรณกรรมมีลิขสิทธิ์คุมครองตามกฎหมายโดยไมมีขีดจํากัดของเวลา
00. การดาวนโหลดหนังเพื่อใหไดดูหนังกอนผูอื่น เปนการละเมิดลิขสิทธิ์
15) แบบวัดทักษะความคิดสรางสรรค มีลักษณะการใหตอเติมรูปภาพใหสมบูรณ
16) แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรูจากสื่อ
ตัวอยางแบบบันทึกขอมูลพฤติกรรมการเรียนรูจากสื่อ
เรื่อง “สมพล รุงพาณิชย เพราะชีวิตเปนเรื่องเพราะๆ”
คําชี้แจง ใหนิสิตสังเกตและบันทึกภาพเหตุการณในสื่อที่สะทอนถึงพฤติกรรมการเรีย นรูตามที่ระบุไวใน
แบบบันทึก
ประเด็นที่ 1 ขอความ/ภาพ ที่แสดงถึง การเขาใจตนเองของตัวแสดงในสื่อ และผลดีที่เกิดขึ้นกับตัว
แสดง ที่มีความเขาใจในตนเอง
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………...............................................................................................................................

ประเด็นที่ 2 ขอความ/ภาพ ที่แสดงถึง ความคิดสรางสรรคของตัวแสดงในและผลดีที่เกิดขึ้นกับตัว
แสดง ที่มีความคิดสรางสรรค

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………...............................................................................................................................

ประเด็นที่ 3 ขอความ/ภาพที่แสดงถึง การมีความรู/ความเขาใจองคประกอบของการเปนมนุษยที่
สมบูรณของตัวแสดงในสื่อ และผลดีของการที่ตัวแสดงมีความรู/ความเขาใจองคประกอบของการเปนมนุษยที่
สมบูรณ โดยเนนในเรื่องที่ตัวแสดงมีการพัฒนาศักยภาพมนุษย

……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………...............................................................................................................................
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17) แบบบันทึกพฤติกรรมตั้งใจรับสื่อของนิสิต
ตัวอยางแบบบันทึกพฤติกรรมรับสื่อของนิสิต
ครั้งที่........เรื่อง....................................................... กลุมนิสิต……………............... Section……..................
วันที่สังเกต………………………………. เวลา.................. ชื่อผูสังเกต…………………………………………………….
คําชี้แจง ใหผูสังเกต สังเกตพฤติกรรมตั้งใจรับสื่อของนิสิต และบันทึกจํานวนนิสิตที่มีพฤติกรรมตั้งใจรับสื่อ
และไมตั้งใจรับสื่อ ลงในแบบบันทึกพฤติกรรมขางลางนี้
จํานวนนิสิตที่สังเกต

นิสิตที่ตั้งใจรับสื่อ
จํานวน
รอยละ

นิสิตที่ไมตั้งใจรับสื่อ
จํานวน
รอยละ

พฤติกรรมตั้งใจรับสื่อ พิจารณาจาก การที่นิสิตมองสื่อวีดีทัศนอยางตอเนื่อง
หมายเหตุกรณีที่ถือวาไมตั้งใจรับสื่อ: 1. คุยกับผูอื่น (คุยกับเพื่อน หรือเลนโทรศัพท) เกิน 5 นาที หรือ
2. หันไปคุยกับเพื่อน ตั้งแต 5 ครั้งขึ้นไป

ปฏิบัติการ

3.4 การตรวจสอบคุณภาพแบบวัด
3.4.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
คณะผู วิ จั ย ร ว มกั น อภิ ป รายความสอดคล อ งของข อ คํ า ถามแต ล ะข อ กั บ นิ ย าม

3.4.2 การหาคาความยาก ใชในกรณีแบบทดสอบวัดพุทธิพิสัยในเนื้อหาที่สอน และ
แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห
3.4.3 การหาคาอํานาจจําแนก
คณะผู วิ จั ย ดํ า เนิ น การโดยใช ก ารวิ เ คราะห ร ายข อ ด ว ยการหาค า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธระหวางคะแนนแตละขอคําถามกับคะแนนรวมของแตละแบบวัด (Item Total Correlation : r)
3.4.4 การหาคาความเชื่อมั่น
คณะผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคุณภาพตามขอ 3.4.1 ขอ 3.4.2 และขอ 3.4.3 ของ
แตละแบบวัดมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตร สัมประสิทธิ์แอลฟา ของ ครอนบาค ( Cronbach’s
Alpha - Coefficient )
3.5 คุณภาพของแบบวัด มีดังนี้
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ตาราง 2 แสดงคุณภาพของแบบวัดที่ใชในงานวิจัย
แบบวัด
1. แบบวัดพุทธิพิสัย จํานวน 8 แบบวัด
ประกอบดวย
เรื่อง ขาวเท็จจริงแคไหน
เรื่อง สุภชัย ปติวุฒิ (มนุษยวันธรรมดา
ชาวนาวันหยุด)
เรื่อง หวยและดวงชะตา
เรื่อง รูสูภัยพิบัติ
เรื่อง ภาษาวิบัติ
เรื่อง ก็อปปไรท ก็อปปเลฟ
เรื่อง สมพล รุงพาณิชย เพราะชีวิตเปน
เรื่องเพราะๆ
เรื่อง รูเรื่อง Hack เว็บไซต
2. แบบวัดจิตพิสัย จํานวน 3 แบบวัด
ประกอบดวย
ความเขาใจตนเอง
ความเขาใจผูอื่น
ความตระหนักในลิขสิทธิ์
3. แบบวัดทักษะพิสัย จํานวน 3 แบบวัด
ประกอบดวย
ทักษะการคิดวิเคราะห
ทักษะความคิดสรางสรรค
ทักษะการสื่อสารและสารสนเทศ
4. แบบวัดความคิดเห็นที่มีตอสื่อวีดทิ ัศน

คุณภาพของแบบวัด
รายขอ
พิสัยความยาก พิสัยอํานาจจําแนก

ทั้งฉบับ
ความเชื่อมั่น

.043 - .886
.257 - .957

.277 - .752
.222 - .851

.744
.882

.229 - .786
.086 - .843
.190 - .771
.086 - .886
.300 - .957

.566 - .795
.272 - .881
.344 - .884
.316 - .786
.282 - .962

.863
.873
.851
.805
.867

.086 - .786

.352 - .891

.815

-

.198 - .704
.583 - .795
.310 - .612

.766
.875
.719

.576 - .706
-

.649 - .833
.314 - .703
.457 - .870

.646
.890
.901
.937

-

3.6 เกณฑการแปลผลคะแนนแบบวัด แบงเปน 2 ลักษณะ คือ
3.6.1 กรณีใชคะแนนดิบ / คะแนนที (T-score) แบงเปน 3 ระดับคือ
มากกวารอยละ 75 / คะแนนทีมากกวา 75 แปลวา มีพฤติกรรมการเรียนรูร ะดับมาก
รอยละ 50 – 75 / คะแนนที 50 – 75 แปลวา มีพฤติกรรมการเรียนรูร ะดับปานกลาง
นอยกวารอยละ 50 / คะแนนทีนอยกวา 50 แปลวา มีพฤติกรรมการเรียนรูระดับนอย
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3.6.2 กรณีใชคะแนนตามมาตรวัด แบงเปน 5 ระดับคือ
4.50 – 5.00 แปลวา มีความเห็นวาสื่อมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชสอนมากที่สุด
3.50 – 4.49 แปลวา มีความเห็นวาสื่อมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชสอนมาก
2.50 – 3.49 แปลวา มีความเห็นวาสื่อมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชสอนปานกลาง
1.50 – 2.49 แปลวา มีความเห็นวาสื่อมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชสอนนอย
1.00 – 1.49 แปลวา มีความเห็นวาสื่อมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชสอนนอยที่สุด

วิธีดําเนินการทดลอง

ผูวิจัยแบงการดําเนินการทดลองออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ระยะกอนการทดลอง
ขั้นที่ 2 ระยะการทดลอง
ขั้นที่ 3 ระยะหลังการทดลอง
ขั้นที่ 1 ระยะกอนการทดลอง
ผูวิจัยวางแผนจัดเตรียมสิ่งตางๆ เพื่อใหพรอมกอนการทดลอง ไดแก
1. กําหนดและคัดเลือกและวิเคราะหสื่อวีดิทัศนของ Thai PBS ที่จะนํามาใชเปนสื่อการสอน
ในรายวิชาที่ทําการทดลอง
2. ทําการสรางแบบวัดและแบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรูของนิสิต
3. ฝกผูชวยสังเกต เนื่องจากการทดลองนี้ใชนิสิตทั้งหองในการเขารวมกิจกรรม ดังนั้นผูวิจัยจึง
ฝกผูชวยสังเกตในงานวิจัยจํานวน 6 คน โดยผูวิจัยไดฝกอบรม อธิบายลักษณะของพฤติกรรมที่ตองสังเกต
หลักการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม ใหผูชวยสังเกตทราบ และทําการฝกสังเกตจริงในชั้นเรียนโดยผูวิจัยและ
ผูชวยสังเกตรวมกันสังเกตและบันทึกพฤติกรรม เพื่อหาคาความสอดคลองของผูสังเกต ไมต่ํากวา รอยละ 80
ของการสังเกตแตละครั้ง โดยทดลองใชกับนิสิตกลุมอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง
4. แบงกลุมตัวอยางออกเปนในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
กลุมทดลอง เปนกลุมที่ใชการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อ
วีดิทัศน Thai PBS
กลุมควบคุม เปนกลุมที่มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ
5. ใหนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชา มศว 141 และ มศว 151 ซึ่งเปนกลุมตัวอยางทําแบบวัด
ความเขาใจตนเอง แบบวัดความเขาใจผูอื่น
ขั้นที่ 2 ระยะการทดลอง
ดําเนินการทดลองโดยผูวิจัยจัดการเรียนการสอนในกลุมทดลองดวยการใชการจัดการเรียนการ
สอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS ดังนี้
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การจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคม
การจัดการเรียนการสอนกลุมทดลอง ใชเวลา 120 นาที ดังนี้
เวลา
5 นาที

30 นาที
20 นาที
30 นาที

20 นาที
15 นาที

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนกลุมทดลอง
ผู ส อนอธิ บ ายวั ต ถุ ป ระสงค ข องการชมวี ดิ ทั ศ น แ ละ
การบันทึกขอมูลเนื้อหาที่สะทอนถึงพฤติกรรมการเรียนรูในแต
ละครั้งพรอมทั้งแจกแบบบันทึกเนื้อหา พรอมชี้แจงเรื่องวิธีการ
บันทึกและการสงคืนเพื่อตรวจใหคะแนน และชี้แจงการตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับสื่อ
ผูสอนเปดวีดิทัศนใหนิสิตไดดู
นิสิตทําการบันทึกทําการบันทึกขอมูลพฤติกรรมการเรียนรู
พรอมทั้งประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อ
ผูสอนใหนิสิตเขากลุมเพื่ออภิปรายรายละเอียดของเนื้อหา
จากสื่อตามประเด็นที่ไดกําหนดไวในแบบบันทึก อภิปรายครบ
ทุกประเด็น
ผูสอนจับฉลากหัวขอที่จะใหนิสิตกลุมตางๆ มานําเสนอ
ประเด็นตามที่กําหนดไว
นิ สิ ต นํ า เสนอเนื้ อ หา ผู ส อนซั ก ถามประเด็ น ต า งๆ
โดยเฉพาะ
1. ตัวแบบแสดงพฤติกรรมการเรียนรูหรือไม อยางไร ชวง
ไหนบาง
2. หลังจากที่ตัวแบบแสดงพฤติกรรมการเรียนรูแลวมีผล
อะไรเกิดขึ้น แลวนิสิตมีความคิดเห็นอยางไรกับผลที่เกิดขึ้น
* สอบถามทุกพฤติกรรมการเรียนรูตามที่กําหนดไว
ผูสอนสรุปประเด็นสําคัญในเรื่องที่อภิปรายรวมกันมา
ผูสอนทําการวัดพุทธิพิสัย

สื่อที่ใช
1. แบบบัน ทึก พฤติก รรมการ
เรียนรูจากสื่อ
2. แบบวัดความคิดเห็นที่มีตอสื่อ
วีดิทัศน
สื่อวีดิทัศน
ขอมูลที่บันทึกไว
ประเด็ น พฤติ ก รรมการเรี ย นรู
ที่สําคัญ

ประเด็นการอภิปราย
แบบวัดพุทธิพิสัย

การจัดการเรียนการสอนกลุมควบคุม เปนการจัดการเรียนการสอนตามปกติ ใชเวลา 120 นาที
ผูสอนดําเนินการสอนโดยใชวิธีบรรยาย ตามเนื้อหาพฤติกรรมการเรียนรู ประเด็นสําคัญๆเชนเดียวกับ
กลุมทดลอง โดยไมใชสื่อ Thai PBS
เมื่อสอนเสร็จในแตละครั้ง (8 ครั้งตามหัวขอที่กําหนด) ผูสอนทําการวัดพุทธิพิสัยทั้งกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม
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ขั้นที่ 3 ระยะหลังการทดลอง
หลังจากเสร็จสิ้นระยะการทดลอง 1 สัปดาห ผูวิจัยดําเนินการวัดจิตพิสัยและทักษะพิสัยการ
เรียนรูของนิสิตทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม

การวิเคราะหขอมูล

ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
1. หาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานจากคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู ของกลุม
ทดลอง กลุมควบคุม ทั้งการวัดกอนการทดลอง และวัดหลังการทดลอง
2. ใชการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย หลังการทดลองกับเกณฑคะแนนรอยละ 50 โดยใชสถิติคาที (t-test)
แบบกลุมตัวอยางกลุมเดียว (One Group Sample)
3. ใชการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย กอนและหลังการทดลอง โดยใชสถิติคาที (t-test แบบ Dependent
Group)
4. ใชการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย หลังการทดลองระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม โดยใชสถิติคาที
(t-test แบบ Independent Group)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการเรียนรูของนิสิตดวยการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญา
สังคมผานสื่อวีดิทัศนของ Thai PBS” มีวัตถุประสงคหลัก 2 ขอ คือ 1) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการ
เรียนรูของนิสิตปริญญาตรีที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคม ผานสื่อวีดิทัศน
Thai PBS ซึ่งพิจารณาการเปลี่ยนแปลงใน 3 องคประกอบ ดังนี้ ดานพุทธิพิสัย เปนเรื่องของการที่นิสิตมี
ความรู ความเขาใจ มีการคิดวิเคราะหและมีการคิดแบบบูรณาการมากขึ้น ดานจิตพิสัย เปนเรื่องของการ
ที่นิสิตมีเจตคติที่ดีตอเรื่องที่เรียน และตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องที่ไดเรียนมากขึ้น และดานทักษะ
พิสัย เปนเรื่องของการที่นิสิตมีทักษะในการนําความรูที่ไดเรียนไปประยุกตใชไดมากขึ้น และ 2) เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรูของนิสิตปริญญาตรีระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐาน
ทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS กับกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
แบงเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนการนําเสนอผลการศึกษาพฤติกรรมความสนใจในการรับสื่อวีดิทัศน Thai PBS ของ
นิสิตกลุมทดลอง และคาสถิติพื้นฐานของคะแนนการเรียนรูของนิสิตระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรียน
การสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคม ผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS กับกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอน
ตามปกติ
ตอนที่ 2 เปนการตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูของ
นิสิตปริญญาตรีที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคม ผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS
คณะผู วิ จั ย ได นํ า เสนอผลการวิ เ คราะห เ พื่ อ ตอบวั ต ถุ ป ระสงค นี้ ไ ว ใ นตอนที่ 2 คื อ ผลการศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนรูของนิสิตปริญญาตรีที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคม
ผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเด็นการนําเสนอ ดังนี้
2.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรู ทั้งภาพรวมและรายองคประกอบ ของนิสิต
ปริญญาตรีที่ไดรับการทดลองไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน
Thai PBS กับเกณฑรอยละ 50 (รายองคประกอบยอย) และในภาพรวมเทียบกับคะแนน T50 ซึ่งมี
รายละเอียดของเกณฑ
2.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรูองคประกอบจิตพิสัยของนิสิตปริญญาตรี กอน
และหลังการทดลองไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS
ตอนที่ 3 เปนการตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรูของนิสิต
ปริญญาตรีระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai
PBS กับกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ คณะผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหเพื่อตอบ
วัตถุประสงคนี้ไวในตอนที่ 3 ประเด็นการนําเสนอ คือ ผลการเปรียบเทียบการเรียนรูของนิสิตปริญญาตรี
ระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS กับกลุม
ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ
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สวนการนําเสนอผลการวิเคราะหตอนที่ 4 เปนการนําเสนอผลการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มี
ตอสื่อฯ โดยมีสัญลักษณที่ใชในงานวิจัยและรายละเอียด ดังนี้
สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ในการนําเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล คณะผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณ
และอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
X
แทน คะแนนเฉลี่ย
SD แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t
แทน คาสถิติในการวิเคราะหดวย t-test
F
แทน คาสถิติในการวิเคราะหดวย F-test
n
แทน จํานวนกลุมตัวอยาง
sk
แทน คาความเบ (skewness)
ku
แทน คาความโดง (kurtosis)
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาพฤติกรรมความสนใจในการรับสื่อวีดิทัศน Thai PBS ของนิสิตกลุม
ทดลอง และคาสถิติพื้นฐานของคะแนนการเรียนรูของนิสิตระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอน
บนฐานทฤษฎีปญญาสังคม ผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS กับกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ
มี 2 ขอ ดังนี้
1.1 ผลการศึกษาพฤติกรรมความสนใจในการรับสื่อวีดิทัศน Thai PBS ของนิสิตกลุมทดลอง
1.2 คาสถิติพื้นฐานของคะแนนการเรียนรูของนิสิตระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอน
บนฐานทฤษฎีปญญาสังคม ผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS กับกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ
รายละเอียดของผลการวิเคราะหตอนที่ 1 มีดังนี้
1.1 ผลการศึกษาพฤติกรรมความสนใจในการรับสื่อวีดิทัศน Thai PBS ของนิสิตกลุมทดลอง
ตาราง 3 แสดงจํานวนและรอยละของนิสิตที่มีพฤติกรรมความสนใจในการรับสื่อวีดิทัศน Thai PBS
เรื่อง

กลุมผูเรียน

1.ใจดีสูสื่อ:ขาว วิทยาศาสตร
เท็จจริงแคไหน เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร
สุขภาพ
สังคมศาสตร
รวม

รวม
(คน)

97
93

118
308

จํานวน (คน)
เขาชม (คน)
ไมเขาชม
(คน)
ตั้งใจ (คน) ไมตั้งใจ (คน)

