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บทคัดย่อ
การวิิจััยครั้้�งนี้้� มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อพััฒนาระบบการสอนแบบร่่วมมืือภควัันตภาพ สำำ�หรัับนัักศึึกษาครููสาขาวิิชา
คอมพิิวเตอร์์ศึึกษา คณะครุุศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนบน วััตถุุประสงค์์เฉพาะ 1) ศึึกษา
องค์์ประกอบของระบบการสอนแบบร่่วมมืือภควัันตภาพฯ 2) ทดสอบประสิิทธิิภาพชุุดการสอนโดยใช้้เกณฑ์์ประสิิทธิิภาพ 80/80 3) เปรีียบเทีียบคะแนนก่่อนเรีียนและหลัังเรีียน 4) ศึึกษาความพึึงพอใจของนัักศึึกษาครููที่่�มีีต่่อการเรีียน
ด้้วยชุุดการสอน 5) ประเมิินรับั รองระบบการสอนจากผู้ท้� รงคุุณวุุฒิิ กลุ่่�มตััวอย่่าง ได้้แก่่ 1) ผู้เ้� ชี่่ย� วชาญด้้านเทคโนโลยีีการศึึกษา
ด้้ า นเทคโนโลยีีสารสนเทศและด้้ า นหลัั ก สูู ต รการสอนและวัั ด ผลประเมิินผล 2) นัั ก ศึึ ก ษาครูู จำำ �นวน 40 คน
ใช้้วิิธีีการเลืือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 3) ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในการประเมิินรัับรองระบบ เครื่่�องมืือวิิจััยได้้แก่่
1) ระบบการสอนแบบร่่วมมืือภควัันตภาพ 2) ชุุดการสอน 3) แบบทดสอบวััดผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน 4) แบบสอบถาม
ความพึึงพอใจ 5)แบบประเมิินทัักษะการทำำ�โครงงาน 6) แบบประเมิิ นรัับรองระบบการสอนจากผู้้� ทรงคุุณวุุฒิิ
สถิิติิที่่�ใช้้วิิเคราะห์์ข้้อมููล ได้้แก่่ ค่่าเฉลี่่�ย ร้้อยละ ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติิฐานด้้วยการทดสอบแบบทีี
ผลการวิิจััยพบว่่า											
1. ระบบการสอนแบบร่่วมมืือภควัันตภาพฯ ประกอบด้้วย 5 องค์์ประกอบ 1) การวิิเคราะห์์บริิบท
2) การกำำ�หนดปััจจััยนำำ�เข้้า 3) กระบวนการจััดการเรีียนการสอน 4) ผลการประเมิิน และ 5) การตรวจสอบและ
ปรัับปรุุงระบบ 												
		
2. ประสิิทธิิภาพชุุดการสอนตามลำำ�ดัับดัังนี้้� หน่่วยที่่� 1 เท่่ากัับ 79.63/80.37 หน่่วยที่่� 2 เท่่ากัับ
79.26/80.37 หน่่วยที่่� 3 เท่่ากัับ 80.74/81.48 และหน่่วยที่่� 4 เท่่ากัับ 79.63/81.90
นัักศึึกษาระดัับปริิญญาเอก สาขาวิิชาเทคโนโลยีีการศึึกษา คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบููรพา					
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3. ผลการเปรีียบเทีียบคะแนนก่่อนเรีียนและหลัังเรีียนนัักศึึกษาที่่�เรีียนด้้วยชุุดการสอนตามการออก
แบบของ ระบบการสอนแบบร่่วมมืือภควัันตภาพฯ มีีคะแนนหลัังเรีียนสููงกว่่าก่่อนเรีียนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ
.01 													
		
4. นัักศึึกษาครููมีคี วามพึึงพอใจระบบการสอนแบบร่่วมมืือภควัันตภาพ อยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด 		
		
5. ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิประเมิินรัับรองระบบการสอนแบบร่่วมมืือภควัันตภาพ อยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด		
คำำ�สำำ�คััญ : การพััฒนาระบบการสอน, การสอนแบบร่่วมมืือภควัันตภาพ

Abstract
The main purposes were to develop a ubiquitous cooperative instructional system for student
teachers in the departments of computer education, faculties of education in the upper-northeastern
Rajabhat Universities. The specific objectives were; 1) to study the components of the ubiquitous
cooperative instructional system, 2) to validate the efficiency of the instructional packages on
ubiquitous cooperative instructional system, 3) to compare the scores before and after the student
teachers studied by using the teaching packages based on the ubiquitous cooperative instructional
system 4) to study students’ satisfaction toward the instructional system, and 5) to assess and
certify the instructional system by educational experts.							
This was a research and development study. The samples in the study comprised 1) the
experts in educational technology and information technology and instructional design specialists,
2) 40 student teachers from the Faculty of Education, Sakon Nakhon Rajabhat University who were
obtained by purposive sampling, and 3) five educational experts in assessment and verification of the
instructional system. The research instruments were 1) the instructional packages on ubiquitous
cooperative instructional system, 2) an achievement test, 3) students’ satisfaction questionnaire,
4) the project skills assessment form, and 5) and the form for assessment and verification by the
educational experts. The data were analyzed by using Percentage, Means, Standard Deviation, E1/E2
and t-test (Dependent samples).									
The research findings are as follow: 							
		
1. The ubiquitous cooperative instructional system for student teachers in departments
of computer education, faculties of education in the upper-northeastern Rajabhat Universities consisted of five components: 1) Contextual Analysis, 2) Input Factors Analysis, 3) Learning Process, 4)
Result, and 5) Improvement. 										
		
2. The efficiency validation of the instructional packages on ubiquitous cooperative
instructional system was found that the values of E1/E2 of set learning unit 1 to 4 were as follow
79.63/80.37, 79.26/80.37, 80.74/81.48, 79.63/81.90, respectively. 					
		
3. The post-test score was higher than the pre-test at the significance level of .01. 4.
The students’ satisfaction toward the ubiquitous cooperative instructional system was high. 		
		
5. The assessment and verification of the ubiquitous cooperative instructional system
by the educational experts were found to be highly appropriate.
Keyword : Development of Instructional, A ubiquitous Cooperative Instructional System

30

Vol 3 No 9 September-December 2020

Journal of Educational Technology and Communications

Facutyl of Education Mahasarakham University

บทนำำ�							 โดยสมาชิิกในกลุ่่�มมีีความสามารถที่่�แตกต่่างกััน ส่่งเสริิม
การศึึกษาถืือว่่าเป็็นกลไกสำำ�คััญในการพััฒนาคน
ให้้ ส ามารถดำำ � รงชีีวิิ ต ได้้ อ ย่่ า งสัั นติ ิ สุ ุ ข หนุุ น การพัั ฒ นา
ประเทศได้้อย่่างเหมาะสม เช่่นการปรัับโครงสร้้างประเทศ
ไทยไปสู่่�ประเทศไทย 4.0 ที่่ขั� บั เคลื่่อ� นการพััฒนาประเทศด้้วย
เทคโนโลยีีและนวััตกรรม เพื่่�อมุ่่�งสู่่� “ความมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง
และยั่่�งยืืน ซึ่่�งเน้้นที่่�การสร้้างสรรค์์การเรีียนรู้้�ระดัับบุุคคล
(Individual Learning) และการเรีียนรู้้�ร่่วมกันั (Cooperaative Learning) เพื่่�อให้้เกิิดการสะสมความรู้้� ทัักษะ
และวัั ฒ นธรรมการทำำ � งานและดำำ � เนิิ น การต่่ อ ไปได้้
อย่่างเป็็นระบบแบบแผน อัันจะนำำ�ไปสู่่�องค์์กรแห่่งการ
เรีียนรู้้� (Learning Organization) เพื่่�อประโยชน์์ในการ
ประกอบอาชีีพและการดำำ�เนิินชีีวิิตอย่่างมีีความสุุขตาม
สมควร (กระทรวง ศึึกษาธิิการ, 2545) การที่่�จะพััฒนาคน
ให้้มีีความรู้้�ความสามารถนั้้�นทัักษะการคิิด ทัักษะการแก้้
ปััญหา และทัักษะการใช้้เทคโนโลยีีมีีทัักษะในการค้้นคว้้า
หาความรู้้� (สำำ�นัักงานคณะกรรมการการพััฒนาเศรษฐกิิจแ
ละสัังคมแห่่งชาติิ, 2550) 					
การจััดการเรีียนการสอนแบบโครงงาน (Project
Approach) ผู้้�เรีียนเป็็นผู้้�กำำ�หนดสิ่่�งที่่�ต้้องการเรีียนรู้้�
ด้้วยตนเองตามความสนใจ ฝึึกการวางแผนการดำำ�เนิินงาน
ที่่�เป็็นระบบ การลงมืือปฏิิบัติั ิตามแผนและการสรุุปผลการ
เรีียนรู้้�ด้้ ว ยตนเอง ซึ่ ่ � ง เป็็ น การส่่ ง เสริิ ม ให้้ ผู้ ้� เ รีียน
สามารถคิิดเป็็น ทำำ�เป็็น แก้้ปััญหาเป็็น และมีีทัักษะในการ
ค้้นคว้้าหาความรู้้� เจาะลึึกในสิ่่�งที่่�สงสััยและอยากรู้้�ด้้วยการ
ลงมืือปฏิิบััติิเพื่่�อหาคำำ�ตอบด้้วยตััวเขาเอง (ลััดดา ภู่่�เกีียรติิ.
2543) สอดคล้้องกัับแนวคิิดของ Lens chow (1996)
สำำ�นัักงานรัับรองมาตรฐานและ คุุณภาพการศึึกษา (สมศ.)
(2541-2545) ได้้ระบุุจุุดที่่�ควร พััฒนาไว้้ในมาตรฐานที่่� 4
ข้้อ 4 ไว้้ว่่าควรกำำ�หนดให้้ผู้เ้� รีียนทำำ�โครงงานในทุุกรายวิิชา
ทั้้�งนี้้เ� พื่่อ� ให้้ผู้เ้� รีียนได้้มีโี อกาสผลิิตผลงานตามความคิิดสร้้าง
สรรค์์ของตนเอง โดยผลที่่�เกิิดจากการเรีียนรู้้�แบบโครงงาน
มีหี ลายประการ ได้้แก่่ 1) ทำำ�ให้้เรีียนรู้้�วิิธีีการเรีียนรู้้� (Learniing How to Learn) 2) ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้�อย่่างมีีส่่วนร่่วม
(More Specifically as Learning Participation) 3)
เรีียนรู้้�บทบาทการเป็็ นผู้้�นำำ� (Leadership Role) 4)
มีีความรัับผิิดชอบต่่อตนเองกลุ่่�ม (Personal and Group
Responsibilities) 5) ฝึึกการมีีทัักษะการสื่่�อสารและการเ
ข้้าสัังคม (Social and Communication Skills)		
การเรีียนแบบร่่วมมืือ (Cooperative Learning)
เป็็นวิิธีีการสอนที่่�เน้้นให้้ผู้้�เรีียนลงมืือปฏิิบััติิงานเป็็นกลุ่่�ม