64
(65.98%)
64
(64.82%)
100
(84.74%)
228
(74.02%)

28
(28.86%)
21
(22.58%)
18
(15.25%)
67
(21.75%)

5
(5.14%)
8
(8.6%)
0
13
(4.22%)

ไมเขาชมและ
ไมตั้งใจ (คน)

33
(34.02%)
29
(31.18%)
18
(15.25%)
80
(25.97%)
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ตาราง 3 (ตอ)
เรื่อง

2. เปน อยู คือ
ตอน สุภชัย
ปติวุฒิ มนุษย
วันธรรมดา
ชาวนาวันหยุด

3. ใจดีสูสื่อ:
หวย และดวง
ชะตา

4. รูสูภัยพิบัติ

กลุมผูเรียน

วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร
สุขภาพ
สังคมศาสตร

รวม
(คน)

97
93

118

รวม

308

วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร
สุขภาพ
สังคมศาสตร

97

118

รวม

308

วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร
สุขภาพ
สังคมศาสตร

97

118

รวม

308

5. เสวนาเด็ก วิทยาศาสตร
หาม ตอนภาษา เทคโนโลยี
วิบัติ
วิทยาศาสตร
สุขภาพ
สังคมศาสตร
รวม

93

93

97
93
118
308

จํานวน (คน)
เขาชม (คน)
ไมเขาชม
(คน)
ตั้งใจ (คน) ไมตั้งใจ (คน)

83
(85.57%)
75
(80.64%)
82
(69.49%)
240
(77.92%)
66
(68.04%)
79
(84.94%)
96
(81.35%)
241
(78.24)
48
(49.48%)
54
(58.06%)
67
(56.77%)
169
(54.87%)
60
(61.85%)
74
(79.57%)
80
(67.79%)
214
(69.48)

9
(9.27%)
17
(18.27%)
23
(19.49%)
49
(15.9%)
27
(27.83%)
11
(11.82%)
15
(12.71%)
53
(17.2%)
42
(43.29%)
37
(39.78%)
45
(38.13%)
124
(40.25%)
23
(23.71%)
14
(15.05%)
31
(26.27%)
68
(22.07%)

18
(18.55)
1
(1.07%)
13
(11.01%)
19
(6.16%)
4
(4.12%)
3
(3.22%)
7
(5.93%)
14
(4.54%)
7
(7.21%)
2
(2.15%)
6
(5.08%)
15
(4.87%)
14
(14.43%)
5
(5.37%)
7
(5.93%)
26
(8.44%)

ไมเขาชมและ
ไมตั้งใจ (คน)

27
(27.83%)
18
(19.35%)
36
(30.50%)
68
(22.07%)
31
(31.95%)
14
(15.05%)
22
(18.64%)
67
(21.75%)
49
(50.51%)
39
(41.93%)
51
(43.22%)
139
(45.13%)
37
(38.14%)
19
(20.43%)
38
(32.2%)
94
(30.52%)

70
ตาราง 3 (ตอ)
เรื่อง

6. ประกาศ
ภาวะฉุกคิด
ตอน Copy
Right Copy
Left

7. เปน อยู คือ
ตอน สมพล
รุงพาณิชย
เพราะชีวิตเปน
เรื่องเพราะๆ

8. ศิลปสโมสร
ตอน Hack
เว็บไซต

กลุมผูเรียน

วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร
สุขภาพ
สังคมศาสตร

รวม
(คน)

97
93

118

รวม

308

วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร
สุขภาพ
สังคมศาสตร

97

118

รวม

308

วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร
สุขภาพ
สังคมศาสตร

97

118

รวม

308

93

93

จํานวน(คน)
เขาชม(คน)
ไมเขาชม(คน) ไมเขาชมและ
ไมตั้งใจ(คน)

82
(84.54%)
78
(83.8%)
97
(82.2%)
257
(83.44%)
58
(59.79%)
79
(84.95%)
96
(81.35%)
233
(75.65%)
77
(79.38%)
61
(65.59%)
82
(69.49%)
220
(71.43%)

8 (8.25%)
10
(10.75%)
11
(9.32%)
29
(9.41%)
30
(30.93%)
8
(8.6%)
15
(12.71%)
53
(17.21%)
12
(12.9%)
12
(12.9%)
22
(18.64%)
46
(14.93%)

7
(7.22%)
5
(5.38%)
10
(8.47%)
22
(7.14%)
9
(9.29%)
6
(6.45%)
7
(5.93%)
22
(7.14%)
8
(8.25%)
20
(21.5)
14
(11.86%)
42
(13.64%)

15
(15.46%)
15
(16.13%)
21
(17.8%)
51
(16.56%)
39
(40.21%)
14
(15.05%)
22
(18.64%)
75
(24.35%)
20
(20.62%)
32
(34.41%)
36
(30.51%)
88
(28.57%)

จากตาราง 3 พบวา นิสิตกลุมทดลองมีพฤติกรรมความสนใจในการรับสื่อวีดิทัศน Thai PBS
เรื่อง ประกาศภาวะฉุกคิด ตอน Copy Right Copy Left มากที่สุด รอยละ 82.20 รองลงมาคือ เรื่อง ใจ
ดีสูสื่อ: หวย และดวงชะตา รอยละ 78.24 สวนสื่อที่นิสิตมีพฤติกรรมความสนใจในการรับสื่อนอยที่สุดคือ
เรื่อง รูสูภัยพิบัติ รอยละ 54.87
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1.2 คาสถิติพื้นฐานของคะแนนการเรียนรูของนิสิตปริญญาตรีระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน
Thai PBS กับกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ
ตาราง 4 แสดงคาสถิติพื้นฐานของคะแนนการเรียนรูของนิสิตปริญญาตรีระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคม ผานสื่อวีดิทัศน Thai
PBS กับกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ
กลุมรวม
(n กลุมทดลอง=308, n กลุมควบคุม=317)
กลุม
n
SD
sk ku
X
ทดลอง 228 54.917 4.923 .351 -.024
องคประกอบพุทธิพิสัย
ควบคุม 230 54.035 4.663 -.135 .023
องคประกอบจิตพิสัย ทดลอง 296 48.279 6.782 -.024 .129
(ภาพรวม)
ควบคุม 308 51.513 6.618 .033 -.012
ทดลอง 255 31.570 3.158 .052 .073
องคประกอบจิตพิสยั
ดานความเขาใจตนเอง ควบคุม 307 32.090 3.433 -.161 .596
ทดลอง 255 25.560 2.403 -.388 .215
องคประกอบจิตพิสยั
ดานความเขาใจผูอื่น ควบคุม 307 26.060 2.495 -.743 .613
ทดลอง 277 17.470 1.807 .070 -.300
องคประกอบจิตพิสยั
ดานความตระหนักฯ ควบคุม 307 17.660 2.004 .005 -.196
องคประกอบทักษะพิสัย ทดลอง 255 49.576 5.533 -.116 .370
(ภาพรวม)
ควบคุม 307 50.176 5.396 -.146 -.231
องคประกอบทักษะ ทดลอง 251 1.490 0.766 -.020 -.354
ดานคิดวิเคราะห
ควบคุม 306 1.647 0.797 -.099 -.441
องคประกอบทักษะ ทดลอง 251 15.271 5.198 .719 .895
ดานคิดสรางสรรค
ควบคุม 307 15.564 5.471 .467 1.534
ตัวแปรพฤติกรรม
การเรียนรู

กลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

(n กลุมทดลอง=97, n กลุมควบคุม=115)

X

52.636
51.046
46.644
53.473
30.980
33.150
25.170
26.990
17.130
17.590
48.221
51.405
1.353
1.505
16.789
18.225

SD
4.048
3.897
7.723
5.741
3.245
3.111
2.415
1.984
1.698
2.103
5.061
4.750
0.867
0.749
3.658
4.220

sk
.222
-.233
-.152
-.072
.122
-.029
-.284
-.656
.078
.055
-.291
.205
.034
.050
.478
1.603

ku
-.245
.107
-.032
.429
-.129
-.891
.212
.102
-.144
-.214
-.080
-.350
-.375
-.284
1.407
6.562

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ

(n กลุมทดลอง=93, n กลุมควบคุม=93)

X

58.840
55.894
51.112
52.181
32.710
32.120
25.700
26.100
17.600
17.460
52.323
49.541
1.589
1.763
17.352
11.043

SD
4.438
3.827
6.327
6.954
3.065
3.544
2.480
2.414
1.744
1.907
4.579
5.589
0.717
0.743
5.349
4.247

sk
.239
.111
.045
.029
.130
-.068
-.385
-.921
.141
-.278
-.319
-.225
.054
-.399
.513
.610

ku
-.116
.362
-.685
.037
-.007
1.421
.745
1.483
-.285
-.474
-.114
-.288
-.251
.124
1.049
.988

กลุมสังคมศาสตร

(n กลุมทดลอง=118, n กลุมควบคุม=109)

X

53.355
55.882
47.289
48.823
30.900
30.920
25.620
25.020
17.680
17.910
47.933
49.426
1.473
1.696
12.909
16.776

SD
3.758
4.369
5.563
6.349
2.945
3.313
2.336
2.671
1.926
1.967
5.619
5.681
0.750
0.876
4.732
5.148

sk
ku
.015 -.593
-.372 .422
.051 .262
.306 .234
-.197 .147
-.313 .928
-.543 .292
-.402 .110
.000 -.503
-.273 .320
.188 1.396
-.212 -.520
-.104 -.303
-.081 -.730
1.570 3.616
.685 1.805
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ตาราง 4 (ตอ)
ตัวแปรพฤติกรรม
การเรียนรู
องคประกอบทักษะ
ดานการสื่อสารฯ
พฤติกรรมการเรียนรู

กลุมรวม
(n กลุมทดลอง=308, n กลุมควบคุม=317)
กลุม
n
SD
sk ku
X
ทดลอง 255 80.189 8.678 .370 .193
ควบคุม 301 80.405 8.428 .239 .007
ทดลอง 296 49.255 5.455 -.033 .038
ควบคุม 308 50.399 4.717 .224 .692

กลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

(n กลุมทดลอง=97, n กลุมควบคุม=115)

X

77.846
82.379
46.697
49.979

SD
7.588
8.109
5.341
4.805

sk
.317
.233
-.285
.239

ku
.284
.073
.082
.246

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ

(n กลุมทดลอง=93, n กลุมควบคุม=93)

X

83.380
81.923
53.665
51.213

SD
8.469
8.109
4.046
4.755

sk
.120
.308
-.426
.041

ku
.501
-.232
.145
.320

กลุมสังคมศาสตร

(n กลุมทดลอง=118, n กลุมควบคุม=109)

X

78.639
76.961
47.725
50.119

SD
8.622
8.032
4.301
4.539

sk
.484
.329
.092
.400

ku
.291
.427
-.056
.237

จากตาราง 4 พบวา นิสิตปริญญาตรีระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคม ผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS มีพฤติกรรมการเรียนรู
ในภาพรวม คาเฉลี่ย 49.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.45 สวนกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ พฤติกรรมการเรียนรูในภาพรวม คาเฉลี่ย 50.40 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.71 เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบ พบวา
องคประกอบพุทธิพิสัย พบวา นิสิตปริญญาตรีที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS มีพฤติกรรมการเรียนรูใน
ภาพรวม คาเฉลี่ย 54.92 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.92 สวนกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ พฤติกรรมการเรียนรูในภาพรวม คาเฉลี่ย 54.04 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.66
องคประกอบจิตพิสัย พบวา นิสิตปริญญาตรีที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS มีพฤติกรรมการเรียนรูใน
ภาพรวม คาเฉลี่ย 48.28 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.78 สวนกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ พฤติกรรมการเรียนรูในภาพรวม คาเฉลี่ย 51.51 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.62
องคประกอบทักษะพิสัย พบวา นิสิตปริญญาตรีที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS มีพฤติกรรมการเรียนรู
ในภาพรวม คาเฉลี่ย 49.58 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.53 สวนกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ พฤติกรรมการเรียนรูในภาพรวม คาเฉลี่ย 50.18 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.40
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูของนิสิตปริญญาตรีที่ไดรับการจัดการเรียน
การสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคม ผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS มี 2 ขอ ดังนี้
2.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรู ทั้งภาพรวมและรายองคประกอบ ของนิสิตปริญญาตรีที่
ไดรับการทดลองไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS กับเกณฑ
รอยละ 50 (รายองคประกอบยอย) และในภาพรวมเทียบกับคะแนน T50 ซึ่งมีรายละเอียดของเกณฑ ดังนี้
ตัวแปร
เกณฑ
พฤติกรรมการเรียนรู (ภาพรวม)
T50
- องคประกอบจิตพิสัย (ภาพรวม)
T50
o ดานความเขาใจตนเอง
รอยละ 50 (22.5 คะแนน)
o ดานความเขาใจผูอื่น
รอยละ 50 (15 คะแนน)
o ดานความตระหนัก
รอยละ 50 (12.5 คะแนน)
- องคประกอบทักษะพิสัย (ภาพรวม)
T50
o ดานคิดวิเคราะห
รอยละ 50 (1.5 คะแนน)
o ดานคิดสรางสรรค
รอยละ 50 (36 คะแนน)
o ดานการสื่อสารฯ
รอยละ 50 (52.5 คะแนน)
- องคประกอบพุทธิพิสัย
รอยละ 50 (40 คะแนน)
2.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรูองคประกอบจิตพิสัยของนิสิตปริญญาตรี กอนและหลังการ
ทดลองไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS
รายละเอียดของผลการวิเคราะหตอนที่ 2 มีดังนี้
2.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรู ทั้งภาพรวมและรายองคประกอบ ของนิสิตปริญญาตรีที่
ไดรับการทดลองไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS กับเกณฑ
รอยละ 50 (รายองคประกอบยอย) และในภาพรวมเทียบกับคะแนน T50 ดังตาราง 5
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ตาราง 5 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรูทั้งภาพรวมและรายองคประกอบ ของนิสิตปริญญาตรี ที่ไดรับการทดลองไดรับการจัดการเรียนการสอนบน
ฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS กับเกณฑรอยละ 50 (รายองคประกอบยอย) และในภาพรวมกับคะแนน T50
ตัวแปรพฤติกรรมการเรียนรู

n
228
296

กลุมรวม
SD
X
54.917 4.923
48.279 6.782

องคประกอบพุทธิพิสัย
องคประกอบจิตพิสัย(ภาพรวม)
องคประกอบจิตพิสยั
255
31.570
ดานความเขาใจตนเอง
องคประกอบจิตพิสยั
255
25.560
ดานความเขาใจผูอื่น
องคประกอบจิตพิสยั
288
17.470
ดานความตระหนักฯ
องคประกอบทักษะพิสัย
255
49.575
(ภาพรวม)
องคประกอบทักษะ
251
1.490
ดานคิดวิเคราะห
องคประกอบทักษะ
255
15.271
ดานคิดสรางสรรค
องคประกอบทักษะ
255
80.188
ดานการสื่อสารฯ
พฤติกรรมการเรียนรู
296
49.255
*** มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .001

t
45.744***
-4.365

กลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
SD
t
X
52.636
4.048 27.387***
46.644
7.723
-4.144

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
SD
t
X
58.840
4.438 36.757***
51.112
6.327
1.686

กลุมสังคมศาสตร
SD
t
X
53.355
3.758 30.978***
47.289
5.563
-5.179

3.158

45.862***

30.980

3.245

18.847***

32.710

3.065

31.937***

30.900

2.945

30.056***

2.403

70.148***

25.170

2.415

30.376***

25.700

2.480

41.374***

25.620

2.336

47.911***

1.807

45.807***

17.130

1.698

26.153***

17.600

1.744

27.142***

17.680

1.926

26.739***

5.533

-1.224

48.221

5.061

-2.534

52.323

4.579

4.865***

47.933

5.619

-5.873

0.766

-0.206

1.353

0.867

-1.210

1.589

0.717

1.176

1.473

0.750

-0.381

5.198

-63.177

16.789

3.658

-37.865

17.352

5.349

-32.698

12.909

4.732

-51.409

8.678

50.946***

77.846

7.588

24.086***

83.380

8.469

34.972***

78.639

8.622

31.941***

5.455

-2.349

46.697

5.341

-5.895

53.665

4.046

8.688***

47.725

4.301

-5.622
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จากตาราง 5 พบวา นิสิตปริญญาตรีที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคม
ผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS มีคะแนนพฤติกรรมการเรียนรูในภาพรวมไมสูงกวาเกณฑ (T50) เมื่อพิจารณาเปน
รายองคประกอบ พบวา
องคประกอบพุทธิพิสัย พบวา นิสิตปริญญาตรีที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎี
ปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS มีคะแนนพฤติกรรมการเรียนรูองคประกอบพุทธิพิสัยสูงกวาเกณฑ
(รอยละ 50) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
องคป ระกอบจิ ตพิสั ย พบว า นิสิตปริญ ญาตรีที่ไดรับ การจัดการเรีย นการสอนบนฐานทฤษฎี
ปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS มีคะแนนพฤติกรรมการเรียนรูองคประกอบจิตพิสัยไมสูงกวาเกณฑ
(T50) แตเมื่ อพิจ ารณาเปน รายดานพบวา องคประกอบจิตพิสัยทั้ง 3 ดาน คือ ดานความเขาใจตนเอง
ดานความเขาใจผูอื่น และดานความตระหนักฯ นิสิตมีคะแนนทั้ง 3 ดานสูงกวาเกณฑ (รอยละ 50) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
องคประกอบทักษะพิสัย พบวา นิสิตปริญญาตรีที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎี
ปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS มีคะแนนพฤติกรรมการเรียนรูองคประกอบทักษะพิสัยไมสูงกวาเกณฑ
(T50) แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา องคประกอบทักษะพิสัยดานการสื่อสารฯ นิสิตมีคะแนนสูงกวา
เกณฑ (รอยละ 50) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สวนองคประกอบทักษะพิสัยดานคิดวิเคราะหและ
คิดสรางสรรค พบวาไมสูงกวาเกณฑ รอยละ 50

2.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรูองคประกอบจิตพิสัยของนิสิตปริญญาตรี กอนและหลัง
การทดลองไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS
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ตาราง 6 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการเรียนรูองคประกอบจิตพิสัย ของนิสิตปริญญาตรี กอนและหลังการทดลองไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐาน
ทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS
กลุมรวม
กลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
การวัด
SD
t
SD
t
X
X
กอน 48.372 9.604
48.912
7.723
องคประกอบจิตพิสัย (ภาพรวม)
-0.188
-2.466
หลัง 48.279 6.782
46.644
7.216
กอน 31.720 2.808
31.160
2.810
องคประกอบจิตพิสยั
-0.674
-0.393
ดานความเขาใจตนเอง
หลัง 31.610 3.164
31.000
3.274
กอน 25.500 2.514
25.140
2.631
องคประกอบจิตพิสยั
0.725
0.184
ดานความเขาใจผูอื่น
หลัง 25.600 2.443
25.200
2.433
กอน 14.350 1.845
14.130
1.798
องคประกอบจิตพิสยั
21.650***
12.287***
ดานความตระหนักฯ
หลัง 17.460 1.819
17.160
1.705
*** มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .001 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตัวแปรพฤติกรรมการเรียนรู