สนัับสนุุนให้้สมาชิิกช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกััน จนบรรลุุ
เป้้าหมายที่่�วางไว้้ และส่่งผลต่่อการพััฒนาวุุฒิิภาวะและ
ทัักษะด้้าน สัังคม อารมณ์์ในการทำำ�งาน อยู่่�ร่วมกั
่ นั ในสัังคม
(Johnson & Johnson, 1994; Slavin, 1995) สอดคล้้องกัับ
(บุุปผชาติิ ทััฬหิิกรณ์์, 2546) และ (กรมวิิชาการ, 2544)
การจััดการเรีียนภควัันตภาพ เป็็นการจััดการเรีียนการสอน
ที่่�กระทำำ�ได้้โดยใช้้เครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต เพื่่�อนำำ�เสนอ
บทเรีียนในลัักษณะสื่่�อหลายมิิติิ เอื้้�อประโยชน์์ต่่อการจััด
การเรีียนการสอน (ชััยยงค์์ พรหมวงศ์์, 2555) ตััวอย่่างเช่่น
การเรีียนการสอนแบบนี้้�เปิิดโอกาสให้้เกิิดการปฏิิสััมพัันธ์์
(Interactive) ระหว่่างผู้้�เรีียนกัับผู้้�สอน และผู้้�เรีียนกัับ
ผู้้�เรีียนหรืือผู้้�เรีียนกัับเนื้้�อหาบทเรีียน สามารถนำำ�เสนอเนื้้�อ
หาในรููปแบบของสื่่อ� ประสม (Multimedia) เป็็นระบบเปิิด
(Open System) ซึ่่�งอนุุญาตให้้ผู้้�ใช้้มีีอิิสระในการเข้้าถึึง
ข้้อมููลได้้ทั่่ว� โลก ไม่่มีีข้้อจำำ�กัดั ทางสถานที่่�และเวลา(Device,
Distance and Time Independent) (สุุญาณีี เดชทองพงษ์์,
2545) สอดคล้้องกัับ (วราภรณ์์ ตระกููลสฤษดิ์์�, 2545) ที่่�ได้้
จััดการเรีียนการสอนผ่่านบนเว็็บด้้วยการเรีียนรู้้�แบบโครง
งานเพื่่�อการเรีียนรู้้�เป็็นทีีมของนัักศึึกษาครููมหาวิิทยาลััย
เทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี ผลลััพธ์์ที่่�ได้้คืือ ผู้้�เรีียนกลุ่่�ม
ตััวอย่่างมีีผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนสููงขึ้้�น และสอดคล้้องกัับ
(วิิทยา อารีีราษฎร์์, 2549) ที่่ไ� ด้้ทดลองใช้้บทเรีียนตามรููปแบบ
การสอนใช้้คอมพิิวเตอร์์ช่่วยแบบอััจฉริิยะและมีีส่่วนร่่วม
ผ่่านเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ ปรากฏว่่าผู้้�เรีียนมีีผลสััมฤทธิ์์�
ทางการเรีียนที่่�สููงขึ้้�น					
ผู้้�วิิจััยจึึงมีีแนวคิิดที่่�จะพััฒนาระบบการสอนแบบ
ร่่วมมืือภควัันตภาพ สำำ�หรัับนัักศึึกครูู สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์
ศึึกษา มหาหาวิิทยาลััยราชภััฏภาคตะวัันออกเฉีียงตอนบน
ซึ่่�งเป็็นระบบการสอนที่่�มีีการจััดสภาพแวดล้้อมสอดคล้้อง
กัับการจััดกิิจกรรมที่่�จะบููรณาการเรีียนการสอนแบบร่่วมมืือ
ภควัันตภาพเข้้าด้้วยกััน และหวัังว่่าชุุดการสอนตามระบบ
การสอนที่่�พััฒนาขึ้้�น จะช่่วยแก้้สภาพปััญหาในการจััดการ
เรีียนการสอนดัังกล่่าวอัันจะส่่งผลให้้ผู้้�เรีียนที่่�ผลสััมฤทธิ์์�
ทางการเรีียน ทัักษะการทำำ�โครงงาน ทัักษะทางสัังคมดีีขึ้้�น

วััตถุุประสงค์์						

1. วััตถุุประสงค์์ทั่่�วไป				
เพื่่อ� พััฒนาระบบการสอนแบบร่่วมมืือภควัันตภาพ
สำำ�หรัับนัักศึึกษาครููสาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ศึึกษา คณะ
ครุุศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
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ตอนบน							
2. วััตถุุประสงค์์เฉพาะ				
		
2.1 เพื่่�อศึึกษาองค์์ประกอบของระบบ
ระบบการสอนแบบร่่วมมืือภควัันตภาพ สำำ�หรัับนัักศึึกษา
ครูู ส าขาวิิ ช าคอมพิิ ว เตอร์์ ศึ ึ ก ษา คณะครุุ ศ าสตร์์
มหาวิิทยาลััยราชภััฏภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนบน		
		
2.2 เพื่่�อทดสอบประสิิทธิิภาพชุุดการ
สอนตามระบบการสอนแบบร่่วมมืือภควัันตภาพ สำำ�หรัับ
นัักศึึกษาครููสาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ศึึกษา คณะครุุศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยราชภััฏภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนบน
ตามเกณฑ์์ E1/ E2 โดยใช้้เกณฑ์์ประสิิทธิิภาพ 80/ 80 		
		
2.3 เพื่่�อเปรีียบเทีียบผลคะแนนก่่อน
เรีียนและหลัังเรีียนของนัักศึึกษาครููที่่�เรีียนด้้วยชุุดการสอน
ตามระบบการสอนแบบร่่ วมมืื อภควัั น ตภาพ สำำ � หรัั บ
นัักศึึกษา ครููสาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ศึึกษา คณะครุุศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยราชภััฏภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนบน		
		
2.4 เพื่่�อประเมิินความพึึงพอใจของ
นัักศึึกษาครููที่่�มีีต่่อการเรีียนด้้วยชุุดการสอนที่่�พััฒนาตาม
ระบบการสอนแบบร่่วมมืือภควัันตภาพ สำำ�หรัับนัักศึึกษา
ครูู ส าขาวิิ ช าคอมพิิ ว เตอร์์ ศึ ึ ก ษา คณะครุุ ศ าสตร์์
มหาวิิทยาลััย ราชภััฏภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนบน		
		
2.5 เพื่่�อประเมิินรัับรองระบบการสอน
แบบร่่วมมืือภควัันตภาพ สำำ�หรัับนัักศึึกษาครููสาขาวิิชา
คอมพิิวเตอร์์ศึึกษา คณะครุุศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏ
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนบน จากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ

ขอบเขตของการวิิจััย					

1. รููปแบบการวิิจััย				
การวิิ จั ั ย เรื่่ � อ ง ระบบการสอนแบบร่่ วมมืื อ
ภควัันตภาพ สำำ�หรัับนัักศึึกษาครููสาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์
ศึึกษา คณะครุุศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือตอนบน ผู้้�วิิจััยได้้ดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนของ
กระบวนการวิิจััยและพััฒนา (Research and Developmment: R&D) โดยใช้้ขั้้�นตอนหลัักสำำ�คััญของกระบวนการวิิ
จััยใน 7 ขั้้�นตอนหรืือ 7 Steps ไว้้ดัังนี้้� (ชััยยงค์์ พรหมวงศ์์
2555)
2. ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง			
ผู้้�วิิจััยได้้แบ่่งประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง ตามขั้้�น
ตอนของกระบวนการวิิจััยและพััฒนา (Research and
Development: R&D) โดยใช้้ขั้้�นตอนหลัักสำำ�คััญของ
กระบวนการวิิจัยั ใน 7 ขั้้น� ตอนหรืือ 7 Steps ไว้้ดังั นี้้� (ชััยยงค์์
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พรหมวงศ์์ 2555) ซึ่่�งได้้ใช้้ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง ใน 3
ระยะ ดัังนี้้� 						
ระยะที่่� 1 ในขั้้�นที่่� 2 ประเมิินความต้้องการ
ต้้นแบบชิ้้�นงาน(Assess needs for the innovative
prototypes)						
1.1 กลุ่่�มที่่�ใช้้แบบสอบถามนัักศึึกษาครูู
เพื่่�อสอบถาม สภาพปััจจุุบััน ปััญหาและความต้้องการ
เกี่่� ย วกัั บ การแก้้ ปั ั ญ หา การจัั ด การเรีียนการสอนของ
นัักศึึกษาครูู 						
		
ประชากร คืือ นัักศึึกษาครููสาขาวิิชา
คอมพิิวเตอร์์ศึึกษา คณะครุุศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏ
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนบน ปีีการศึึกษา 2562 ที่่�
ผ่่านการเรีียนรายวิิชานวััตกรรมและเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ทางการศึึกษา จำำ�นวน 529 คน				
		
กลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ นัักศึึกษาครูู สาขาวิิชา
คอมพิิวเตอร์์ศึึกษา คณะครุุศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏ
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนบน ปีีการศึึกษา 2562 ใช้้
ตารางคำำ�นวณขนาดกลุ่่�มตััวอย่่างของ Krejcie & Morgan
(1970) ทำำ�ให้้ได้้ขนาดกลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 220 คน จาก
นั้้� น ใช้้ วิ ิ ธีี การสุ่่�มแบบชั้้� นภู ู มิ ิ (Stratified Sampling)
แบ่่งออกเป็็น 4 มหาวิิทยาลััย เทีียบสััดส่่วนนัักศึึกษาตาม
จำำ�นวนของนัักศึึกษาทุุกชั้้�นปีีในแต่่ละมหาวิิทยาลััยดัังนี้้�		
		
1. มหาวิิทยาลััยราชภััฏสกลนคร
จำำ�นวน 129 คน 	สุ่่�มกลุ่่�มตััวอย่่าง 54 คน 			
		
2. มหาวิิทยาลััยราชภััฏอุุดรธานีี	
จำำ�นวน 148 คน	สุ่่�มกลุ่่�มตััวอย่่าง 61 คน 			
		
3. มหาวิิทยาลััยราชภััฏเลย		
จำำ�นวน 155 คน สุ่่�มกลุ่่�มตััวอย่่าง 65 คน			
		
4. มหาวิิทยาลััยราชภััฏชััยภููมิิ
จำำ�นวน 97 คน สุ่่�มกลุ่่�มตััวอย่่าง 40 คน			
		
ประชากรรวมทั้้�งสิ้้�น 529 คน กลุ่่�ม
ตััวอย่่างรวมทั้้�งสิ้้�น 220 คน					
1.2 กลุ่่�มที่่�ใช้้แบบสััมภาษณ์์แบบเป็็นทางการ
(formal interview) เพื่่�อศึึกษาสภาพปััจจุบัุ ัน ปััญหา และ
ความต้้องการเกี่่�ยวกัับการแก้้ปััญหา การจััดการเรีียน
การสอนของนัักศึึกษาครูู					
ประชากร ได้้แก่่ นัักศึึกษาครููสาขาวิิชา
คอมพิิวเตอร์์ศึึกษา คณะครุุศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏ
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนบน ปีีการศึึกษา 2562 ที่่�ผ่า่ น
การเรีียนรายวิิชานวััตกรรมและเทคโนโลยีี สารสนเทศทาง
การศึึกษา จำำ�นวน 529 คน					
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กลุ่่�มตััวอย่่าง เป็็นนัักศึึกษาครูู ชั้้�นปีีที่่� 4
จาก 4 มหาวิิทยาลััยใช้้วิธีีิ การสุ่่�มตััวอย่่างอย่่างง่่าย (Simple
random sampling) มหาวิิทยาลััยละ 2 คน ทำำ�ให้้ได้้กลุ่่�ม
ตััวอย่่างจำำ�นวน 8 คน					
1.3 กลุ่่�มที่่�ใช้้แบบสััมภาษณ์์แบบเป็็น ทางการ
( f o r m a l i n t e r v i e w ) ผู้ ้� เชี่่ � ย ว ช า ญ ด้ ้ า น ก า ร
จััดการเรีียนการสอน เพื่่�อศึึกษาสภาพปััจจุุบันั ปััญหา ควา
มคิิ ด เห็็ น และความต้้ อ งการเกี่่� ย วกัั บ ระบบการสอน
แบบร่่วมมืือภควัันตภาพ					
		
ประชากร ได้้แก่่ ผู้เ้� ชี่่ย� วชาญด้้านการจััด
การเรีียนการสอนในรายวิิชานวััตกรรมและเทคโนโลยีีสาร
สนเทศทางการศึึกษา					
		
กลุ่่�มตััวอย่่าง อาจารย์์ผู้้�สอนในรายวิิชา
นวัั ต กรรมและเทคโนโลยีีสารสนเทศทางการศึึ ก ษา
โดยต้้องมีีประสบการณ์์ในการสอน 5 ปีีขึ้้�นไป จำำ�นวน 5
คน							
ระยะที่่� 2 ในขั้้�นที่่� 4 ถามความเห็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญ
(Seek Experts’ Opinions)				
2.1 ขั้้�นการสอบถามความคิิดเห็็นจากผู้้�
เชี่่�ยวชาญ เพื่่�อการระดมความคิิดและผลจากการประเมิิน
ร่่างกรอบแนวคิิดมาดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไข (ร่่าง) กรอบ
แนวคิิดต้้นแบบระบบการสอน 				
		