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
SD
t
X
50.380
11.139
0.857
51.112
6.327
32.200
2.947
2.126*
32.720
3.081
25.540
2.793
0.967
25.750
2.497
15.090
1.694
9.445***
17.610
1.776

X

46.301
47.289
31.550
30.960
25.660
25.680
13.910
17.630

กลุมสังคมศาสตร
SD
t
5.563
1.286
9.614
2.639
-2.538
2.932
2.182
0.100
2.401
1.841
16.639***
1.940

จากตาราง 6 พบวา นิสิตปริญญาตรีมีคะแนนพฤติกรรมการเรียนรูองคประกอบจิตพิสัยในภาพรวม กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญา
สังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS ไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นิสิตปริญญาตรีมีคะแนนพฤติกรรมการเรียนรูองคประกอบจิตพิสัยดานความ
ตระหนักฯ หลังการทดลองเรียนดวยการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS สูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 สวนอีก 2 ดานไมพบความแตกตาง
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55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

48.372

48.279

31.72

31.61
25.5

25.6
14.35

ก่อน

17.46

หลัง

ภาพประกอบ 4 แสดงคะแนนพฤติกรรมการเรียนรูองคประกอบจิตพิสัย ของนิสิตปริญญาตรี กอนและหลังการทดลองไดรับการจัดการเรียนการสอน
บนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS
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ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการเรียนรูของนิสิตปริญญาตรีระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคม ผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS
กับกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ
ตาราง 7 แสดงผลการเปรียบเทียบการเรียนรูของนิสิตปริญญาตรีระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคม ผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS กับ
กลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ
กลุมรวม
(n กลุมทดลอง=308, n กลุมควบคุม=317)
ตัวแปรพฤติกรรมการเรียนรู
กลุม
SD
t
X
ทดลอง 54.917 4.923
องคประกอบพุทธิพิสัย
1.968*
ควบคุม 54.035 4.663
ทดลอง 48.279 6.782
องคประกอบจิตพิสัย (ภาพรวม)
-5.930
ควบคุม 51.513 6.618
ทดลอง 31.570 3.158
องคประกอบจิตพิสยั
-1.863
ดานความเขาใจตนเอง
ควบคุม 32.090 3.433
ทดลอง 25.560 2.403
องคประกอบจิตพิสยั
-2.413
ดานความเขาใจผูอื่น
ควบคุม 26.060 2.495
ทดลอง 17.470 1.807
องคประกอบจิตพิสยั
-1.215
ดานความตระหนักฯ
ควบคุม 17.660 2.004
ทดลอง 49.576 5.533
องคประกอบทักษะพิสัย
-1.298
(ภาพรวม)
ควบคุม 50.176 5.396
องคประกอบทักษะ
ดานคิดวิเคราะห

ทดลอง
ควบคุม

1.490
1.647

0.766
0.797

-2.354

กลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

(n กลุมทดลอง=97, n กลุมควบคุม=115)

52.636
51.046
46.644
53.473
30.980
33.150
25.170
26.990
17.130
17.590
48.221
51.405

SD
4.048
3.897
7.723
5.741
3.245
3.111
2.415
1.984
1.698
2.103
5.061
4.750

1.353
1.505

0.867
0.749

X

t
2.569*
-6.996
-4.099
-5.079
-1.742
-3.906
-1.137

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ

(n กลุมทดลอง=93, n กลุมควบคุม=93)

58.840
55.894
51.112
52.181
32.710
32.120
25.700
26.100
17.600
17.460
52.323
49.541

SD
4.438
3.827
6.327
6.954
3.065
3.544
2.480
2.414
1.744
1.907
4.579
5.589

1.589
1.763

0.717
0.743

X

t
4.192***
-1.093
1.207
-1.115
0.521
3.700***
-1.616

กลุมสังคมศาสตร

(n กลุมทดลอง=118, n กลุมควบคุม=109)

53.355
55.882
47.289
48.823
30.900
30.920
25.620
25.020
17.680
17.910
47.933
49.426

SD
3.758
4.369
5.563
6.349
2.945
3.313
2.336
2.671
1.926
1.967
5.619
5.681

1.473
1.696

0.750
0.876

X

t
-3.821
-1.897
-0.050
1.759
-0.871
-1.930
-1.997
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ตาราง 7 (ตอ)
กลุมรวม
กลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
(n
กลุ
มทดลอง=97, n กลุมควบคุม=115)
(n กลุมทดลอง=308, n กลุมควบคุม=317)
ทดลอง 15.271 5.198
16.789
3.658
องคประกอบทักษะ
-0.643
-2.111
ดานคิดสรางสรรค
ควบคุม 15.564 5.471
18.225
4.220
ทดลอง 80.189 8.678
77.846
7.588
องคประกอบทักษะ
-0.229
-3.380
ดานการสื่อสารฯ
ควบคุม 80.405 8.428
82.379
8.109
ทดลอง 49.255 5.455
46.697
5.341
พฤติกรรมการเรียนรู
-2.752
-4.591
ควบคุม 50.399 4.717
49.979
4.805
*** มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .001, * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตัวแปรพฤติกรรมการเรียนรู

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ

กลุมสังคมศาสตร

(n กลุมทดลอง=93, n กลุมควบคุม=93)

(n กลุมทดลอง=118, n กลุมควบคุม=109)

17.352
11.043
83.380
81.923
53.665
51.213

12.909
16.776
78.639
76.961
47.725
50.119

5.349
4.247
8.469
8.109
4.046
4.755

8.811***
1.189
3.775***

4.732
5.148
8.622
8.032
4.301
4.539

-5.725
1.467
-3.990

จากตาราง 7 พบวา นิสิตปริญญาตรีกลุมทดลองที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS มีคะแนน
พฤติกรรมการเรียนรูในภาพรวมไมสูงกวากลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ และเมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบ พบวา
องคประกอบพุทธิพิสัย พบวา นิสิตปริญญาตรีกลุมทดลองที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS
มีคะแนนพฤติกรรมการเรียนรูในองคประกอบพุทธิพิสัยสูงกวากลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สวนองคประกอบจิตพิสัยและองคประกอบทักษะพิสัย ทั้งในภาพรวมและรายดาน พบวา นิสิตปริญญาตรีกลุมทดลองที่ไดรับการจัดการเรียน
การสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS มีคะแนนพฤติกรรมการเรียนรูในองคประกอบจิตพิสัยและองคประกอบทักษะพิสัยทั้งในภาพรวมและราย
ดาน ไมสูงกวากลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอสื่อ
ตาราง 8 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับความเหมาะสมของสื่อประกอบการสอนที่นํามาใช จําแนกตามประเภทของสื่อ
กลุมของสื่อ
สื่อประเภทสารคดี
สื่อประเภท
วิเคราะห
สื่อประเภทรายการ
เสวนา

สื่อ
สมพล
สุภชัย
รูสูภัยพิบัติ
ประกาศภาวะฉุกคิด
ขาวเท็จจริงแคไหน
หวยและดวงชะตา
ภาษาวิบัติ
ศิลปสโมสร

X

4.240
4.101
3.682
4.286
3.858
4.076
4.185
4.222

กลุมรวม
SD
แปลความ
0.524 เหมาะสมมาก
0.464 เหมาะสมมาก
0.553 เหมาะสมมาก
0.496 เหมาะสมมาก
0.398 เหมาะสมมาก
0.449 เหมาะสมมาก
0.486 เหมาะสมมาก
0.472 เหมาะสมมาก

กลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
SD
แปลความ
X
เหมาะสมมาก
4.214 0.512
เหมาะสมมาก
4.113 0.489
เหมาะสมมาก
3.688 0.548
เหมาะสมมาก
4.114 0.507
เหมาะสมมาก
3.879 0.392
เหมาะสมมาก
4.021 0.492
เหมาะสมมาก
4.277 0.453
เหมาะสมมาก
4.138 0.431

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
SD
แปลความ
X
4.128
0.511 เหมาะสมมาก
4.042
0.463 เหมาะสมมาก
3.727
0.563 เหมาะสมมาก
4.325
0.452 เหมาะสมมาก
3.777
0.366 เหมาะสมมาก
4.082
0.449 เหมาะสมมาก
4.059
0.491 เหมาะสมมาก
4.161
0.498 เหมาะสมมาก

X

4.341
4.143
3.643
4.394
3.909
4.118
4.211
4.342

กลุมสังคมศาสตร
SD
แปลความ
เหมาะสมมาก
0.526
เหมาะสมมาก
0.439
เหมาะสมมาก
0.551
เหมาะสมมาก
0.488
เหมาะสมมาก
0.421
เหมาะสมมาก
0.407
เหมาะสมมาก
0.492
เหมาะสมมาก
0.459

จากตาราง 8 พบวา นิสิตมีความคิดเห็นตอสื่อประกอบการสอนทั้ง 3 กลุมสื่อ คือ สื่อประเภทสารคดี สื่อประเภทวิเคราะห และสื่อประเภทรายการเสวนา อยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ย พบวา สื่อประเภทวิเคราะห (สื่อ ประกาศภาวะฉุกคิด) นิสิตมีความคิดเห็นตอสื่อนี้สูงสุด (คาเฉลี่ย=4.286) รองลงมาเปนสื่อ
ประเภทสารคดี (สือ่ สมพล คาเฉลี่ย=4.240) และสื่อประเภทรายการเสวนา (สื่อ ศิลปสโมสร คาเฉลี่ย=4.222) ตามลําดับ
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
งานวิจัย เรื่องการพัฒนาการเรียนรูของนิสิตดวยการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผาน
สื่อวีดิทัศนขององคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (Thai PBS) การวิจัยครั้งนี้เปนการ
วิจัยเชิงทดลองประเภทกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) ซึ่งมีแบบแผนการวิจัยเปนแบบการวัด
กอนการทดลอง (Pretest) และวัดหลังการทดลอง (Posttest) โดยมีกลุมควบคุม(Pretest – Posttest Control
Group Design) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้

วัตถุประสงคการวิจัย

1.1 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูของนิสิตปริญญาตรีที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐาน
ทฤษฎีปญญาสังคม ผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS ซึ่งพิจารณาการเปลี่ยนแปลงใน 3 องคประกอบ ดังนี้
ดา นพุ ทธิ พิสั ย เป น การพัฒ นานิสิตในเรื่ อง ความรู ความเขาใจเกี่ย วกับ เนื้อหาที่ไดศึกษา ไดแก
ความรู-ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และมีการคิดแบบบูรณาการ ประเมินคา
เปนความสามารถของผูเรียนในการตัดสินคุณคาของสิ่งตางๆ ทั้งเนื้อหาและวิธีการที่เกิดขึ้น อาจจะกําหนดขึ้นเอง
จากประสบการณ
ดานจิตพิสัย เปนการพัฒนานิสิตในเรื่องการเขาใจตนเองและการเขาใจผูอื่น รวมถึงความตระหนักใน
ลิขสิทธิ์ และความสําคัญในเรื่องที่ไดเรียน
ดานทักษะพิสัย เปนการพัฒนานิสิตใหมีทักษะพิสัยตางๆ ดีขึ้นในการนําความรูที่ไดเรียนไป
ประยุกตใช เชน ทักษะพิสัยการคิดวิเคราะห ทักษะพิสัยการคิดสรางสรรค ทักษะพิสัยการสื่อสาร และทักษะพิสัย
สารสนเทศ
1.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรูของนิสิตปริญญาตรีระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบน
ฐานทฤษฎีปญญาสังคม ผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS กับกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ

สมมติฐานการวิจัย

1. นิสิตปริญญาตรีกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai
PBS มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูในระยะหลังการทดลองสูงกวาเกณฑรอยละ 50 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2. นิสิตปริญญาตรีกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai
PBS มีพฤติกรรมการเรียนรู สูงกวานิสิตปริญญาตรีที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ มตั วอย า ง ในการวิ จัย ครั้ง นี้ เปน นิ สิตปริญ ญาตรี มหาวิ ทยาลัย ศรีน คริน ทรวิ โ รฒ
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 ที่ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในรายวิชาทักษะพิสัยการรูสารสนเทศ
(มศว 141) และรายวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย (มศว 151) จํานวน 625 คน โดยแบงเปนกลุมทดลอง
จํานวน 308 คน และกลุมควบคุม จํานวนละ 317 คน ซึ่งไดมาดวยการเลือกแบบเจาะจงจากนิสิต 3 สาขาวิชา ซึ่ง
มีคณะผูสอนเปนอาจารยประจําหลักสูตรที่สมัครใจเขารวมในโครงการ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
1. แผนการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS
2. สื่อวีดิทัศน Thai PBS
3. แบบวัดตัวแปรที่ศึกษา 17 แบบวัด ประกอบดวย
1) แบบวัดความเขาใจตนเอง
2) แบบวัดความเขาใจผูอื่น
3) แบบวัดความตระหนักในลิขสิทธิ์
4) แบบวัดความคิดเห็นที่มีตอสื่อวีดิทัศน
5) แบบวัดทักษะพิสัยการสื่อสารและสารสนเทศ
6) แบบวัดทักษะพิสัยการคิดวิเคราะห
7) -14) แบบวัดพุทธิพิสัยในเนื้อหาที่สอน จํานวน 8 แบบวัด
15) แบบวัดทักษะพิสัยความคิดสรางสรรค
16) แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรูจากสื่อ
17) แบบบันทึกพฤติกรรมตั้งใจรับสื่อของนิสิต
คุณภาพของแบบวัดเปนดังนี้

ตาราง 9 แสดงคุณภาพของแบบวัดที่ใชในงานวิจัย
แบบวัด

คุณภาพของแบบวัด
รายขอ
ทั้งฉบับ
พิสัย
พิสัยอํานาจ ความเชื่อมั่น
ความยาก
จําแนก

1. แบบวัดพุทธิพิสัย จํานวน 8 แบบวัด ประกอบดวย
เรื่อง ขาวเท็จจริงแคไหน
.043 - .886
เรื่ อ ง สุ ภ ชั ย ป ติ วุ ฒิ (มนุ ษ ย วั น ธรรมดา ชาวนา .257 - .957
วันหยุด)
เรื่อง หวยและดวงชะตา
.229 - .786

.277 - .752
.222 - .851

.744
.882

.566 - .795

.863
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ตาราง 9 (ตอ)
แบบวัด
เรื่อง รูสูภัยพิบัติ
เรื่อง ภาษาวิบัติ
เรื่อง ก็อปปไรท ก็อปปเลฟ
เรื่อง สมพล รุงพาณิชย เพราะชีวิตเปนเรื่องเพราะๆ
เรื่อง รูเรื่อง Hack เว็บไซต
2. แบบวัดจิตพิสัย จํานวน 3 แบบวัดประกอบดวย
ความเขาใจตนเอง
ความเขาใจผูอื่น
ความตระหนักในลิขสิทธิ์
3. แบบวัดทักษะพิสัย จํานวน 3 แบบวัดประกอบดวย
ทักษะพิสัยการคิดวิเคราะห
ทักษะพิสัยความคิดสรางสรรค
ทักษะพิสัยการสื่อสารและสารสนเทศ
4. แบบวัดความคิดเห็นที่มีตอสื่อวีดิทัศน

คุณภาพของแบบวัด
รายขอ
ทั้งฉบับ
พิสัย
พิสัยอํานาจ ความเชื่อมั่น
ความยาก
จําแนก
.086 - .843 .272 - .881
.873
.190 - .771 .344 - .884
.851
.086 - .886 .316 - .786
.805
.300 - .957 .282 - .962
.867
.086 - .786 .352 - .891
.815
-

.198 - .704
.583 - .795
.310 - .612

.766
.875
.719

.576 - .706
-

.649 - .833
.314 - .703
.457 - .870

.646
.890
.901
.937

-

วิธีดําเนินการทดลอง
ผูวิจัยแบงการดําเนินการทดลองออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ระยะกอนการทดลอง
ขั้นที่ 2 ระยะการทดลอง
ขั้นที่ 3 ระยะหลังการทดลอง
ขั้นที่ 1 ระยะกอนการทดลอง
ผูวิจัยวางแผนจัดเตรียมสิ่งตางๆ เพื่อใหพรอมกอนการทดลอง ไดแก
1. กําหนดและคัดเลือกและวิเคราะหสื่อวีดิทัศนของ Thai PBS ที่จะนํามาใชเปนสื่อการสอนใน
รายวิชาที่ทําการทดลอง
2. ทําการสรางแบบวัดและแบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรูของนิสิต
3. ฝกผูชวยสังเกต เนื่องจากการทดลองนี้ใชนิสิตทั้งหองในการเขารวมกิจกรรม ดังนั้นผูวิจัย
จึงฝกผูชว ยสังเกตในงานวิจัยจํานวน 6 คน โดยผูวิจัยไดฝกอบรม อธิบายลักษณะของพฤติกรรมที่ตองสังเกต
หลักการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม ใหผูชวยสังเกตทราบ และทําการฝกสังเกตจริงในชั้นเรียนโดยผูวิจัยและผูชวย
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สังเกตรวมกันสังเกตและบันทึกพฤติกรรม เพื่อหาคาความสอดคลองของผูสังเกต ไมต่ํากวา รอยละ 80 ของการ
สังเกตแตละครั้ง โดยทดลองใชกับนิสิตกลุมอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง
4. แบงกลุมตัวอยางออกเปนในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
กลุมทดลอง เปนกลุมที่ใชการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน
Thai PBS
กลุมควบคุม เปนกลุมที่มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ
5. ใหนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชา มศว 141 และ มศว 151 ซึ่งเปนกลุมตัวอยางทําแบบวัดความ
เขาใจตนเอง แบบวัดความเขาใจผูอื่น
ขั้นที่ 2 ระยะการทดลอง
ดําเนินการทดลองโดยผูวิจัยจัดการเรียนการสอนในกลุมทดลองดวยการใชการจัดการเรียนการสอบน
ฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS
สวนกลุมควบคุม เปนการจัดการเรียนการสอนตามปกติ ใชเวลา 120 นาทีผูสอนดําเนินการสอนโดย
ใชวิธีบรรยาย ตามเนื้อหาพฤติกรรมการเรียนรู ประเด็นสําคัญๆ เชนเดียวกับกลุมทดลอง โดยไมใชสื่อ Thai PBS
เมื่อสอนเสร็จในแตละครั้ง (8 ครั้งตามหัวขอที่กําหนด) ผูสอนทําการวัดพุทธิพิสัยทั้งกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม
ขั้นที่ 3 ระยะหลังการทดลอง
หลังจากเสร็จสิ้นระยะการทดลอง 1 สัปดาห ผูวิจัยดําเนินการวัดจิตพิสัยและทักษะพิสัยการเรียนรู
ของนิสิตทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
1. หาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานจากคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู ของกลุม
ทดลอง กลุมควบคุม ทั้งการวัดกอนการทดลอง และวัดหลังการทดลอง
2. ใชการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย หลังการทดลองกับเกณฑคะแนนรอยละ 50 โดยใชสถิติคาที (t-test)
แบบกลุมตัวอยางกลุมเดียว (One Group Sample)
3. ใชการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย กอนและหลังการทดลอง โดยใชสถิติคาที (t-test แบบ Dependent
Group)
4. ใชการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย หลังการทดลองระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม โดยใชสถิติคาที
(t-test แบบ Independent Group)