ประชากร ได้้แก่่ ผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�มีีความ
เชี่่� ย วชาญ 3 ด้้ า น ได้้ แ ก่่ ด้้ า นเทคโนโลยีีการศึึ ก ษา
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ และด้้านหลัักสููตรและการสอน
หรืือด้้านวิิจััยและประเมิินผล มีีตำำ�แหน่่งทางวิิชาการระดัับ
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ขึ้้�นไป					
		
กลุ่่�มตััวอย่่าง ด้้วยวิิธีีการเลืือกตััวอย่่าง
แบบลููกโซ่่ (Snow Ball Techniques) จากการแนะนำำ�
รายชื่่�อผู้้�เชี่่�ยวชาญจากอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา ผู้้� เชี่่�ยวชาญ
ประกอบด้้ ว ย ด้้ า นเทคโนโลยีีการศึึ ก ษา 5 ท่่ า น
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ 2 ท่่าน และด้้านหลัักสููตรและ
การสอนหรืือด้้านวิิจััยและประเมิินผล 3 ท่่าน			
ระยะที่่� 3 ในขั้้� นที่ ่� 6 รัั บ รองและทดสอบ
ต้้นแบบชิ้้�นงาน (Verify or Test the Prototype)		
		
3.1 ขั้้�นการทดลองใช้้ระบบการสอน
แบบร่่วมมืือภควัันตภาพ ฯ เพื่่�อทำำ�การหาประสิิทธิิภาพ
ของระบบการสอน 2) เปรีียบเทีียบผลคะแนนก่่อนเรีียน
หลัังเรีียน และ 3) ศึึกษาความพึึงพอใจสอนแบบร่่วมมืือ
ภควัันตภาพ 		
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ประชากรและกลุ่่�มตัั ว อย่่ า งที่่� ใช้้ ใ น
ขั้้�นทดสอบต้้นแบบชิ้้�นงาน วััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาผลการ
ทดสอบประสิิทธิิภาพด้้านกระบวนการ และผลลััพธ์ชุ์ ดุ การ
สอนตามระบบการสอนแบบร่่วมมืือภควัันตภาพโดยใช้้
เกณฑ์์การหาประสิิทธิิภาพ E1/E2 (ชััยยงค์์ พรหมวงศ์์,
2556 ) ตามเกณฑ์์ 80/80				
		
ประชากร นัักศึึกษาครููสาขาวิิชานวััตกร
รมและคอมพิิวเตอร์์ศึึกษา คณะครุุศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
ราชภััฏสกลนคร ปีีการศึึกษา 2562 ที่่� จำำ�นวน 129 คน		
		
กลุ่่�มตััวอย่่าง ใช้้วิธีีิ การเลืือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) นัักศึึกษาครููสาขาวิิชาวิิชานวััตกรรมและคอมพิิวเตอร์์ศึึกษา ชั้้�นปีีที่่� 4 ปีีการศึึกษา 2562
จำำ�นวน 40 คน 						
		
3.2 ขั้้�นการรัับรองระบบการสอนแบบ
ร่่วมมืือภควัันตภาพของผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ 				
		
ประชากร ประกอบด้้วย ผู้้�ทรงคุุณ
วุุฒิิสาขาเทคโนโลยีีการศึึกษาหรืือเทคโนโลยีีและสื่่�อสาร
การศึึกษาและด้้านหลัักสููตรและการสอนหรืือวิิจััย่่วััดผล
และประเมิินผล						
		
กลุ่่�มตััวอย่่าง กลุ่่�มตััวอย่่างได้้มา
โดยไม่่ใช้้ความน่่าจะเป็็น (Nonprobability sampling)
ด้้วยเทคนิิค Snow Ball Techniques จากการแนะนำำ�
รายชื่่�อผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านเทคโนโลยีีการศึึกษา หรืือเทคโนโ
ลยีีและสื่่�อสารการศึึกษาจากที่่�ปรึึกษา จำำ�นวน 5 คน
วิิธีกี ารวิิจััย						
การพััฒนาระบบการสอนแบบร่่วมมืือภควัันตภาพฯ ผู้้� จั ั ย ได้้ ดำ ำ � เนิิ น การตามขั้้� น ตอนของกระบวน
การวิิจััยและพััฒนา (Research and Development:
R&D) โดยใช้้ขั้้�นตอนหลัักสำำ�คััญของกระบวนการวิิจััยใน 7
ขั้้�นตอนหรืือ 7 Steps ไว้้ดัังนี้้� (ชััยยงค์์ พรหมวงศ์์ 2555:
1-24) ดัังนี้้�
	ขั้้�นที่่� 1 ศึึกษาองค์์ความรู้้�หรืือเนื้้�อหาสาระเกี่่�ยว
กัับต้้นแบบชิ้้�นงาน (Study the Body of Content)		
ศึึ ก ษาข้้ อ มูู ลพื้้ � น ฐานจากเอกสาร งานวิิ จั ั ย
องค์์ความรู้้�ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับ ระบบการสอน 7 Step การสอน
แบบร่่วมมืือ การสอนด้้วยภควัันตภาพ การสอนแบบ
โครงงาน มาวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ เพื่่�อเป็็นพื้้�นฐานใน
การออกแบบ การพััฒนาระบบการสอน และการกำำ�หนด
กรอบแนวคิิดสำำ�หรัับการพััฒนาระบบการสอน	
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คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม

ขั้้�นที่่� 2 ประเมิินความต้้องการต้้นแบบชิ้้�นงาน
(Assess needs for the innovative prototypes)		
1. ใช้้ แ บบสอบถามนัั ก ศึึ ก ษาครูู สาขาวิิ ช า
คอมพิิวเตอร์์ศึึกษา คณะครุุศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏ
ภาคตะวัั น ออกเฉีี ย งเหนืือตอนบน เพื่่ � อ สอบถาม
สภาพปััจจุุบััน ปััญหาและความต้้องการเกี่่�ยวกัับการแก้้
ปััญหา การจััดการเรีียนการสอของนัักศึึกษาครูู กลุ่่�มตััวอย่่าง
คืือ นัักศึึกษาครูู สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ศึกึ ษา คณะครุุศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยราชภััฏภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนบน
ปีีการศึึกษา 2562 ใช้้ตารางคำำ�นวณขนาดกลุ่่�มตััวอย่่างของ
Krejcie & Morgan (1970) ทำำ�ให้้ได้้ขนาดกลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน
220 คน จากนั้้�นใช้้วิิธีีการสุ่่�มแบบชั้้�นภููมิิ (Stratified
Sampling) แบ่่งออกเป็็น 4 มหาวิิทยาลััย เทีียบสััดส่่วน
นัั ก ศึึ ก ษาตามจำำ �นวน ของนัั ก ศึึ ก ษาทุุ ก ชั้้� นปี ี ใ นแต่่ ล ะ
มหาวิิทยาลััยดัังนี้้�						
		