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัย สรุปไดวา
1. ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูของนิสิตปริญญาตรีที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบน
ฐานทฤษฎีปญญาสังคม ผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS พบวา
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1.1 นิสิตปริญญาตรีที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน
Thai PBS มีคะแนนพฤติกรรมการเรียนรูในภาพรวม ไมสูงกวาเกณฑ (T50) เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบ
ในองคประกอบพุทธิพิสัย พบวา นิสิตปริญญาตรีที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผาน
สื่อวีดิทัศน Thai PBS มีคะแนนพฤติกรรมการเรียนรูองคประกอบพุทธิพิสัยสูงกวาเกณฑ (รอยละ50) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 องคประกอบจิตพิสัย พบวา นิสิตปริญญาตรีที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบน
ฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS มีคะแนนพฤติกรรมการเรียนรูองคประกอบจิตพิสัยไมสูงกวา
เกณฑ (T50) แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา องคประกอบจิตพิสัยทั้ง 3 ดาน คือ ดานความเขาใจตนเอง ดาน
ความเขาใจผูอื่น และดานความตระหนักฯ นิสิตมีคะแนนทั้ง 3 ดานสูงกวาเกณฑ (รอยละ50) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 องคประกอบทักษะพิสัย พบวา นิสิตปริญญาตรีที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎี
ปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS มีคะแนนพฤติกรรมการเรียนรูองคประกอบทักษะพิสัยไมสูงกวาเกณฑ
(T50) แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา องคประกอบทักษะพิสัยดานการสื่อสารฯ นิสิตมีคะแนนสูงกวาเกณฑ
(ร อยละ50) อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .001 สว นองค ป ระกอบทั กษะพิ สัย ดา นคิ ด วิเ คราะหแ ละคิ ด
สรางสรรค พบวาไมสูงกวาเกณฑรอยละ 50
1.2 นิสิตปริญญาตรีมีคะแนนพฤติกรรมการเรียนรูองคประกอบจิตพิสัยในภาพรวม กอนและ
หลังการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS ไมแตกตางกัน และเมื่อ
พิ จ ารณาเป น รายด า น พบว า นิ สิ ตปริ ญ ญาตรี มีคะแนนพฤติกรรมการเรีย นรู องคป ระกอบจิ ตพิสัย ด านความ
ตระหนักฯ หลังการทดลองเรียนดวยการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS
สูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สวนอีก 2 ดานไมพบความแตกตาง
2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรูของนิสิตปริญญาตรีระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการ
สอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS กับกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ
พบวา นิสิตปริญญาตรีกลุมทดลองที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai
PBS มีคะแนนพฤติกรรมการเรียนรูในภาพรวมไมสูงกวากลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ และเมื่อ
พิจารณาเปนรายองคประกอบ ในองคประกอบพุทธิพิสัย พบวา นิสิตปริญญาตรีกลุมทดลองที่ไดรับการจัดการ
เรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS มีคะแนนพฤติกรรมการเรียนรูในองคประกอบ
พุ ท ธิ พิ สั ย สู ง กว า กลุ ม ที่ ไ ด รั บ การจั ด การเรี ย นการสอนตามปกติ อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ส ว น
องคประกอบจิตพิสัยและองคประกอบทักษะพิสัย ทั้งในภาพรวมและรายดาน พบวา นิสิตปริญญาตรีกลุมทดลองที่
ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS มีคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู
ในองคประกอบจิตพิสัยและองคประกอบทักษะพิสัยทั้งในภาพรวมและรายดาน ไมสูงกวากลุมที่ไดรับการจัดการ
เรียนการสอนตามปกติ
อภิปรายผล
ผลของการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูของนิสิตปริญญาตรีที่ไดรับการจัดการเรียน
การสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS สามารถนําประเด็นสําคัญมาอภิปรายผลไดดังนี้
จากผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 และ 2 พบวาในระยะหลังการทดลอง นิสิตปริญญาตรีกลุมที่
ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
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การเรียนรู ในองคประกอบพุทธิพิสัย องคประกอบจิตพิสัยทั้ง 3 ดาน คือ ดานความเขาใจตนเอง ดานความเขาใจ
ผูอื่น และดานความตระหนักในลิขสิทธิ์และ องคประกอบทักษะพิสัยเฉพาะดานการสื่อสาร สูงกวาเกณฑ (รอยละ
50) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนิสิตปริญญาตรีกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎี
ปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS มีพฤติกรรมการเรียนรูในองคประกอบพุทธิพิสัย สูงกวานิสิตปริญญาตรีที่
ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั้น ทั้งนี้เนื่องมาจากประสิทธิภาพ
ของการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีระบบตอการ
พัฒนานิสิตใหเกิดการเรียนรูโดยผานกระบวนการเรียนรูจากการสังเกต ซึ่งกระบวนการดังกลาวเริ่มจากการที่
ผูสอนนําเสนอตัวแบบที่แสดงถึงองคประกอบของพฤติกรรมการเรียนรูคือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดาน
ทักษะพิสัยใหนิสิตไดรับรู และเมื่อนิสิตไดรับรูตัวแบบดังกลาวนิสิตเกิดการเปลี่ยนแปลงทางปญญาที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Dopson. 1997) โดยกระบวนการทางปญญาของนิสิตที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถ
อธิบายโดย เริ่มตั้งแตกระบวนการใสใจ กระบวนการเก็บจํา กระบวนการกระทําและกระบวนการจูงใจ แลวสงผล
ใหนิสิตแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบในองคประกอบที่ตัวแบบนําเสนอ (Bandura. 1986 ) ซึ่งเปนไปตามหนาที่
สํ า คั ญ ของตั ว แบบที่ ทํ า หน า ที่ ส ร า งพฤติ ก รรมใหม ห รื อ เสริ ม พฤติ ก รรมที่ มี อ ยู แ ล ว ให ดี ยิ่ ง ขึ้ น (สมโภชน
เอี่ยมสุภาษิต. 2550) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ ดังนี้ กระบวนการใสใจของงานวิจัยนี้
พิจารณาจากลักษณะของสื่อและความตั้งใจรับสื่อของนิสิต จากการรวบรวมขอมูลความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอ
ลักษณะของสื่อหรือตัวแบบที่นําเสนอนั้นนิสิตใหความคิดเห็นวา สื่อหรือตัวแบบที่นําเสนอ มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก กลาวคือ ดานตัวแสดงมีความเหมาะสมกับเนื้อหา สามารถดึงดูดใจชวนติดตาม ดานเนื้อหาของสื่อ
มีความนาสนใจ กระชับและเขาใจงาย สื่อที่นําเสนอทําใหนิสิตไดรับประโยชนทั้งความรู และการนําความรูไป
ประยุกตใชเปนอยางมาก และประเด็นสําคัญพบวาสื่อที่นําเสนอสามารถกระตุนใหนิสิตทําตามตัวแบบไดในระดับ
มาก สวนเรื่องความตั้งใจในการรับสื่อของนิสิตพบวา นิสิตกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎี
ปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศน Thai PBS มีความตั้งใจในการรับสื่อโดยเฉลี่ยรอยละ 73.13 ซึ่งขอมูลดังกลาวแสดงให
เห็ น ว า นิ สิ ต มี ค วามใส ใ จต อ ตั ว แบบที่ นํ า เสนอ ต อ จากนั้ น จึ ง ส ง ผ า นข อ มู ล ไปยั ง กระบวนการเก็ บ จํ า ซึ่ ง เป น
กระบวนการที่เก็บจํารายละเอียดของสิ่งที่ตัวแบบนําเสนอเขาสูกระบวนทางปญญาของนิสิต มีผลทําใหนิสิตเกิด
การเรียนรูจากสิ่งที่ไดสังเกต ทั้งนี้เพราะการไดมาซึ่งความรู (Acquired) นี้ Bandura (1986) กลาววาเปนการทํา
ใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ศักยภาพของพฤติกรรมซึ่งถือวาบุคคลไดเกิดการเรียนรูขึ้นแลว ตอจากนั้นจะเขาสู
กระบวนการกระทํา ซึ่งเปนกระบวนการที่นิสิตนําสิ่งที่เก็บจํามาแปลงเปนการกระทําโดยทําการทบทวน ซักซอมวา
ตนเองสามารถแสดงพฤติ ก รรมได ต ามตั ว แบบหรื อ ไม และกระบวนการสุ ด ท า ยเป น กระบวนการจู ง ใจ
เปนกระบวนการที่มีผลอยางมากตอการที่จะทําใหนิสิตแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ ทั้งนี้สิ่งสําคัญในกระบวนการนี้
ก็คือตัวเสริมแรงทางบวกที่ตัวแบบไดรับนั้นมีอิทธิพลอยางมากตอการจูงใจใหนิสิตแสดงพฤติกรรมออกมา ดังเชน
จากการนําเสนอสื่อจากรายการศิลปสโมสร ตอน รูเรื่อง Hack เว็บไซต ที่เนนเปนตัวแบบดานพุทธิพิสัยที่เปน
องคประกอบดานพุทธิพิสัยเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ความสําคัญ กระบวนการ และสวนประกอบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งสามารถทําใหนิสิตเกิดการเปลี่ยนแปลงทางปญญาจากการไมรู เปน รูและเขาใจเนื้อหาที่สื่อนําเสนอ
ทําใหเกิดพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูองคประกอบพุทธิพิสัยใหเพิ่มขึ้นได และจากสื่อรายการเปน อยู คือ เรื่อง
สมพล รุงพาณิชย เพราะชีวิตเปนเรื่องเพราะๆ ก็แสดงใหเห็นวาสื่อมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เรียนรูองคประกอบจิตพิสัย โดยการที่ สมพล รุงพาณิชย เปนตัวแบบในเรื่องของการเขาใจตนเองซึ่งสามารถทําให
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เขาประสบความสําเร็จในสิ่งที่คาดหวัง จากการที่สมพลไดรับความสําเร็จนี้เอง จึงทําหนาที่เปนตัวจูงใจใหนิสิตทํา
ความเขาใจตนเองเพื่อจะไดประสบความสําเร็จเชนเดียวกับตัวแบบบาง หรือในกรณีของ สุภชัย ปติวุฒิ จาก
รายการเปน อยู คือ ตอน สุภชัย ปติวุฒิ (มนุษยวันธรรมดา ชาวนาวันหยุด) ซึ่งเปนตัวแบบที่สําคัญของพฤติกรรม
การเรียนรูองคประกอบทักษะพิสัย ดานทักษะพิสัยการสื่อสาร โดยที่ สุภชัย ปติวุฒิ ไดเปนตัวแบบที่แสดงใหเห็น
วา การที่เขามีทักษะพิสัยการสื่อสารที่ดี ทําเขาไดรับความรวมมือจากชาวนาและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
ของเขา ซึ่งเปนสิ่งจูงใจใหนิสิตแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบเพื่อจะไดป ระสบความสําเร็จตามเป าหมายที่ตั้งไว
ผลงานวิจัยนี้สอดคลองกับผลงานวิจัยของ วิลเลียม วิมุกตายน (2540 ) ที่ทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการฝกเพื่อ
พัฒนาทักษะพิสัยการสื่อสารทางวาจาสําหรับนักศึกษาพยาบาล โดยทําการวิจัยกับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปที่ 2
ของวิทยาลัยบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร โดยในกลุมทดลองผูวิจัยไดใชชุดฝกตัวแบบเพื่อพัฒนาทักษะพิสัยการ
สื่อสารผานวีดิทัศน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาพยาบาลกลุมทดลองมีทักษะพิสัยการสื่อสารทางวาจาสูงกวากลุม
ควบคุมอยางมีนั ยสํ าคั ญที่ ระดั บ .01 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของจิราภรณ ชู วงศและเจียมจิ ต โสภณสุขสถิตย
(2554) ไดทําวิจัยเรื่องผลของการใหความรูทางดานสุขภาพตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังที่
ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ซึ่งกลุมตัวอยางคือผูปวยไตวายเรื้อรังที่ไดรับการรักษาโดยการฟอกเลือด
ดวยเครื่องไตเทียมที่แผนกไตเทียม โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง ผูวิจัยทําการทดลองโดยใหความรูเปนรายบุคคล
รวมกับการใชสื่อวีดีทัศนใหความรูเรื่องการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไต
เที ย มและสื่ อวี ดิทัศนเ รื่ องพฤติกรรมการดู แลตนเอง ผลการวิ จัยพบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ย คะแนนความรู
ทางดานสุขภาพเรื่องโรคไตวายเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมและคาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองหลังการทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของ
ณัฐนันท เกตุภาค วิลาวัณย พิเชียรเสถียร และอารีวรรณ กลั่นกลิ่น (2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลของการให
ขอมูลโดยใชสื่อวีดิทัศนตอความรูและการปฏิบัติของผูปวยในการปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กลุมตัวอยาง
คือ ผูปวยที่มีอายุ 18-60 ป เขารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่ง ซึ่งกลุมทดลองไดรับขอมูลผานสื่อวีดิ
ทัศนเรื่อง การปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลของผูปวย สวนกลุมควบคุมไดรับขอมูลตามปกติ ผลการวิจัยพบวา
หลังไดรับขอมูลผานสื่อวีดิทัศน กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูและมีคาเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติเพิ่มขึ้นสูงกวา
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
สําหรับทักษะพิสัยการคิดวิเคราะหและความคิดสรางสรรค ผลการวิจัยไมพบการเปลี่ยนแปลงที่เดนชัด
และไมพบความแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะทักษะพิสัยทั้ง 2
ทักษะพิสัยเปนทักษะพิสัยความคิดระดับสูงที่ตองไดรับตัวแบบรวมกับการลงมือกระทําโดยตองใชจํานวนครั้งของ
การฝกฝนที่มากกวานี้จึงจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เดนชัดได
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ขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
การจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อ Thai PBS สามารถพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน ในองคประกอบดานพุทธิพิสัย ไดดีกวาการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ สวนองคประกอบดานจิตพิสัย
และดานทักษะพิสัยยังไมสามารถพัฒนาไดเทาที่ควร ดังนั้นผูสอนอาจจะตองใชเวลาในการพัฒนามากขึ้นหรือ
อาจจะใชเทคนิคการพัฒนาอยางอื่นรวมดวยเพื่อดึงดูดความสนใจของนิสิตไดมีสวนรวมกับกิจกรรมในหองเรียน
อยางสม่ําเสมอ และเปนกิจกรรมที่เสริมการเรียนรูที่สอดคลองกับวัตถุประสงคตามเนื้อหารายวิชา
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
เพื่อใหผลการพัฒนาเกิดขึ้นชัดเจนทั้ง 3 องคประกอบ ควรมีการทําการวิจัยแบบระยะยาวเพื่อศึกษา
พัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู นอกจากนี้ ควรมีการทําวิจัยในเรื่องการผลิตสื่อเพื่อใชประกอบในการ
จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมวัตถุประสงคของรายวิชาที่สอน ซึ่งอาจทําเปนโครงการความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (Thai PBS)
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ภาคผนวก

มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา ทักษะการรูส้ ารสนเทศ (SWU141)
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจํ าปี การศึกษา 2556
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ
SWU141 INFORMATION LITERACY SKILLS
2. จํ านวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
ตอน
อาจารย์ผสู ้ อน
สถานทีต่ ิดต่อ
โทรศัพท์
Email
B01 อ.รัตติยา มีบุศย์
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-361-3662 rattiyam@swu.ac.th
B02 ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ 086-600-0596 tnomsak@swu.ac.th
B03 อ.รัตติยา มีบุศย์
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-361-3662 rattiyam@swu.ac.th
B04 อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-731-9455 watcharapongs@swu.ac.th
B05 ผศ.ดร.แววตา เตชาทวีวรรณ
คณะมนุษยศาสตร์
086-533-7418
walta@swu.ac.th
B06 อ.รัตติยา มีบุศย์
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-361-3662 rattiyam@swu.ac.th
B07 ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ 089-782-0820
thanital@swu.ac.th
B08 ดร.ชนัตถ์ พูนเดช
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-422-3858
chanutp@swu.ac.th
B09 ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ 089-782-0820
thanital@swu.ac.th
B10 ดร.ชนัตถ์ พูนเดช
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-422-3858
chanutp@swu.ac.th
B11 อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-731-9455 watcharapongs@swu.ac.th
B12 ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ 086-600-0596 tnomsak@swu.ac.th
B13 อ.พัชร พิพิธกุล
คณะมนุษยศาสตร์
patcharap@swu.ac.th
02-649-5000
B14 อ.อธิปัตย์ สมิททองคํา
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
athipat@swu.ac.th
ต่อ 17933
คณะเทคโนโลยีและ
B15 ดร.กมลชัย ชะเอม
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
kamonchai@swu.ac.th
การเกษตร
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตอน
อาจารย์ผสู ้ อน
B16 ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์
B17 ดร.กมลชัย ชะเอม
B18 ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา
B19 อ.อธิปัตย์ สมิททองคํา
B20 อ.ชัยธวัช ตนตรง
B21 อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน
B22 ดร.ชนัตถ์ พูนเดช

สถานทีต่ ิดต่อ
โทรศัพท์
Email
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ 089-782-0820
thanital@swu.ac.th
คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
kamonchai@swu.ac.th
การเกษตร
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ 086-600-0596 tnomsak@swu.ac.th
02-649-5000
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
athipat@swu.ac.th
ต่อ 17933
02-649-5000
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
chaithawat@swu.ac.th
ต่อ 17933
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-731-9455 watcharapongs@swu.ac.th
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-422-3858
chanutp@swu.ac.th