1. มหาวิิทยาลััยราชภััฏสกลนคร
จำำ�นวน 129 คน 	สุ่่�มกลุ่่�มตััวอย่่าง 54 คน 			
		
2. มหาวิิทยาลััยราชภััฏอุุดรธานีี	
จำำ�นวน 148 คน	สุ่่�มกลุ่่�มตััวอย่่าง 61 คน 			
		
3. มหาวิิทยาลััยราชภััฏเลย		
จำำ�นวน 155 คน สุ่่�มกลุ่่�มตััวอย่่าง 65 คน			
		
4. มหาวิิทยาลััยราชภััฏชััยภููมิิ
จำำ�นวน 97 คน สุ่่�มกลุ่่�มตััวอย่่าง 40 คน			
ประชากรรวมทั้้�งสิ้้�น 529 คน กลุ่่�มตััวอย่่าง
รวมทั้้�งสิ้้�น 220 คน เพื่่�อศึึกษาสภาพปััจจุุบััน ปััญหาและ
ความต้้องการต่่อระบบการจััดการเรีียนการสอน 		
2. วิิเคราะห์์ และสัังเคราะห์์ผลที่่�ได้้จากการ
ตอบแบบสอบถาม						
3. ใช้้แบบสััมภาษณ์์แบบเป็็นทางการ (formal
interview) เพื่่�อศึึกษาสภาพปััจจุุบััน ปััญหา และความ
ต้้องการเกี่่�ยวกัับการแก้้ปััญหา การจััดการเรีียนการสอน
ของนัักศึึกษาครูู ได้้แก่่ นัักศึึกษาครููสาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์
ศึึกษา คณะครุุศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏภาคตะวัันออก
เฉียี งเหนืือตอนบน นัักศึึกษาครููชั้้นปี
� ที่่ี � 4 ปีีการศึึกษา 2562
จาก 4 มหาวิิทยาลััยใช้้วิธีีิ การสุ่่�มตััวอย่่างอย่่างง่่าย (Simple
random sampling) มหาวิิ ท ยาลัั ย ละ 2 คน
ทำำ�ให้้ได้้กลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 8 คน 				
4. วิิเคราะห์์ และสัังเคราะห์์ผลที่่�ได้้จากการการ
สััมภาษณ์์						
5. ใช้้แบบสััมภาษณ์์แบบเป็็นทางการ (formal
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interview) ผู้้� เชี่่�ยวชาญด้้านการจััดการเรีียนการสอน
เพื่่�อศึึกษาสภาพปััจจุุบััน ปััญหา ความคิิดเห็็นและความ
ต้้องการเกี่่�ยวกัับ ระบบการสอนแบบร่่วมมืือ ภควัันตภาพ
เป็็ น อาจารย์์ ผู้ ้� ส อนที่่� มี ี ป ระสบการณ์์ ใ นการสอนวิิ ช า
นวัั ต กรรมและเทคโนโลยีีสารสนเทศทางการศึึ ก ษา
5 ปีีขึ้้�นไป จำำ�นวน 5 ท่่าน					
6. วิิเคราะห์์ และสัังเคราะห์์ ผลที่่�ได้้จากการ
สััมภาษณ์์ 						
ขั้้�นที่่� 3 พััฒนากรอบแนวคิิดต้้นแบบชิ้้�นงาน
(Develop Conceptual Framework)			
1. กำำ�หนดกรอบแนวคิิดต้้นแบบระบบการ
สอนแบบร่่วมมืือภควัันตภาพ ฯ				
2. สร้้าง (ร่่าง) กรอบแนวคิิดต้้นแบบระบบ
การสอนแบบร่่วมมืือภควัันตภาพ ฯ				
3. ปรัับปรุุงแก้้ไขตามคำำ�แนะนำำ�ของอาจารย์์
ที่่�ปรึึกษา							
4. ได้้กรอบแนวคิิดต้้นแบบระบบการสอนแบ
บร่่วมมืือภควัันตภาพ ฯ ที่่�ผ่่านความเห็็นชอบจากอาจารย์์
ที่่�ปรึึกษา							
ขั้้�นที่่� 4	ถามความเห็็ นผู้ ้ � เชี่่� ย วชาญ (Seek
Experts’ Opinions)					
1. สอบถามความคิิดเห็็นจากผู้้�เชี่่�ยวชาญ
โดยวิิธีีการสนทนากลุ่่�ม (Focus Group) จำำ�นวน 10 ท่่าน
ได้้มาด้้วยวิิธีีการเลืือกตััวอย่่างแบบลููกโซ่่ (Snow Ball
Techniques) จากการแนะนำำ�รายชื่่�อผู้้�เชี่่�ยวชาญประกอบ
ด้้วย ด้้านเทคโนโลยีีการศึึกษา 5 ท่่าน ด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศ 2 ท่่าน และด้้านหลัักสููตรและการสอนหรืือ
ด้้านวิิจััยและประเมิินผล 3 ท่่าน				
		
2. เสนอกรอบแนวคิิดต้้ นแบบระบบ
การสอนแบบร่่วมมืือภควัันตภาพฯ ให้้แก่่ผู้เ้� ชี่่�ยวชาญ		
		