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน : 1/2556 ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) : ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) : ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
8 พฤษภาคม 2556
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.เพื่อให้ นิสติ มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็ นพื้นฐาน
การเรียนรู้ ในยุคสังคมสารสนเทศ
2.เพื่อให้ นิสติ มีทกั ษะขั้นพื้นฐานในการใช้ งานและรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
3.เพื่อให้ นิสติ รู้จักแหล่งข้ อมูลและสารสนเทศ วิธกี ารค้ นหา การประเมิน และนําสารสนเทศไปใช้ ได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเห็นคุณค่าของสารสนเทศที่มีต่อตนเองและสังคม
4.เพื่อให้ สามารถนําเสนอสารสนเทศด้ วยวิธกี ารและรูปแบบที่ถูกต้ องได้ อย่างเหมาะสม
5.เพื่อให้ นิสติ ตระหนักถึงจรรยาบรรณในการใช้ สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
โครงงานเป็ นหลัก (Project-Based Instruction)
2. เพื่อปรับปรุงสื่อ/กิจกรรมการเรียนการสอน/การประเมินผลการเรียน ให้ สอดคล้ องกับ มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ ใน มคอ 2
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาความสํา คั ญ ของระบบและกระบวนการสื่ อ สาร พั ฒ นาทั ก ษะในการสื บ ค้ น และอ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล
การใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ต่ า ง ๆ และการจั ด การความรู้ จ ากเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ต เพื่ อ การเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต
ตลอดจนฝึ กทักษะการนําเสนอข้ อมูลสารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีต่อบุคคลและ
สังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
แบบฝึ กหัด
การเรียนรูด้ ว้ ย
บรรยาย
การเรียนรู ้
งานมอบหมาย
การฝึ กปฏิบตั ิ
ตนเอง
สาธิต
โครงงานเป็ นหลัก
กิจกรรม
30
20
20
45
30
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

ด้ านที่ 1
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

มศว 141
ทักษะการรู้
สารสนเทศ

ด้ านที่ 5
ด้ านที่ 4
ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะ
เชิงตัวเลข การ
ความสัมพันธ์ สื่อสาร และการใช้
ระหว่างบุคคล
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้ านที่ 3
ทักษะทาง
ปัญญา

ด้ านที่ 2
ความรู้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

2

3 1

2

3 1 2 3 4

•

ο

•

•

ο

• •

ο

ο

•

ο

•

ο

ο

•

•

ο

• • •

4. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
การให้ คํา ปรึ ก ษาและแนะนํา ทางวิ ชาการแก่นิ สิตนอกชั้ น เรี ยนเป็ นรายบุ คคล จํา นวน 1 ชั่ ว โมง
ต่อสัปดาห์ โดยประกาศเวลาให้ คาํ ปรึกษาผ่านช่องทาง ดังนี้
1. เว็บไซต์รายวิชา ATutor ประจําตอนเรียน http://course.swu.ac.th
2. เว็บไซต์ประมวลรายวิชาประจําตอนเรียน http://syllabus.swu.ac.th
โดยการนัดหมายทางโทรศัพท์/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ล่วงหน้ า
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
4.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
1. มี คุ ณ ธ ร ร ม
จ ริ ย ธ ร ร ม ใ น ก า ร
ดํ า ร ง ชี วิ ต มี ค ว า ม
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และมี
จรรยาบรรณทาง
วิชาการ
2. มี จิ ต ส า ธ า ร ณ ะ
เสียสละเพื่อส่วนรวม
3. รับผิดชอบตนเอง
ผู้อ่นื สังคม และ
สิ่งแวดล้ อม

กลยุทธ์การสอน
- การบรรยายและสาธิต หัวข้ อ จริยธรรม
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการใช้
สารสนเทศ
- การบรรยายและสาธิต หัวข้ อ
การเขียนอ้ างอิงและบรรณานุกรม
- การบรรยายและสาธิต หัวข้ อ จริยธรรม
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการใช้
สารสนเทศและหัวข้ อ การเขียนอ้ างอิงและ
บรรณานุกรม
- แบบฝึ กหัดและงานมอบหมาย
- การประเมินโครงงานครั้งที่ 1 และ 2
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วิธกี ารวัดและประเมินผล
- การประเมินโครงงาน ครั้งที่ 1 และการ
ประเมินโครงงาน ครั้งที่ 2
- การประเมินโครงงานฉบับสมบูรณ์
บรรณานุกรม
- แบบฝึ กหัด เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับการใช้ สารสนเทศ/ การเขียนอ้ างอิง
และบรรณานุกรม
- การเขียนอ้ างอิงและบรรณานุกรม
- การประเมิ น ความรั บ ผิ ด ชอบในการส่ ง
แบบฝึ กหั ด งานมอบหมายและการเข้ า อบรม
ต่างๆ
- การประเมิ น ความพร้ อมเพรี ย งและการ
ประเมินการมีส่วนร่วมเพื่อวัดความรับผิดชอบใน
หน้ าที่ของตนเองในกลุ่ม
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4.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม (ต่อ)
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธกี ารวัดและประเมินผล
4. มีวินัย ตรงต่อเวลา การบรรยายหั วข้ อ แนะนํารายวิชาเพื่อชี้แจง การประเมินผลด้ านจิตพิสยั โดยแบ่งเป็ นจํานวน
เคารพกฎ ระเบียบ
กฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการเรียนการ การเข้ าเรียน การมาเรียนสาย การขาด
ขององค์กรและสังคม สอน และให้ นิสติ ร่ วมกําหนดระเบียบในการ
เรียน
5. ตระหนั กในคุ ณค่ า
ของศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ของไทยและประชาคม
นานาชาติ
4.2 ด้ านความรู้
ผลการเรียนรู้
1.มี ค วามรอบรู้ อ ย่ า ง
กว้ างขวาง มีโลกทัศน์
กว้ างไกล และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง

2.มี ค วามรู้ แ ละความ
เข้ าใจธรรมชาติ ข อง
ตนเอง รู้ เท่ า ทั น การ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ล ะ
ดํ า ร ง ชี วิ ต อ ย่ า ง มี
ความสุ ข ท่ า มกลาง
กระแสโลกาภิวัตน์
3. มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม
เข้ าใจเพื่ อนมนุ ษ ย์ /
สั ง ค ม ทั้ ง ไ ท ย แ ล ะ
นานาชาติ / กฏหมาย
ในชีวิตประจําวัน และ
สามารถนํา ความรู้ ไ ป
ใช้ ในการแก้ ปั ญหา
และสร้ างสรรค์สงั คม

กลยุทธ์การสอน
- การบรรยาย หัวข้ อแนะนํารายวิชา
- การบรรยาย หั วข้ อ ความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับ
การรู้สารสนเทศ
-การบรรยาย หั วข้ อ แหล่ งสารสนเทศและ
การสืบค้ นสารสนเทศออนไลน์
-การบรรยาย หัวข้ อ การสืบค้ นสารสนเทศ
- การทําโครงงานกลุ่มตามหั วข้ อที่ต้องการ
ศึกษาและเรียนรู้
- การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

วิธกี ารวัดและประเมินผล
-แบบฝึ กหั ด ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ยวกั บ การรู้
สารสนเทศและการประเมินสารสนเทศ
-แบบฝึ กหัดและงานมอบหมายแหล่งสารสนเทศ
และการสื บ ค้ นสารสนเทศออนไลน์ / แหล่ ง
สารสนเทศและกลยุทธ์การสืบค้ น
- การประเมินโครงงานครั้งที่ 1 และ 2
- งานมอบหมาย การเข้ าอบรมต่างๆ

-

-

-การบรรยาย หัวข้ อ การเขียนอ้ างอิงและ
-แบบฝึ กหัด การเขียนอ้ างอิง และบรรณานุกรม
บรรณานุกรม
-แบบฝึ กหัด จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
-การบรรยาย หัวข้ อ จริยธรรมและกฎหมาย กับการใช้ สารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ สารสนเทศ

4.2 ด้ านความรู้ (ต่อ)
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ผลการเรียนรู้
4. มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม
เข้ าใจ และตระหนักถึง
ความจํา เป็ นในการมี
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ที่
ถู ก ต้ อ งกั บ ธรรมชาติ
แวดล้ อม
5.มี ค วาม รู้ พื้ นฐา น
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
ดํ า รงชี วิ ต ตามหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์การสอน

วิธกี ารวัดและประเมินผล

-

-

-

-

4.3 ด้ านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธกี ารวัดและประเมินผล
1.เป็ นผู้ ใฝ่ รู้ และมี
วิ จ ารณญาณในการ -การบรรยาย หัวข้ อ การประเมินสารสนเทศ -แบบฝึ กหัด เรื่อง การประเมินสารสนเทศ
เลือกรับข้ อมูลข่าวสาร -การบรรยาย หัวข้ อ การกําหนดหัวข้ อและ -แบบฝึ กหัด เรื่อง การเรียบเรียงโครงงาน
-งานมอบหมาย เรื่อง การประเมินสารสนเทศ
การเขียนโครงเรื่อง
-แบบฝึ กหัด เรื่อง การกําหนดหัวข้ อและการ
เขียนโครงเรื่อง
-งานมอบหมาย เรื่อง การกําหนดหัวข้ อและการ
เขียนโครงเรื่อง
- การประเมินผลโครงงานฉบับสมบูรณ์
2.สามารถคิ ด อย่ า งมี
เหตุผลและเป็ นระบบ
3.สามารถเชื่ อมโยง
ค ว า ม รู้ สู่ ก า ร ใ ช้
ประโยชน์ เ พื่ อ พั ฒ นา
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง
ตนเอง และสัง คมใน
ทุกมิติได้ อย่างสมดุล

-การบรรยาย หั วข้ อ การกําหนดหั วข้ อและ
การเขียนโครงเรื่อง
--การบรรยาย หัวข้ อ แหล่ งสารสนเทศและ
การสืบค้ นสารสนเทศออนไลน์
-การบรรยาย หัวข้ อ การเขียนอ้ างอิงและ
บรรณานุกรม

สํานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-แบบฝึ กหัด การกําหนดหัวข้ อ การเขียนโครง
เรื่องและการเรียบเรียงโครงงาน
-แบบฝึ กหั ดและงานมอบหมายแหล่ งสารสนเทศ
และการสื บ ค้ นสารสนเทศออนไลน์ / แหล่ ง
สารสนเทศและกลยุทธ์การสืบค้ น
-แบบฝึ กหัด การเขียนอ้ างอิง และบรรณานุกรม
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4.4 ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1. ใ ช้ ภ า ษ า ใ น ก า ร -การบรรยายและสาธิต หัวข้ อ การนําเสนอ
ติดต่อสื่อสารและสร้ าง สารสนเทศด้ วยโปรแกรม MS Power
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ ืน Point Google doc และ Skydrive
ได้ เป็ นอย่างดี
2. ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว - กิจกรรม การระดมสมองเพื่อการกําหนด
ทํางานร่ วมกับผู้อ่ ืนทั้ง หัวข้ อโครงงาน
ใ น ฐ า น ะ ผู้ นํ า แ ล ะ - การทําโครงงาน และการประเมินผล
โครงงาน ครั้งที่ 1 และ 2
สมาชิกกลุ่ม
3.การอยู่ ร่วมกับผู้ อ่ ืน
อย่างสันติสขุ

-

วิธกี ารวัดและประเมินผล
-งานมอบหมาย การนําเสนอสื่อด้ วยโปรแกรม
MS Power Point
- การประเมินผลโครงงาน ครั้งที่ 1 และ 2
- การประเมิ น ระดั บ การมี ส่วนร่ วมของสมาชิ ก
กลุ่ม

-

4.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธกี ารวัดและประเมินผล
1. มี ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
2. มีทกั ษะการสื่อสาร -การบรรยายและสาธิต หัวข้ อ การนําเสนอ
-งานมอบหมาย
การนํา เสนอสื่ อ ด้ ว ย
และการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศด้ วยโปรแกรม MS Power Point
โปรแกรม MS Power Point
สารสนเทศได้ อย่ า ง Google doc และ Skydrive
-งานมอบหมาย การเผยแพร่ โครงงานผ่ าน
-การบรรยาย
เรื
่
อ
ง
การจั
ด
การเอกสารด้
ว
ย
MS
ถูกต้ องและเหมาะสม
Google doc และ Skydrive
Word MS Excel
-แบบฝึ กหัด ความสําคัญของ ICT ต่อการรู้
สารสนเทศ
-แบบฝึ กหั ด และงานมอบหมาย เรื่ อ ง การ
จัดการเอกสารด้ วย MS Word MS Excel
3. สามารถแสวงหา -การบรรยาย หั วข้ อ แหล่ งสารสนเทศและการ -แบบฝึ กหั ดและงา นมอบหมายแหล่ ง
ค ว า ม รู้ โ ด ย ใ ช้ สืบค้ นสารสนเทศออนไลน์
สารสนเทศและการสืบค้ นสารสนเทศออนไลน์/
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แหล่งสารสนเทศและกลยุทธ์การสืบค้ น
4. สามารถนํา เสนอ -การบรรยายและสาธิต หัวข้ อ การนําเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบ สารสนเทศด้ วยโปรแกรม MS Power Point
ที่ เ หมาะสม และมี Google doc และ Skydrive
คุณภาพ

สํานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-งานมอบหมาย
การนํา เสนอสื่ อ ด้ ว ย
โปรแกรม MS Power Point
-งานมอบหมาย การเผยแพร่ โครงงานผ่ าน
Google doc และ Skydrive
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
1
(10 – 14
มิ.ย. 56)

2
(17 – 21
มิ.ย. 56)

3
(24 – 28
มิ.ย. 56)

4
(1 – 5
ก.ค. 56)

วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม

หัวข้อ

1. เข้ าใจ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม การ
ประพฤติ ปฏิบัติ
และกระบวนการ
เรียนการสอน
ของการเรียนวิชา
นี้
2. อธิบายการ
บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศของ
มศว (SWU IT
Tools) ได้
3. เข้ าใจและอธิบาย
ความหมายและ
ความสําคัญของ
สารสนเทศ

แนะนําวิชา
การใช้ โปรแกรม
ระบบการจัดการ
เรียนการสอน
(Learning
management
system:LMS)
ความรู้ท่วั ไป
เกี่ยวกับการรู้
สารสนเทศ

1. เข้ าใจและอธิบาย
เกี่ยวกับ
ความหมายและ
ทักษะการรู้
สารสนเทศได้
2. เข้ าใจและอธิบาย
เกี่ยวกับทักษะ
เสริมการรู้
สารสนเทศได้

การประเมิน
สารสนเทศ

-

1. เรียนรู้ และเข้ าใจ - เทคโนโลยี
ถึงประเด็นทาง
สารสนเทศที่
เทคโนโลยี
น่าสนใจใน
่
สารสนเทศที
ปัจจุบัน
น่าสนใจใน
ปัจจุบัน
1. สามารถกําหนด - การกําหนดหัวข้ อ
หัวข้ อเรื่องที่
และการเขียน
ศึกษาได้
โครงเรื่อง
2. สามารถสํารวจ
- การเรียบเรียง
ข้ อมูลเบื้องต้ นที่
โครงงาน
เกี่ยวข้ องกับ
หัวข้ อเรื่องที่

กิจกรรมการเรียนการสอน
/สื่อที่ใช้
กิจกรรมในชั้นเรียน
1. การบรรยายเนื้อหา เรื่อง แนะนําวิชา
2. การบรรยายและสาธิต การใช้ โปรแกรม LMS
3. การซักถาม และตอบข้ อสงสัยในชั้นเรียน
4. การบรรยาย เรื่อง ความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับการรู้
สารสนเทศ

งานมอบหมาย
งานมอบหมาย 1 ส่งเอกสาร
แนะนําตนเองผ่าน LMS
งานมอบหมาย 2
1. การเข้ าอบรม OPAC/IPAC
2. การเข้ าอบรม ICT

กิจกรรมนอกชั้นเรียน
1. การฝึ กใช้ งานระบบ LMS
2. การเข้ าอบรม ICT โดยสามารถสมัครอบรม ICT
ได้ ท่ ี http://train.swu.ac.th
สื่อ
1. เอกสารประกอบการบรรยาย แนะนําวิชาและ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของ มศว (SWU
IT Tools) สําหรับนิสติ
ส่วนที่ 1 แนะนํารายวิชา
ส่วนที่ 2 การใช้ โปรแกรม LMS
กิจกรรมในชั้นเรียน
1. การบรรยายและสาธิต เรื่อง การประเมิน
สารสนเทศ
2. ให้ นิสติ ทําแบบฝึ กหัด
3. การอภิปรายเกี่ยวกับประสบการณ์การรู้ส่อื
(Information literacy)

แบบฝึ กหัดที่ 1 ความรู้ท่วั ไป
เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ
และการประเมินสารสนเทศ
งานมอบหมาย 3 การประเมิน
สารสนเทศ

สื่อ
1. เอกสารประกอบคําสอน
2. เอกสารการนําเสนอ Powerpoint
3. แบบฝึ กหัดที่ 1 ความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับการรู้
สารสนเทศและการประเมินสารสนเทศ
4. สื่อ ThaiPBS รายการใจดีส้ สู ่อื ตอน ข่าว เท็จ
จริงแค่ไหน
นิสิตเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
โดยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ “มศว IT
วิชาการ ครั้งที่ 5”
กิจกรรมในชั้นเรียน
1. การบรรยายและสาธิต เรื่อง การกําหนดหัวข้ อ
และการเขียนโครงเรื่อง
2. การบรรยายและสาธิต เรื่อง การเรียบเรียง
โครงงาน
3. ทําแบบฝึ กหัดการกําหนดหัวข้ อเรื่อง การเขียน

สํานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานมอบหมาย 4 สรุปการเข้ าร่วม
โครงการประชุมวิชาการ “มศว IT
วิชาการ ครั้งที่ 5”

แบบฝึ กหัดที่ 2 การกําหนด
หัวข้ อ การเขียนโครงเรื่องและการ
เรียบเรียงโครงงาน
งานมอบหมาย 5 การกําหนด
หัวข้ อและการเขียนโครงเรื่อง
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วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม
3.
4.

5.

1.

5
(8 – 12
ก.ค. 56)

6
(15 – 19
ก.ค. 56)

2.

ศึกษาได้
สามารถกําหนด
วัตถุประสงค์ของ
เรื่องที่ศกึ ษาได้
สามารถเขียน
โครงเรื่องของ
หัวข้ อเรื่องที่
ศึกษาได้
สามารถจัดพิมพ์
โครงงานตาม
รูปแบบที่กาํ หนด
ได้ อย่างถูกต้ อง
เข้ าใจถึงหลักการ
วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมุล
ได้
สามารถวิเคราะห์
และสังเคราะห์
ข้ อมูลได้

1. เข้ าใจ
ความสําคัญและ
บทบาทของ
แหล่งสารสนเทศ
แต่ละประเภท
2. สามารถกําหนด
ความต้ องการ
สารสนเทศที่
ต้ องการค้ นหาได้
3. สามารถเลือกใช้
แหล่งสารสนเทศ
ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับ
ปัญหาที่ต้องการ
4. สามารถสืบค้ น
สารสนเทศอย่าง
รวดเร็วและตรง
กับความต้ องการ
จากฐานข้ อมูล
ออนไลน์

หัวข้อ

กิจกรรมการเรียนการสอน
/สื่อที่ใช้

งานมอบหมาย

แผนผังความคิดและการกําหนดคําค้ น
สื่อ
1. เอกสารประกอบคําบรรยาย
2. เอกสารนําเสนอ PowerPoint
3. แบบฝึ กหัดที่ 2 การกําหนดหัวข้ อ การเขียนโครง
เรื่องและการเรียบเรียงโครงงาน

-

-

การวิเคราะห์
และสังเคราะห์
ข้ อมูล

แหล่งสารสนเทศ
และการสืบค้ น
สารสนเทศ
ออนไลน์
(โปรแกรมค้ นหา,
ฐานข้ อมูล
ออนไลน์)

กิจกรรมในชั้นเรียน
1. การบรรยาย เรื่อง ความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
2. การบรรยายและสาธิต เรื่อง การวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูล
3. ให้ นิสติ ทําแบบฝึ กหัด
สื่อ
1. เอกสารประกอบคําสอน
2. เอกสารการนําเสนอ Powerpoint
3. แบบฝึ กหัดที่ 3 การวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ข้ อมูล
4. สื่อ ThaiPBS รายการใจดีส้ สู ่อื ตอน หวยและ
ดวงชะตา
กิจกรรมในชั้นเรียน
1. การบรรยาย เรื่อง แหล่งสารสนเทศและการสืบค้ น
สารสนเทศออนไลน์
2. สาธิตการสืบค้ นฐานข้ อมูลออนไลน์ โปรแกรม
ค้ นหา และ E-book
3. ผู้เรียนตั้งโจทย์และทดลองการสืบค้ น เพื่อให้ ได้
สารสนเทศที่ต้องการ
4. ให้ นิสติ ทําแบบฝึ กหัด เรื่อง แหล่งสารสนเทศและ
การสืบค้ นสารสนเทศออนไลน์

แบบฝึ กหัดที่ 3 การวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูล

แบบฝึ กหัดที่ 4 แหล่งสารสนเทศ
และการสืบค้ นสารสนเทศออนไลน์
งานมอบหมาย 6 แหล่ง
สารสนเทศและการสืบค้ น
สารสนเทศออนไลน์

สื่อ
1. เอกสารการนําเสนอ Powerpoint
2. แบบฝึ กหัดที่ 4 : แหล่งสารสนเทศและการ
สืบค้ นสารสนเทศออนไลน์
3. งานมอบหมาย 6 : แหล่งสารสนเทศและการ
สืบค้ นสารสนเทศออนไลน์
4. หนังสืออ่านประกอบ ทักษะการรู้สารสนเทศ.
(2548). กรุงเทพฯ: ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สํานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม

1. เพื่อให้ เรียนรู้
เข้ าใจ และ
7
ตระหนักถึง
ลิขสิทธิ์
(22 – 26
ก.ค. 56) 2. สามารถอธิบาย
ความหมายและ
ลักษณะของการ
ลอกเลียน
วรรณกรรมได้
3. เพื่อให้ มีความ
เข้ าใจในเรื่อง
ลิขสิทธิ์และครีเอ
ทีฟ คอมมอนส์
4. เพื่อให้ มีความ
เข้ าใจในเรื่อง
สัญลักษณ์และ
การใช้ ลขิ สิทธิ์
และครีเอทีฟ
คอมมอนส์และ
เลือกใช้ สทิ ธิ์ได้
อย่างถูกต้ อง
1. เพื่อให้ อธิบาย
8
ความหมายและ
ความสําคัญของ
(29 ก.ค.–
การอ้ างอิง
2 ส.ค. 56)
(Citation) และ
บรรณานุกรม
(Bibliography)
2. เพื่อให้ นิสติ
สามารถเขียน
รูปแบบการเขียน
อ้ างอิง และ
บรรณานุกรมของ
มศว

หัวข้อ
จริยธรรมและ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับการ
ใช้ สารสนเทศ

กิจกรรมการเรียนการสอน
/สื่อที่ใช้
กิจกรรมในชั้นเรียน
1. การบรรยาย เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับการใช้ สารสนเทศ
2. ให้ นิสติ ทําแบบฝึ กหัด เรื่อง จริยธรรมและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ สารสนเทศ

งานมอบหมาย
แบบฝึ กหัดที่ 5 จริยธรรมและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการใช้
สารสนเทศ

สื่อ
1. เอกสารประกอบการสอน
2. เอกสารการนําเสนอ Powerpoint
3. เอกสารสคริป เรื่อง การลอกเลียนวรรณกรรม
(ฉบับแปล)
4. เอกสารสคริป เรื่อง ลิขสิทธิ์และครีเอทีฟคอม
มอนส์ (ฉบับแปล)
5. แบบฝึ กหัดที่ 5 จริยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับการใช้ สารสนเทศ
6. สื่อ ThaiPBS รายการประกาศภาวะฉุกคิด ตอน
ก็อปปี้ ไรท์ ก็อปปี้ เลฟ หรือ รายการประกาศ
ภาวะฉุกคิด ตอน Cyber bully เกรียนคีย์บอร์ด

การเขียนอ้ างอิง
และ
บรรณานุกรม

แบบฝึ กหัดที่ 6 การเขียนอ้ างอิง
กิจกรรมในชั้นเรียน
1. การบรรยายและสาธิต เรื่อง การเขียนอ้ างอิงและ และบรรณานุกรม
บรรณานุกรม
2. ให้ นิสติ ทําแบบฝึ กหัด เรื่อง การเขียนอ้ างอิงและ
บรรณานุกรม
สื่อ
1. งานนําเสนอ powerpoint
2. วิธกี ารเขียน อัญประภาษ การอ้ างอิง และ
บรรณานุกรม
3. แบบฝึ กหัดที่ 6 เรื่อง การเขียนการอ้ างอิงและ
บรรณานุกรม

9
สอบกลางภาค

(5 – 9
ส.ค. 56)
10
(12 – 16
ส.ค. 56)

1. นิสติ ได้ รับความรู้ เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการจัดทํา
โครงงาน

การจัดทํา
โครงงาน

งานมอบหมาย 7 แบบประเมิน
การเข้ าร่วมกิจกรรม
นิสติ เรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยเข้ าร่วมกิจกรรมเปิ ดบ้ านสํานักนวัตกรรมการ
เรียนรู้ (ILC Open House)

สํานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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มคอ. 3
สัปดาห์
11
(19 – 23
ส.ค. 56)

12
(26 – 30
ส.ค. 56)

วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม

กิจกรรมการเรียนการสอน
/สื่อที่ใช้

หัวข้อ

1. เข้ าใจระบบ
สารสนเทศและ
เห็นถึง
ความสําคัญของ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. อธิบาย
กระบวนการของ
ระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์
3. รู้จัก
ส่วนประกอบ
ของระบบ
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร์
4. รู้จักระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต

ความสําคัญของ
ICT ต่อการรู้
สารสนเทศ

1. เพื่อให้ นิสติ
สามารถกําหนด
โครงเรื่องได้
ถูกต้ องและ
เหมาะสมกับ
หัวข้ อเรื่องที่
กําหนด
2. เพื่อให้ นิสติ
สามารถกําหนด
วัตถุประสงค์ได้
สอดคล้ องกับ
หัวข้ อเรื่องที่
ตนเองกําหนด
3. เพื่อให้ นาํ
สารสนเทศที่
น่าเชื่อถือและ
ผ่านการประเมิน
มาประกอบการ
ทําโครงงานได้
4. เพื่อให้ นิสติ
สามารถเขียน
บรรณานุกรมได้
ถูกต้ อง
5. เพื่อให้ นิสติ มี
ทักษะในการ
สื่อสารและการ
นําเสนอข้ อมูล

นิสติ นําเสนอ
โครงงานครั้งที่ 1
และประเมิน
ด้ วยกระบวนการ
สะท้ อนคิด
(Reflection
Process)

-

กิจกรรมในชั้นเรียน
1. การบรรยาย เรื่อง ความสําคัญของ ICT ต่อการ
รู้สารสนเทศ
2. ให้ นิสติ ทําแบบฝึ กหัดที่ 7 ความสําคัญของ ICT
ต่อการรู้สารสนเทศ
3. ร่วมอภิปรายถึงประเด็นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่น่าสนใจ

งานมอบหมาย
แบบฝึ กหัดที่ 7 ความสําคัญของ
ICT ต่อการรู้สารสนเทศ

สื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แนะนําไมโครคอมพิวเตอร์ 2 8:25 นาที
Tablet คืออะไร 2.19 นาที
ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน 8:26 นาที
แนะนําระบบปฏิบัติการ Windows 8 1.24 นาที
อินเทอร์เน็ตยุค 1G-4G 1.39 นาที
เอกสารประกอบการบรรยาย
เอกสาร powerpoint
แบบฝึ กหัดที่ 7 ความสําคัญของ ICT ต่อการรู้
สารสนเทศ
9. สื่อ ThaiPBS รายการเสวนาเด็กห่าม ตอน วัยรุ่น
วุ่นเทค! (เทคโนโลยี)หรือรายการศิลป์ สโมสร
ตอน รู้เรื่อง Hack เว็บไซต์
กิจกรรมในชั้นเรียน
1. ให้ นิสติ ทุกกลุ่มนําเสนอโครงงานครั้งที่ 1
ประกอบหัวข้ อโครงเรื่อง คําสําคัญวัตถุประสงค์
โครงเรื่องและบรรณานุกรมกับอาจารย์ประจํา
ตอนเรียน
2. ให้ นิสติ นําโครงงานครั้งที่ 1 ไปปรับปรุงตาม
ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ประจําตอนเรียนและส่ง
ในรอบแก้ ไข

สํานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานมอบหมาย 8 ปรับปรุง
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13
(2 – 6
ก.ย. 56)

14
(9 – 13
ก.ย. 56)

15
(16 – 20
ก.ย. 56)
16
(23 – 27
ก.ย. 56)

วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม
1. เพื่อให้ นิสติ มี
ทักษะในการใช้
MS word ใน
การพิมพ์
โครงงานตาม
รูปแบบที่กาํ หนด
ได้
2. เพื่อฝึ กให้ นิสติ
สามารถ
ประยุกต์ใช้ MS
Excel
ในการทํา
โครงงานได้ อย่าง
ถูกต้ อง
1. เพื่อให้ อธิบาย
หลักการ
ออกแบบงาน
นําเสนอสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อให้ นิสติ
นําเสนอ
โครงงานด้ วย
โปรแกรม MS
Power Point
3. เพื่อให้ นิสติ
สามารถใช้
เว็บไซต์
SkyDrive และ
Google Docs
สําหรับการ
นําเสนอ
โครงงานได้

หัวข้อ
-

-

การจัดการ
เอกสารด้ วย
โปรแกรม MS
Word
การจัดการข้ อมูล
ด้ วยโปรแกรม
MS Excel

กิจกรรมการเรียนการสอน
/สื่อที่ใช้
กิจกรรมในชั้นเรียน
1. การบรรยายและสาธิต เรื่อง การจัดการเอกสาร
ด้ วยโปรแกรม MS Word
2. ให้ นิสติ ทําแบบฝึ กหัด เรื่อง การจัดการเอกสาร
ด้ วยโปรแกรม MS Word
3. การบรรยายและสาธิต เรื่อง การจัดการข้ อมูล
ด้ วยโปรแกรม MS Excel

งานมอบหมาย
งานมอบหมาย 9 การจัดการ
เอกสารด้ วยโปรแกรม MS Word
และการใช้ MS Excel

สื่อ
1. วิดิทศั น์เทคนิคการใช้ งานโปรแกรม MS Word
และ MS Excel
2. งานมอบหมาย 9: การจัดการเอกสารด้ วย
โปรแกรม MS Word และการใช้ MS Excel
-

การนําเสนอ
สารสนเทศด้ วย
โปรแกรม MS
Power Point
(วิธกี ารออกแบบ
Ms Power Point
ให้ เหมาะสม)
- การนําเสนอ
ผลงาน (บุคลิก
การใช้ ภาษาและ
การนําเสนอต่อ
สาธารณะอย่าง
ถูกต้ อง
เหมาะสม)
- การเผยแพร่
แบ่งปัน โครงงาน
สู่สาธารณะด้ วย
Google doc
และ Skydrive
1. เพื่อให้ นิสติ ทํา
นิสติ นําเสนอโครงงาน
โครงงานฉบับ
ครั้งที่ 2 และประเมิน
สมบูรณ์ได้
ด้ วยกระบวนการ
ถูกต้ องตาม
สะท้ อนคิด
รูปแบบที่กาํ หนด
(Reflection Process)
2. เพื่อให้ นิสติ มี
ทักษะในการ
สื่อสารและการ
นําเสนอข้ อมูล

กิจกรรมในชั้นเรียน
1. การบรรยายและสาธิต เรื่อง การนําเสนอ
สารสนเทศด้ วยโปรแกรม Power Point
2. การสาธิตการใช้
3. การบรรยายและสาธิต เรื่อง การนําเสนอ
สารสนเทศด้ วยโปรแกรม Google doc และ
Skydrive

งานมอบหมาย 10 การใช้ Google
doc และ Skydrive

สื่อ
1. เอกสารงานนําเสนอ เรื่อง การนําเสนอ
สารสนเทศด้ วยโปรแกรม Power Point Google
Docs และ Skydrive
2. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การนําเสนอ
โครงงานด้ วย Skydrive และ Google Docs
3. งานมอบหมาย 10: การใช้ Google Docs และ
Skydrive

กิจกรรมในชั้นเรียน
1. ให้ นิสติ ทุกกลุ่มนําเสนอโครงงานครั้งที่ 2
ที่หน้ าชั้นเรียน
2. ให้ นิสติ นําโครงงานครั้งที่ 2 ไปปรับปรุงตาม
ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ประจําตอนเรียนและส่ง
เป็ นเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์
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การประเมินผลการเรียน
สาระการประเมิน
ภาคเนื้อหา
ภาคกิจกรรม
- โครงงาน

ภาคพฤติกรรม
การมีส่วนร่วม

การเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

- คุณธรรมจริยธรรม
1. การประเมินงานมอบหมาย
- ความรู้
2. การสอบกลางภาค
- ทักษะทางปัญญา
- คุณธรรมจริยธรรม
1. การประเมินโครงงานครั้งที่ 1
- ความรู้
และครั้งที่ 2 ด้ วยการสะท้ อน
- ทักษะทางปัญญา
คิด (Reflection process)
- ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
2. การนําเสนอโครงงาน
บุคคลและความรับผิดชอบ
- ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- คุณธรรมจริยธรรม
1. การประเมินจิตพิสยั และ
- ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง แบบฝึ กหัด
บุคคลและความรับผิดชอบ
2.การประเมินการมีสว่ นร่วม

สัดส่วนของ
การประเมิน
15%
30%

35%

20%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์. (2548). ทักษะการรูส้ ารสนเทศ.
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์. (2552). การค้นคว้าและการเขียนรายงาน.
กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์.
ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์. (2548). การเขียนรายงานและการใช้หอ้ งสมุด. กรุงเทพฯ :
บิสซิเนสเวิลด์.
พูลสุขเอก ไทยเจริญ. (2551). การเขียนรายงานการค้นคว้า: พร้อมตัวอย่างรายงานและ
ภาคนิพนธ์. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (2552). แนวการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์. สืบค้ น
เมื่อ 4 พฤษภาคม 2554, จาก http://lib.swu.ac.th/data_thailis.php
_______. (2552). บทเรียนการสืบค้น OPAC. สืบค้ นเมื่อ 4 พฤษภาคม 2554, จาก
http://lib.swu.ac.th/opac
_______. (2552). โปรแกรม EndNote. สืบค้ นเมื่อ 4 พฤษภาคม 2554, จาก
http://lib.swu.ac.th/index.php?option= com_content&task=view&id=72&Itemid=0
อรทัย วารีสอาด. (2550). เทคนิคการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดในยุคดิจิทลั .
กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
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_______. (2551, มกราคม-มิถุนายน). โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมกับการสืบค้ นและถ่ายโอน
ข้ อมูลจากฐานข้ อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้ องสมุดในยุคดิจิทลั . วารสารห้องสมุด. 52(1):
45-58.
โอเลี่ยรี่, ทิโมที เจ; โอเลียรี่ ลินดา ไอ; และ ยาใจ โรจนวงศ์ชัย. (2552). คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่. กรุงเทพฯ: แมคกรอ-ฮิล.
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
Smith, Alastair. (2005). Criteria for evaluation of Internet Information Resources. Retrieved
May 4, 2011 from http://www.vuw.ac.nz/staff/alastair_smith/evaln
University of Southern Maine. (2009). Checklist for Evaluating Web Resources. Retrieved
May 4, 2011 from http://library.usm.maine.edu/research/researchguides/webeval.php?ID=0
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 การสะท้ อนคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน
1.3 การประเมินการจิตพิสยั แบบฝึ กหัดและงานมอบหมาย
1.4 การประเมินโครงงาน ครั้งที่ 1 และ 2
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.3 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินความพึงพอใจต่อรายวิชา มศว 141
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 การวิจัยในชั้นเรียน
3.2 การประชุมเพื่อจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การประชุ มคณาจารย์เพื่ อการตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนและการตัดเกรด วิธีการ
วัดผล การให้ คะแนนจิ ตพิ สัยและแบบฝึ กหัด เกณฑ์การประเมินโครงงาน การให้ คะแนนแบบฝึ กหั ด/งาน
มอบหมาย กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 การปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะและการวิพากษ์ของคณาจารย์เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.2 การปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะของนิสติ เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา มศว 151 การศึกษาทัว่ ไปเพือ่ พัฒนามนุ ษย์
หมวดวิชา ศึกษาทัว่ ไป
สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2556

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
มศว 151 การศึกษาทัว่ ไปเพือ่ พัฒนามนุ ษย์ (General Education for Human Development)
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประเภทรายวิชา วิชาพื้นฐาน
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชา อ.จิ ตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา
อาจารย์ผสู ้ อนมีรายนาม ดังนี้
Sec
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12
B13