3. ปรัับปรุุงแก้้ไขตามคำำ�แนะนำำ�ของผู้้�	
เชี่่�ยวชาญ						
		
4. ได้้กรอบแนวคิิดต้้นแบบระบบการ
สอนแบบร่่ วมมืื อภควัั น ตภาพ ที่่� ผ่ ่ า นความเห็็ น ชอบ
จากผู้้�เชี่่�ยวชาญ						
	ขั้้�นที่่� 5	ร่่างต้้นแบบชิ้้น� งาน (Draft the Innovvative Prototype)					
	พััฒนา (ร่่าง) ระบบการสอนแบบร่่วมมืือ ภควัันต
ภาพ สำำ�หรัับนัักศึึกษาครููสาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ ศึึกษา
คณะครุุศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏภาคตะวัันออกเฉีียง
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เหนืือตอนบน พร้้อมทั้้�งพััฒนาชุุดการสอนและเครื่่�องมืือที่่�
ใช้้ในการวััดและประเมิินผล					
ขั้้�นที่่� 6 รัับรองและทดสอบต้้นแบบชิ้้�นงาน
(Verify or Test the Prototype)				
1) ทดลองใช้้ระบบการสอนแบบร่่วมมืือ
ภควัันตภาพ ฯ เพื่่�อหาประสิิทธิิภาพของระบบการสอน 2)
เปรีียบเทีียบผลคะแนนก่่อนเรีียนหลัังเรีียน 3) ศึึกษาความ
พึึงพอใจสอนแบบร่่วมมืือภควัันตภาพ สำำ�หรัับนัักศึึกษาครูู
สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ศึึกษา คณะครุุศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
ราชภััฏภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนบน ในขั้้�นทดสอบ
ต้้นแบบชิ้้�นงาน วััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาผลการทดสอบ
ประสิิทธิิภาพด้้านกระบวนการ และผลลััพธ์์ชุุดการสอน
ตามระบบการสอนแบบร่่วมมืือภควัันตภาพ โดยใช้้เกณฑ์์
การหาประสิิทธิิภาพ E1/E2 (ชััยยงค์์ พรหมวงศ์์, 2556)
ตามเกณฑ์์ 80/80 กลุ่่�มตััวอย่่าง ได้้แก่่ นัักศึึกษาครููสาขา
วิิ ช าวิิ ช านวัั ต กรรมและคอมพิิ ว เตอร์์ ศึ ึ ก ษา ชั้้� นปี ี ที่่ � 4
มหาวิิทยาลััยราชภััฏสกลนคร ปีีการศึึกษา 2562 จำำ�นวน
40 คน 4) ผู้้� ท รงคุุ ณ วุุ ฒิ ิ รั ั บ รองระบบการสอนแบบ
ร่่วมมืือภควัันตภาพฯ ได้้มาด้้วยวิิธีีการเลืือกตััวอย่่างแบบ
ลููกโซ่่ (Snow Ball Techniques) จากการแนะนำำ�รายชื่่�อ
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านเทคโนโลยีีการศึึกษา หรืือเทคโนโลยีีและ
สื่่�อสารการศึึกษาจากที่่�ปรึึกษา จำำ�นวน 5 คน 			
ขั้้�นที่่� 7 ปรัับปรุุงและเขีียนรายงาน (Finalize
the Prototype and Write Final Reports)		
		
1. ปรัับปรุุงระบบการสอนแบบร่่วมมืือ
ภควัันตภาพ ฯ ตามคำำ�แนะนำำ�				
		
2. ได้้ระบบการสอนแบบร่่วมมืือภควััน
ตภาพ ฯ ที่่�มีีความสมบููรณ์์

ผลการวิิจััย						

ผลการวิิจััยระบบการสอนแบบร่่วมมืือ ภควัันต ภาพ สำำ�หรัับนัักศึึกษาครููสาขาวิิชาคอมพิิ วเตอร์์ศึึกษา
คณะครุุศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏภาคตะวัันออกเฉีียง
เหนืือตอนบน แบ่่งผลการวิิจััย ออกเป็็น 5 ตอนดัังนี้้�		
ตอนที่่� 1 ผลการพััฒนาระบบการสอนแบบร่่วม
มืือภควัันตภาพ สำำ�หรัับนัักศึึกษาครููสาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์
ศึึกษา คณะครุุศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือตอนบน						
1. ผลการสอบถามความคิิดเห็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญจาก
การสนทนากลุ่่�ม ร่่างกรอบแนวคิิดต้้นแบบระบบการสอน
แบบร่่ วมมืื อภควัั น ตภาพ ฯ ผลการประเมิิ นค่ ่ า เฉลี่่� ย
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รวมเท่่ากัับ 4.68 ผู้้�เชี่่�ยวชาญมีีความเห็็นว่่าส่่วนประกอบ
หลัักของระบบการสอนมีีความเหมาะสมอยู่่�ในระดัับมาก
ที่่�สุุด							
2. ผลการสร้้างและพััฒนาระบบการสอนแบบ
ร่่วมมืือภควัันตภาพ ฯ ประกอบด้้วย 5 องค์์ประกอบ
ดัังรายละเอีียด						
องค์์ประกอบที่่� 1 การวิิเคราะห์์บริิบท (Context
analysis) มีีการวิิเคราะห์์บริิบทดัังนี้้� 1) สภาพแวดล้้อม
การจััดการเรีียนแบบภควัันตภาพ 2) ความพร้้อมของ
อุุปกรณ์์เทคโนโลยีีสารสนเทศ 3) วิิวััฒนาการของเทคโน โลยีีสารสนเทศและการสื่่อ� สาร 4) พฤติิกรรมการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศของผู้้�เรีียนและผู้้�สอน				
องค์์ประกอบที่่� 2 การกำำ�หนดปััจจััยนำำ�เข้้า (Input
factors analysis) ประกอบด้้ ว ย 1) สภาพแวด
ล้้อมการเรีียนรู้้�แบบภควัันตภาพ (ULE) 2) ทัักษะการทำำ�
โครงงาน 3) วััตถุุประสงค์์การเรีียน 4) ผู้้�เรีียน 5) ผู้้�สอน 6)
ชุุดการสอน						
องค์์ประกอบที่่� 3 กระบวนการจััดการเรีียนการสอน
(Learning Process) 					
องค์์ประกอบย่่อยที่่� 3.1 ขั้้�นเตรีียมการ
(Preparation) 3.1.1 1) ปฐมนิิเทศ 2) ลงทะเบีียนและ
ฝึึกปฏิิบััติิ 3) ทดสอบก่่อนเรีียน 4) จััดกลุ่่�มผู้้�เรีียน		
		