อาจารย์ผูส้ อน

สถานทีต่ ิดต่อ

อ.ธรรมโชติ เอี่ยมทัศนะ
อ.นพรัตน์ สาเภา
อ.ธรรมโชติ เอี่ยมทัศนะ
อ.นพรัตน์ สาเภา
ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์
ผศ.นิตต์อลิน พันธุอ์ ภัย
รศ.ศิริวรรณ ศรีสรฉัตร์
ผศ.สิทธินันท์ ท่อแก้ ว
อ.ชนิดา มิตรานันท์

สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
การศึกษาพิเศษ
อาจารย์ศศิธร อินทร์ศรีทอง วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
อ.ธรรมนูญ สะเทือนไพร
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
ผศ.สิทธินันท์ ท่อแก้ ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์
อ.อาจารีย์ ช่างประดับ
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้

สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทรศัพท์

E-mail

081-550-9001
081-299-2960
081-550-9001
081-299-2960
081-693-0793
084-081-8412
081-420-4866
085-346-9647
084-930-9900

thammachot@swu.ac.th
nopharat@swu.ac.th
thammachot@swu.ac.th
nopharat@swu.ac.th
watch@swu.ac.th
pissamai@swu.ac.th
siriwans@swu.ac.th
sittinun@swu.ac.th
chanidam@swu.ac.th

080-629-8294
081-360-4164
085-346-9647
081-299-5448

sasithon@swu.ac.th
thammanoons@swu.ac.th
sittinun@swu.ac.th
ajareecha@swu.ac.th
หน้า 1

มคอ. 3

Sec
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25

อาจารย์ผูส้ อน
อ.สุเมษย์ หนกหลัง
อ.ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์
อ.วรสรณ์ เนตรทิพย์
อ.ธรรมโชติ เอี่ยมทัศนะ
อ.นพรัตน์ สาเภา
อ.นพรัตน์ สาเภา
อ.ธรรมโชติ เอี่ยมทัศนะ
อ.อาจารีย์ ช่างประดับ
อ.สุเมษย์ หนกหลัง
อ.ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์
อ.วรสรณ์ เนตรทิพย์
อ.วิรงรอง ดวงใจ

B26 อ.อังสุมาลิน จานง
B27 อ.ศุภิกา วานิชชัง
B28 ผศ.วัฒนพร พัฒนภักดี
B29 อ.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ
อยุธยา
B30 อ.นันทน์ธร บรรจงปรุ
B31 อ.ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์
B32 อ.อาจารีย์ ช่างประดับ
B33 อ.ศรัญญา ศรีทอง
B34
B35
B36
B37
B38
B39
B40
B41
B42
B43
B44
B45

อ.วรสรณ์ เนตรทิพย์
อ.อาจารีย์ ช่างประดับ
อ.วิชุดา สาธิตพร
อ.ปองทิพย์ เทพอารีย์
อ.สุพัตรา อารีกจิ
อ.อนุชา เจริญโพธิ์
อ.วิชุดา สาธิตพร
อ.ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ
อ.วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์
อ.ปองทิพย์ เทพอารีย์
อ.ขวัญคนิฐ แซ่อ้ งึ
อ.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ
อยุธยา

สถานทีต่ ิดต่อ

โทรศัพท์

E-mail

สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้ อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้ อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้ อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
คณะเภสัชศาสตร์
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้

085-370-6463
081-376-7436
084-902-5270
081-550-9001
081-299-2960
081-299-2960
081-550-9001
081-299-5448
085-370-6463
081-376-7436
084-902-5270
091-109-4808

sumaten@swu.ac.th
danusorn_kan@hotmail.com
napannetthip@yahoo.com
thammachot@swu.ac.th
nopharat@swu.ac.th
nopharat@swu.ac.th
thammachot@swu.ac.th
ajareecha@swu.ac.th
sumaten@swu.ac.th
danusorn_kan@hotmail.com
napannetthip@yahoo.com
wirongrong@swu.ac.th

สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้ อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้

081-360-4164
081-376-7436
081-299-5448
089-755-5194

nanthon@swu.ac.th
danusorn_kan@hotmail.com
ajareecha@swu.ac.th
saranya@swu.ac.th

084-902-5270
081-299-5448
084-537-1856
087-510-3232
089-179-2520
081-912-4826
084-537-1856
089-699-4810
089-079-3141
087-510-3232
089-484-6205
081-408-0513

napannetthip@yahoo.com
ajareecha@swu.ac.th
wichudas@swu.ac.th
saengpk@yahoo.com
supatraa@swu.ac.th
charoenpo@yahoo.com
wichudas@swu.ac.th
pinyapan@swu.ac.th
wanchad@ swu.ac.th
saengpk@yahoo.com
kwankanit@swu.ac.th
jitpinya@swu.ac.th

086-214-1127 angsumalin@swu.ac.th
081-819-3410 supika@swu.ac.th
081-286-1061 wattanap@swu.ac.th
081-408-0513 jitpinya@swu.ac.th

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
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7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
อาคาร 14 มศว ประสานมิตร
อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
3 พฤษภาคม 2556
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ (หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนเข้ าใจความหมาย ความสาคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งทางด้ าน
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อการพัฒนามนุษย์
1.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ มีศักยภาพในการรับรู้ การสื่อสาร และการแสวงหาความรู้
1.3 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีเจตคติท่ดี ีต่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
1.4 เพื่อพัฒนาจิตใจ และเชาวน์ปัญญาของผู้เรียน ให้ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
แสวงหาแนวทางในการแก้ ปัญหาได้ อย่างมีวิจารณญาน
1.5 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนเป็ นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา
2.2 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทัว่ ไป ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และศิลป์ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพการรับรู้และการสื่ อสาร การแสวงหา
ความรู้ การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาเชาวน์ปัญญา ให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแสวงหาแนวทางใน
การแก้ปัญหา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเป็ นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
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2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

การมอบหมายงาน
โครงการ/กิจกรรม

การเรียนรูจ้ าก
กรณีศึกษา

การเรียนรูโ้ ดย
ใช้ปัญหาเป็ นฐาน

การเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง

25

30

20

20

40

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
ด้านที่ 4
ด้านที่ 5
ทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ด้านที่ 1
ด้านที่ 3
ด้านที่ 2
ความสัมพันธ์ ตัวเลข การสื่อสาร
คุณธรรมและ
ทักษะทาง
ความรู ้
ระหว่างบุคคล
และการใช้
รายวิชา
จริยธรรม
ปั ญญา
และความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4
มศว 151                    



4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม สัปดาห์ละ
1 ชั่วโมง (เฉพาะรายที่ต้องการ) โดยประกาศเวลาให้ คาปรึกษาไว้ ในแผนการสอนและเว็บไซต์สานัก
นวัตกรรมการเรียนรู้ วิธกี ารสื่อสารทาได้ โดยการนัดหมายทางโทรศัพท์ หรือ e-mail

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
๑.๑ ความมีระเบียบและ กิจกรรมที่มอบหมาย
วินัย

วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน การเข้ าเรียน/ การส่ง
รายงาน ตรงเวลา

๑.๒ ความรั บผิดชอบต่ อ กรณีศึกษา/ กิจกรรมที่มอบหมาย/ พิ จ ารณาจากคุ ณ ภาพของงานที่ไ ด้ รั บ มอบหมาย/
ตนเองและสังคม
PBL (จิตสานึกสาธารณะ)
ประเมินจากการทากิจกรรม
กรณีศึกษา/ กิจกรรมที่มอบหมาย

สังเกตจากรายงาน ไม่ลอกผู้อ่นื /มีจรรยาบรรณในการ
อ้ างอิงผลงานจากแหล่งข้ อมูล/ไม่ทุจริตในการสอบ
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๑.๓ ความซื่อสัตย์สจุ ริต

มคอ. 3
๑.๔ ความเสียสละ

กรณี ศึ ก ษา/
กิ จ กรรมกลุ่ ม สังเกตพฤติกรรม/ พิจารณาคุณภาพของโครงการจิต
(โครงการจิตอาสา)
อาสา การประเมินจากการทากิจกรรม

๑.๕ ความอดทน (หนั ก กิจกรรมเดี่ยว/ กิจกรรมกลุ่ม
เอาเบาสู้)

๑.๖ ความเมตตากรุณา

สังเกตพฤติกรรม/ พิจารณาคุณภาพของงานที่ได้ รับ
มอบหมาย/ การมีส่วนร่ วม/ การมีภาวะผู้นา/
ความสามารถในการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค

กรณีศึกษา/กิจกรรมกลุ่ม (โครงการ สังเกตพฤติกรรม / พิจารณาคุณภาพของโครงการจิต
จิตอาสา)
อาสา การประเมินจากการทากิจกรรม

๒. ความรู ้
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
๒.๑ มีความรู้ในหลักการ การบรรยาย/
กรณี ศึ ก ษา/ การนาเสนอผลงาน/ การอภิปราย/ การสอบวัดผล
แ ล ะ ค ว า ม ส า คั ญ กิจกรรมเดี่ยว/ กิจกรรมกลุ่ม
อง ค์ ป ระ กอบของ วิ ช า
ศึ ก ษาทั่ ว ไปเพื่ อพั ฒ นา
ความเป็ นมนุษย์
๒ .๒ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ การบรรยาย/
กรณี ศึ ก ษา/ การนาเสนอผลงาน/ การอภิปราย/ การสอบวัดผล
ระหว่ า งการศึ ก ษาทั่ ว ไป กิจกรรมเดี่ยว/ กิจกรรมกลุ่ม
กับวิชาชีพเฉพาะ
๒.๓ การแสวงหาความรู้ การเรี ย นรู้ โดยใช้ ปั ญ หาเป็ นฐาน การนาเสนอผลงาน/ การอภิปราย/ การสอบวัดผล
ภายนอกห้ องเรียน
(PBL)
กรณี ศึ ก ษา/ การนาเสนอผลงาน / การอภิปราย / การสอบวัดผล
๒.๔ วิ ธี คิ ด และเชื่ อ แบบ การบรรยาย/
โยนิ โ สมนสิ ก ารและกา กิจกรรมเดี่ยว/ กิจกรรมกลุ่ม
ลามสูตร
๒.๕ การเขียนโครงการ

กรณีศึกษา / กิจกรรมกลุ่ม

การนาเสนอผลงาน

๓. ทักษะทางปั ญญา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
3.1 การนาศิลปศาสตร์ไปใช้ บรรยาย/ กรณีศึกษา /กิจกรรมเดี่ยว สังเกตพัฒนาการเชิงความคิด/พฤติกรรมของนิสติ
เ ป็ น เ ค รื่ อง มื อพั ฒ น า / กิจกรรมกลุ่ม/ PBL
- การคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ/ มีเหตุผล
ศักยภาพ และพัฒนาปัญญา
- การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
- บูรณาการทางความคิดเชื่อมโยงอย่างเป็ น องค์รวม
- ประยุกต์ความรู้และแก้ ไขปัญหาได้ อย่างเหมาะสม
3.2 การนาแนวคิดปรัชญา ศึกษาด้ วยตนเอง/โครงการจิตอาสา ประเมินจากคุณภาพโครงการที่มอบหมาย
เศรษฐกิจพอเพี ยงไปใช้ ใน
การดาเนินชีวิต
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๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
๔.๑ หลักการทางาน
กิจกรรมกลุ่ม/ อภิปราย
ร่วมกับผู้อ่นื

วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน ภาวะผู้ นา
กล้ า แสดงออก บุ ค ลิ ก ภาพ เคารพสิท ธิแ ละรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นจากผู้อ่นื

๔.๒ ความเข้ าใจตนเอง

กรณีศึกษา/ กิจกรรมกลุ่ม (อภิปราย) พิจารณาจากรายงาน/ การวิเคราะห์ตนเอง
แนวคิดในการพัฒนาตนเอง

๔.๓ ความเข้ าใจผู้อ่นื

กรณีศึกษา/ กิจกรรมกลุ่ม (อภิปราย) สังเกตจากการมีปฏิสมั พันธ์กับผู้อ่ นื ทั้งในและนอกชั้นเรียน
วิธกี ารทางานร่วมกับผู้อ่นื
ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่นื

๔.๔ ความเข้ าใจโลก

กรณีศึกษา/ กิจกรรมกลุ่ม (อภิปราย) สังเกตวิธกี ารทางาน และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
การประเมินเจตคติก่อน/หลังเรียน

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์ ก ร ณี ศึ ก ษ า / กิ จ ก ร ร ม เ ดี่ ย ว / พิจารณาจากรายงานการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงตัวเลขที่
เชิงตัวเลข
กิจกรรมกลุ่ม/ อภิปราย
เกี่ยวข้ องกับการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
๕.๒ ทักษะการสื่อสาร

ก ร ณี ศึ ก ษ า / กิ จ ก ร ร ม เ ดี่ ย ว / สัง เกตพั ฒ นาการเชิ ง พฤติ ก รรมในการสื่อ สารทั้ ง
การฟั ง พูด อ่าน เขียน จากรายงานและการนาเสนอ
กิจกรรมกลุ่ม/ อภิปราย
ในชั้นเรียน

๕.๓ ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ก ร ณี ศึ ก ษ า / กิ จ ก ร ร ม เ ดี่ ย ว / พิจารณาจากรายงาน/ มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้ นข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ และการนาเสนอ
กิจกรรมกลุ่ม/ อภิปราย
ผลงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
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สัปดาห์

จุดมุ่งหมาย
1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
1
10-14 - สร้ างเจตคติท่ดี ีในการเรียนรู้วิชาศึกษา
มิ.ย.56 ทั่วไป
-เสริมสร้ างเจตคติในการพัฒนาตนเองให้
เป็ นบัณฑิต/มนุษย์ท่สี มบูรณ์
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้ความเข้ าใจวัตถุประสงค์/
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป/อัตลักษณ์ นิสติ
มศว
-มีความรู้ความเข้ าใจการเรียนการสอน
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-มีความรู้ ความเข้ าใจที่ถูกต้ องเกี่ยวกับ
การเป็ นมนุษย์ท่สี มบูรณ์
-มีความรู้ความเข้ าใจการดาเนินชีวิตตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
- มีทกั ษะสื่อสาร : การสร้ างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ฟัง พูด อ่าน เขียน

2
17-21
มิ.ย.56

3
24-28
มิ.ย.56

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

1)แจก course syllabus/ใบกิจกรรมที่1
รู้จักตนเอง
2)อธิบายการจัดทาข้ อมูลนิสติ ตาม
เอกสาร
3)อธิบายความสาคัญ วัตถุประสงค์วิชา
ศึกษาทั่วไป และอัตลักษณ์นิสติ มศว
4)อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่ 1
พัฒนาคนหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5) ดูวีดิทศั น์ เรื่องหมอนักบิน และ
ร่วมกันอภิปราย เรื่องการพัฒนาตนให้
เป็ นบัณฑิต
6) อธิบายสังเขปแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนาไปใช้ การ
ดารงชีวิต
7)นิสติ ทาใบกิจกรรมที่ 1 รู้จักตนเอง ส่ง
ในชั้นเรียน
8) แนะนาหนังสืออ่านนอกเวลา เรื่อง
มันสมอง โดย พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
และการทาแฟ้ มสะสมงาน ส่งสัปดาห์ท่1ี 6
1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
ฟังอาจารย์พิเศษ
1)อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่2
-เสริมสร้ างเจตคติและแรงบันดาลใจใน
บรรยาย เรื่อง การ
พัฒนาอย่างไรจะได้ คนเต็มคน
การพัฒนาตนเองให้ เป็ นมนุษย์ท่สี มบูรณ์
สร้ างแรงบันดาลใจใน 2)อาจารย์พิเศษ บรรยาย อธิบาย เพื่อ
- ใฝ่ รู้
การพัฒนาตนเองให้ สร้ างแรงบันดาลใจให้ นิสติ ตระหนักหน้ าที่
- มีวินัย
เป็ นบัณฑิต
ความรับผิดชอบ และการพัฒนาตนเอง
-มีความรับผิดชอบ
ให้ ป็นบัณฑิต
-เข้ าใจตนเอง
-18 มิ.ย. อาคารวิจัยต่อเนื่อง ชั้น 2
-เข้ าใจผู้อ่นื
9.00-11.00 น. สาหรับ B29 B32
-เข้ าใจโลก
13.00-15.00น. สาหรับ B33 B35
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-20 มิ.ย. ห้ องประชุม คณะวิศวกรรมฯ
-มีความรู้แนวทางในการพัฒนาตนเอง
9.00-11.00 น. สาหรับ B13 B17
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
13.00-15.00น. สาหรับ B19 B20B21
-มีทกั ษะสื่อสาร
สาหรับนิสติ กลุ่มอื่นให้ เข้ าชั้นเรียนปกติ
-มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
เพื่อเรียนหัวข้ อศิลปศาสตร์มองโดยความ
-มีทกั ษะการคิดเชิงบวก
สัมพันธ์ระหว่างวิชาชีพและวิชาเฉพาะ
และดูวีดิทศั น์ การบรรยายเรื่อง การสร้ าง
แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้ เป็ น
บัณฑิตในสัปดาห์ท่ ี 3
่
1)จิตพิสยั ทีพึงประสงค์ ได้ แก่
1) ศิลปศาสตร์มอง 1)ส่งใบกิจกรรมที่ 2รายงานแผนภูมิ
-เสริมสร้ างเจตคติในการพัฒนาตนเองให้ โดยความสัมพันธ์
ครอบครัวพร้ อมการสัมภาษณ์บุคคลใน
เป็ นบัณฑิต/มนุษย์ท่สี มบูรณ์
ระหว่างวิชาชีพและ
ครอบครัว
- ใฝ่ รู้
วิชาเฉพาะต่างๆ
2)อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่3
-มีวินัย
ศิลปศาสตร์มองโดยความสัมพันธ์กบั
-มีความรับผิดชอบ
วิชาชีพและวิชาเฉพาะต่างๆ
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
3)ดูวีดิทศั น์ รายการเป็ น อยู่ คือ : สุภชัย
-มีความรู้ความเข้ าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ปิ ติวุฒิ (มนุษย์วันธรรมดา ชาวนาวันหยุด
วิชาชีพกับวิชาศึกษาทัว่ ไป
23 ก.พ.56) (TPBS) และร่วมกัน
-มีความรู้ความเข้ าใจองค์ประกอบของการ
อภิปรายให้ เห็นการนา ศิลปศาสตร์ไปใช้
เป็ นบัณฑิต/มนุษย์ท่สี มบูรณ์
ประโยชน์ในวิชาชีพ
1)ปฐมนิเทศ
แนะนาหลักสูตร
ศึกษาทั่วไปและ
รายวิชามศว151
ชี้แจงวัตถุประสงค์
การเรียนการสอน
กิจกรรม และการ
ประเมินผล
2)ความหมาย
ความสาคัญของ
อัตลักษณ์นิสติ มศว
3) ประวัติความ
เป็ นมาและ
ความสาคัญของวิชา
ศึกษาทั่วไป
4) การดาเนินชีวิต
ตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานมอบหมาย
1) จัดทาแบบบันทึก
ข้ อมูลนิสติ รายกลุ่มและ
บุคคล
2) ให้ นิสติ ทาใบ
กิจกรรมที่ 2 รายงาน
แผนภูมิครอบครัวพร้ อม
การสัมภาษณ์บุคคลใน
ครอบครัว ส่งสัปดาห์ท่3ี
3) ศึกษาค้ นคว้ าแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพิ่มเติมเพื่อ
เตรียมนามาจัดทา
โครงการจิตอาสา
4)เตรียมอ่านเอกสาร
ประกอบการสอนบทที่
2 พัฒนาอย่างไรจะได้
คน เต็มคน
5) อ่านหนังสือเรื่อง
มันสมอง หน้ า1-28
1)ให้ กลุ่มนิสติ จัดทาใบ
กิจกรรมที่ 3 โครงการ
จิตอาสาภายใต้ แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง นามาส่งใน
สัปดาห์ท่ ี 4
2)เตรียมอ่านเอกสาร
ประกอบการสอนบทที่3
ศิลปศาสตร์มองโดย
ความสัมพันธ์กบั วิชาชีพ
และวิชาเฉพาะต่างๆ
3) อ่านหนังสือเรื่อง
มันสมอง หน้ า29-40

1)ให้ กลุ่มนิสติ จัดทาใบ
กิจกรรมที่ 3 โครงการ
จิตอาสาโดยยึดหลัก
แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
นามาส่งในสัปดาห์ท่ี 4
2)เตรียมอ่านเอกสาร
ประกอบการสอนบทที่4
ศิลปศาสตร์ มองโดย
ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กบั สิ่งที่มนุษย์ฯ

หน้า 7

มคอ. 3
สัปดาห์

จุดมุ่งหมาย

3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีทกั ษะสื่อสาร
-มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
-มีทกั ษะการคิดเชิงบวก
4
1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
1-5 -เสริมสร้ างเจตคติท่ถี ูกต้ องในการมี
ก.ค.56 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งที่มนุษย์
เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ ดารงชีวิตอยู่ด้วยดี
-มีวินัย
-มีความรับผิดชอบ
-เข้ าใจตนเอง
-เข้ าใจผู้อ่นื
-เข้ าใจโลก
-มีความเมตตากรุณา
-มีจิตสาธารณะ
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้ความเข้ าใจเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งที่มนุษย์เกี่ยวข้ อง
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีทกั ษะสื่อสาร
-มีทกั ษะสารสนเทศ
-มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
-มีทกั ษะการคิดเชิงบวก
5
1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
8-12 -เสริมสร้ างเจตคติท่ถี ูกต้ องในการ
ก.ค. ประพฤติตนให้ เหมาะสมกับกาลเวลายุค
56
สมัย และเทศะ
-มีวินัย
-มีความรับผิดชอบ
-เข้ าใจตนเอง
-เข้ าใจผู้อ่นื
-เข้ าใจโลก
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้ความเข้ าใจเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและยุคสมัย
-มีความรู้หลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
และหลักการเชื่อแบบกาลามสูตร
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีทกั ษะสื่อสาร
-มีทกั ษะสารสนเทศ
-มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
-มีทกั ษะการคิดเชิงบวก
6
1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
15-19 -เสริมสร้ างเจตคติการพูดนาเสนองาน
ก.ค. - ใฝ่ รู้
56
-มีวินัย
-มีความรับผิดชอบ
-เข้ าใจตนเอง

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

งานมอบหมาย
3)อ่านหนังสือเรื่อง
มันสมอง หน้ า41-50

1)ศิลปศาสตร์มอง
โดยความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งที่
มนุษย์เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ ดารงชีวิตอยู่
ด้ วยดี
2) หลักการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ

1)ส่งใบกิจกรรมที่ 3โครงการจิตอาสา
2)อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่4
ศิลปศาสตร์ มองโดยความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งที่มนุษย์เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ ดารงอยู่ด้วยดี
3)ดูวีดิทศั น์ เรื่องรู้ส้ภู ยั พิบัติ
(TPBS)และร่วมกันอภิปรายวิเคราะห์
สาเหตุ และแนวทางป้ องกัน/แก้ ไขปัญหา
4)ทาใบกิจกรรมที่ 4 ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งที่มนุษย์เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ ดารงชีวิตอยู่ด้วยดีส่งในชั้นเรียน

1)เตรียมอ่านเอกสาร
ประกอบการสอนบทที่5
ศิลปศาสตร์มองโดย
ความสัมพันธ์กบั
กาลเวลาและยุคสมัย
และบทที่6ศิลปศาสตร์
มองในแง่เทศะ
2)อ่านหนังสือเรื่อง
มันสมอง หน้ า51-56

1)ศิลปศาสตร์มอง
โดยความสัมพันธ์กบั
กาลเวลาและยุคสมัย
2)ศิลปศาสตร์มองใน
แง่เทศะ
3)หลักการเชื่อแบบ
กาลามสูตร

1)อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่5
ศิลปศาสตร์มองโดยความสัมพันธ์กบั
กาลเวลาและยุคสมัย และบทที่ 6
ศิลปศาสตร์มองในแง่เทศะ
2)ดูวีดิทศั น์ รายการเสวนาเด็กห่าม
เรื่อง ภาษาวิบัติ (TPBS)

1)ปรับปรุงโครงการจิต
อาสาตามข้ อเสนอแนะ
ของอาจารย์ผ้ ูสอน
2)เตรียมอ่านเอกสาร
ประกอบการสอนบทที่7
3)เตรียมนาเสนอ
โครงการจิตอาสาภายใต้
แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ในสัปดาห์ท่ ี 6
4)อ่านหนังสือเรื่อง
มันสมอง หน้ า 57-63

นิสติ นาเสนอโครงการ นิสติ แต่ละกลุ่มนาเสนอโครงการ จิตอาสา
จิตอาสาที่แก้ ไขแล้ ว
ที่ปรับปรุงแก้ ไขแล้ วเพื่อแลกแลกเปลี่ยน
ให้ อาจารย์ตรวจเป็ น เรียนรู้กบั เพื่อนในชั้นเรียนเป็ นรายกลุ่ม
รายกลุ่ม
(กลุ่มละประมาณ 15
นาที)

สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1)เตรียมอ่านเอกสาร
ประกอบการสอนบทที่7
ศิลปศาสตร์ มองในแง่
การพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์
2)เตรียมสอบครั้งที่ 1

หน้า 8

มคอ. 3
สัปดาห์

7
22-26
ก.ค.
56

8
29
ก.ค.-2
ส.ค.56

5-9
ส.ค.56
9
12-16
ส.ค.55

จุดมุ่งหมาย
-เข้ าใจผู้อ่นื
-เข้ าใจโลก
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการเขียน
โครงการ วิธกี ารนาเสนองาน
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีทกั ษะสื่อสาร
-มีทกั ษะสารสนเทศ
-มีทกั ษะการทางานเป็ นทีม
-มีทกั ษะการเขียนโครงการ
1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-เสริมสร้ างเจตคติในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- ใฝ่ รู้
-มีความอดทน
-มีวินัย
-มีความรับผิดชอบ
-เข้ าใจตนเอง
-เข้ าใจผู้อ่นื
-เข้ าใจโลก
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้ ความเข้ าใจวิธกี ารเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
-มีความรู้ความเข้ าใจเรื่องการปรับตัวเพื่อ
ดารงชีวิตในกระแสโลกาภิวัตน์
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีทกั ษะสื่อสาร
-มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
-มีทกั ษะการเรียนรู้
1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-เสริมสร้ างเจตคติในการอ่านหนังสือ
- ใฝ่ รู้
-มีความอดทน
-มีความซื่อสัตย์
-มีวินัย
-มีความรับผิดชอบ
-มีการพัฒนาตนเอง
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้ ความเข้ าใจวิธกี ารอ่านหนังสือ
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีทกั ษะสื่อสาร
-มีทกั ษะการเรียนรู้
-มีทกั ษะการคิดวิคราะห์
งดการเรียนการสอนเนื่องจากตรงกับ
สัปดาห์สอบกลางภาค
1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความซื่อสัตย์
-มีความรับผิดชอบ
-มีการแสวงหาความรู้ภายนอกห้ องเรียน

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

งานมอบหมาย
3)อ่านหนังสือเรื่อง
มันสมอง หน้ า65-77

เรียนรู้ด้วยตนเอง
เรื่อง กระแส
โลกาภิวัตน์ท่ไี ทยต้ อง
ปรับตัวให้ ทนั

1)อ่านเอกสารแนะนาการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
2)อ่านเอกสารประกอบการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเรื่องโลกาภิวัตน์ฯ

1)ดาเนินโครงการ
จิตอาสา
2)อ่านหนังสือเรื่อง
มันสมอง หน้ า79-84

ติดตามอ่านหนังสือ
เรื่องมันสมอง

นิสติ แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งิ ที่ได้
จากการอ่านหนังสือเรื่องมันสมอง ตั้งแต่
หน้ า 1- 84 ทั้งในด้ านความรู้และการ
นาไปพัฒนาตนเอง
พร้ อมนาเสนอในชั้นเรียน

อ่านหนังสือเรื่อง
มันสมอง หน้ า85-89

เข้ าร่วมงาน
Openhouseของสานัก
นวัตกรรมการเรียนรู้

สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ่านหนังสือเรื่อง
มันสมอง หน้ า91-103

หน้า 9

มคอ. 3
สัปดาห์

10
19-23
ส.ค.55

11
26-30
ส.ค.56

12
2-6
ก.ย.56

จุดมุ่งหมาย
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้รายวิชาศึกษา
ทั่วไป
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีทกั ษะสื่อสาร
-มีทกั ษะการเรียนรู้
1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-เสริมสร้ างเจตคติท่ถี ูกต้ องในการ
พัฒนาศักยภาพตนเอง
-มีวินัย
-มีความรับผิดชอบ
-มีความซื่อสัตย์
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้ ความเข้ าใจในการพัฒนา
ศักยภาพตนเอง
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีทกั ษะสื่อสาร
-มีทกั ษะสารสนเทศ
-มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-เสริมสร้ างเจตคติในการมีจิตอาสา
-เสริมสร้ างเจตคติในการทางานเป็ นทีม
-การแสวงหาความรู้ภายนอกห้ องเรียน
-มีวินัย
-มีความรับผิดชอบ
-เข้ าใจตนเอง
-เข้ าใจผู้อ่นื
-มีความเมตตา กรุณา
-มีความเสียสละ
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้ ความเข้ าใจวิธกี ารทางาน
โครงการจิตอาสา
-มีความรู้ ความเข้ าใจแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีทกั ษะสื่อสาร
-มีทกั ษะสารสนเทศ
-มีทกั ษะการเรียนรู้
-มีทกั ษะการทางานเป็ นทีม
-มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
-มีทกั ษะการแก้ ปัญหา
1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-เสริมสร้ างเจตคติในการทางานเป็ นทีม
-เสริมสร้ างเจตคติในการมีจิตอาสา
-มีวินัย
-มีความรับผิดชอบ
-มีความซื่อสัตย์
-มีความอดทน
-เข้ าใจตนเอง -เข้ าใจผู้อ่นื

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

งานมอบหมาย

1)ศิลปศาสตร์มองใน
แง่การพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์
2)สอบครั้งที่ 1

1)อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่7
ศิลปศาสตร์มองในแง่การพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์
2)ดูวีดิทศั น์รายการเป็ น อยู่ คือ เรื่อง
สมพล รุ่งพาณิชย์ เพราะชีวิตเป็ นเรื่อง
เพราะๆ (TPBS)และร่วมกันอภิปรายใน
ประเด็นสมพลมีศลิ ปศาสตร์ในการ
พัฒนาศักยภาพตนเองอย่างไร

1)ดาเนินโครงการจิต
อาสา
2) อ่านหนังสือเรื่อง
มันสมอง หน้ า105113

โครงการจิตอาสา

นิสติ ปฏิบัติกจิ กรรมกลุ่มโครงการจิต
อาสา

1)ดาเนินโครงการ
จิตอาสา
2)อ่านหนังสือเรื่อง
มันสมอง หน้ า115 126

ติดตามการ
ดาเนินงานโครงการ
จิตอาสา

อาจารย์ติดตามความก้ าวหน้ าในการทา
โครงการจิตอาสาครั้งที่ 1

1)เตรียมนาเสนอและ
ส่งรายงานโครงการ
จิตอาสาฉบับสมบูรณ์
2)อ่านหนังสือเรื่อง
มันสมอง หน้ า127135

สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 10

มคอ. 3
สัปดาห์

13
9-13
ก.ย.56

14
16-20
ก.ย.55

15
23-27
ก.ย.56

จุดมุ่งหมาย
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้ ความเข้ าใจวิธกี ารทางาน
โครงการจิตอาสา
-มีความรู้ ความเข้ าใจแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีทกั ษะสื่อสาร
-มีทกั ษะสารสนเทศ
-มีทกั ษะการเรียนรู้
-มีทกั ษะการทางานเป็ นทีม
-มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-เสริมสร้ างเจตคติในการทางานเป็ นทีม
-เสริมสร้ างเจตคติในการมีจิตอาสา
-มีวินัย
-มีความรับผิดชอบ
-เข้ าใจตนเอง
-เข้ าใจผู้อ่นื
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้ ความเข้ าใจการทางานโครงการ
จิตอาสา
-มีความรู้ ความเข้ าใจแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีทกั ษะสื่อสาร
-มีทกั ษะสารสนเทศ
-มีทกั ษะการเรียนรู้
-มีทกั ษะการทางานเป็ นทีม
-มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
-มีทกั ษะการแก้ ปัญหา
1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-เสริมสร้ างเจตคติในการนาเสนองาน และ
การรับฟังการนาเสนองาน
-มีวินัย
-มีความรับผิดชอบ
-เข้ าใจตนเอง
-เข้ าใจผู้อ่นื ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้ ความเข้ าใจวิธกี ารนาเสนองาน
-มีความรู้ความเข้ าใจแนวคิดเรื่องจิตอาสา
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีทกั ษะสื่อสาร
-มีทกั ษะสารสนเทศ
-มีทกั ษะการเรียนรู้
-มีทกั ษะการทางานเป็ นทีม
1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-เสริมสร้ างเจตคติท่ถี ูกต้ องในการพัฒนา
ปัญญา
-ใฝรู้

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ติดตามการ
ดาเนินงานโครงการ
จิตอาสา

อาจารย์ติดตามความก้ าวหน้ าในการทา
โครงการจิตอาสาครั้งที่ 2

1)เตรียมนาเสนอและ
ส่งรายงานโครงการ
จิตอาสา ฉบับสมบูรณ์
2)อ่านหนังสือเรื่อง
มันสมอง หน้ า 137147

นาเสนองาน

นาเสนอโครงการจิตอาสา และส่งรายงาน

1)เตรียมอ่านเอกสาร
ประกอบการสอนบทที่8
ศิลปศาสตร์มองในแง่
การพัฒนาปั ญญาที่เป็ น
แกนของการพัฒนา
ศักยภาพ และการเข้ าถึง
อิสรภาพ
2)เตรียมสอบครั้งที่ 2
3)อ่านหนังสือเรื่อง
มันสมอง หน้ า149160
4)รวบรวมและจัดทา
แฟ้ มสะสมผลงานการ
อ่านหนังสือเรื่อง
มันสมองส่งสัปดาห์ท่1ี 6

งานมอบหมาย

1)ศิลปศาสตร์มองใน 1)อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่ 8
แง่การพัฒนาปัญญา ศิลปศาสตร์มองในแง่การพัฒนาปั ญญาที่
2)สอบครั้งที่ 2
เป็ นแกนของการพัฒนาศักยภาพ และ
การเข้ าถึงอิสรภาพ

สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 11

มคอ. 3
สัปดาห์

จุดมุ่งหมาย

หัวข้ อ/รายละเอียด

-มีวินัย
-มีความรับผิดชอบ
-เข้ าใจตนเอง
-เข้ าใจผู้อ่นื
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้ ความเข้ าใจการพัฒนาปัญญา
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีทกั ษะสื่อสาร
-มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
-มีทกั ษะการคิดสร้ างสรรค์

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

งานมอบหมาย

2)ดูวีดิทศั น์เรื่อง ในหลวงกับการศึกษา
พร้ อมอภิปรายในประเด็นการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาปัญญา
3)สอบครั้งที่ 2
4)ส่งแฟ้ มสะสมผลงานการอ่านหนังสือ
เรื่องมันสมอง

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
สาระการประเมิน

ผลการเรียนรู ้

ภาคเนื้อหา

-คุณธรรม/จริยธรรม
-ความรู้
-ทักษะทางปัญญา
ภาคกิจกรรม
-คุณธรรมจริยธรรม
-ความรู้
-ทักษะทางปัญญา
-ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
-ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคการมีส่วนร่วม -คุณธรรมจริยธรรม
-ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ

วิธีการประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

สอบครั้งที่ 1
สอบครั้งที่ 2
กิจกรรมในชั้นเรียน
กิจกรรมกลุ่ม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
โครงการจิตอาสา
แฟ้ มสะสมงานการ
อ่านหนังสือนอกเวลา

20%
10%
10%
10%
10%
20%

การตอบคาถามในชั้น
การเข้ าชั้นเรียน

5%
5%

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา มศว 151
2. สมุดกิจกรรมวิชา มศว 151
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1. การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ โดย พระพรหมคุณาภรณ์
2. มันสมอง โดย พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
3. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. http://ilc.swu.ac.th
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
1. www.chaipat.or.th
2. www.youtube.com
3. www.thaipbs.or.th/
สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 12

มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ประเมินผลรายวิชาโดยนิสติ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1. การสังเกตการสอนโดยผู้ร่วมงาน
2. ผลการสอบและการเรียนรู้ของนิสติ
3. พูดคุย สอบถามนิสิต
3. การปรับปรุงการสอน
1. นาผลการประเมินรายวิชาโดยนิสติ และผลการประชุมระหว่างภาคและปลายภาคของผู้สอนมา
พิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธกี ารสอนและการเรียนรู้ของนิสติ
2. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์และการเรียนการสอน
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
1. ทวนสอบจากคะแนนข้ อสอบ
2. ทวนสอบจากงานที่มอบหมาย
3. ตรวจสอบข้ อสอบว่าสอดคล้ องตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้
4. ตรวจสอบวิธกี ารให้ คะแนน ความเที่ยง และการตัดเกรด
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ประชุมผู้สอนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคและปลายภาค
2. นาผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และข้ อมูลความคิดเห็นจากผู้สอนและนิสติ มาพิจารณาทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงรายวิชา

สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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