องค์์ประกอบย่่อยที่่� 3.2 ขั้้�นกิิจกรรม
การเรีียน (Learning activities) ประกอบไปด้้วย 4 ขั้้น� ตอน
ดัังนี้้� 1) ขั้้น� เตรีียม ประกอบด้้วย 1.1) แจ้้งจุุดประสงค์์การเรีียน
ผู้้�สอนแจ้้งกำำ�หนดการสอนให้้ผู้้�เรีียนได้้ทราบถึึงรายละเอีีย
ดการสอนในแต่่ละสััปดาห์์ 1.2) จััดขนาดของกลุ่่�ม กำำ�หนด
ขนาดกลุ่่�มของผู้เ้� รีียนกลุ่่�มละ 6 คน ที่่มี� คี วามสามารถต่่างกััน
1.3) จััดผู้้�เรีียนเข้้ากลุ่่�ม 1.4) จััดชั้้�นเรีียน 1.5) จััดเตรีียมสื่่�อ
และแหล่่งเรีียนรู้้� 2) ขั้้�นเริ่่�มบทเรีียน ประกอบด้้วย 2.1)
จััดกิิจกรรมสร้้างความสััมพันธ์
ั ใ์ นกลุ่่�ม 2.2) อธิิบายภาระงาน
2.3) สร้้างข้้อตกลงการประเมิินผล 2.4) เสริิมสร้้างความ
รัับผิิดชอบ 2.5) กำำ�หนดพฤติิกรรมทางสัังคมที่่�พึงึ ปรารถนา
3) ขั้้�นดููแลกำำ�กัับการเรีียนรู้้� ประกอบด้้วย 3.1) สัังเกต
พฤติิกรรมและความก้้าวหน้้า 3.2) ร่่วมเรีียนรู้้� 3.3)
สรุุปผลการเรีียนรู้้� 4) ขั้้น� การประเมิินผล ประกอบด้้วย 4.1)
ประเมิิ นผล งานด้้ า นวิิ ช าการ 4.2) ประเมิิ นผล งาน
ด้้านสัังคม						
		
องค์์ประกอบย่่อยที่่� 3.3 ขั้้�นประเมิิน
(Evaluation) ประกอบไปด้้วย 4 ส่่วนดัังนี้้� 1) ประเมิิน
ระหว่่างเรีียน 2) ประเมิินหลัังเรีียน 3) ประเมิินความพึึงพอใจ
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4) ประเมิินกระบวนการจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอน		 การเรีียนการสอน						
องค์์ประกอบที่่� 4 ผลการประเมิิ น (Result)
องค์์ประกอบที่่� 5 การตรวจสอบและปรัับปรุุงระบบ
รายละเอีียด 1) ผลการประเมิินระหว่่างเรีียน 2) ผลสััมฤทธิ์์� (Improvement)						
ทางการเรีียน 3) ผลประเมิินความพึึงพอใจของผู้้�เรีียนที่่�มีี
ปรัับปรุุงระบบตามคำำ�เสนอแนะจากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
ต่่อระบบการสอน 4) ผลประเมิินกระบวนการจััดกิิจกรรม ในการพััฒนาระบบการสอน
ตอนที่่� 2 ผลการศึึ ก ษาประสิิ ท ธิิ ภ าพระบบการสอนแบบร่่ วมมืื อภควัั น ตภาพ สำำ � หรัั บ นัั ก ศึึ ก ษาครูู
สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ศึึกษา คณะครุุศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนบนตามเกณฑ์์ E1/E2
(เกณฑ์์ประสิิทธิิภาพ 80/80)
ตารางที่่� 1 ผลการวิิเคราะห์์ประสิิทธิิภาพระบบการสอนตามเกณฑ์์ โดยใช้้เกณฑ์์ E1/E2 ประสิิทธิิภาพ 80/80

จัำานำวินำ
nN (27)

ห็นำ่วิยท่� 1

E1
E2

79.63
80.37

คะแนำนำชิุ้ดการเร่ยนำ
ห็นำ่วิยท่� 2
ห็นำ่วิยท่� 3
79.26
80.37

80.74
81.48

ห็นำ่วิยท่� 4
79.63
81.90

	จากตารางที่่� 1 ผลการวิิเคราะห์์ประสิิทธิิภาพครั้้�งที่่� 3 แบบภาคสนาม (Field group testing) จำำ�นวน 27 คน
ผลการทดสอบประสิิทธิิภาพหน่่วยที่่� 1 มีีค่่าเท่่ากัับ 79.63/80.37 หน่่วยที่่� 2 มีีค่่าเท่่ากัับ 79.26/80.37 หน่่วยที่่� 3
มีีค่่าเท่่ากัับ 80.74/81.48 หน่่วยที่่� 4 มีีค่่าเท่่ากัับ 79.63/81.90 ซึ่่�งเป็็นไปตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด คืือ 80/80
ตอนที่่� 3 ผลการศึึกษาการเปรีียบเทีียบคะแนนผลการเรีียนก่่อนเรีียนและหลัังเรีียนผ่่านชุุดการสอนตามระบบ
การสอนแบบร่่วมมืือภควัันตภาพ สำำ�หรัับนัักศึึกษาครูู สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ศึึกษา คณะครุุศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏ
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนบน
ตารางที่่� 2 ผลการเปรีียบเทีียบคะแนนก่่อนเรีียนและหลัังเรีียนของนัักศึึกษาที่่�เรีียนผ่่านระบบการสอนแบบ
ร่่วมมืือภควัันตภาพ แบบภาคสนาม (Field group testing) หน่่วยการเรีียนที่่� 1
𝑺𝑫.
�
𝒙
ชวงการวัด nN คะแนนเต็ม
t
p
df
กอนเรียน 27
10
4.44
1.18
26
12.514**
0.000
8.00
หลังเรียน
27
10
0.87
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01, คาวิกฤต (Critical value of t) One -tailed test = 2.4786

	จากตารางที่่� 2 ผลการวิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบคะแนนของผู้้�เรีียน มีีคะแนนก่่อนเรีียนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 4.44
ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานเท่่ากัับ 1.18 และมีีคะแนนหลัังเรีียนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 8.00 ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานเท่่ากัับ 0.87
เมื่่�อเปรีียบเทีียบระหว่่างคะแนนสอบทั้้�งสองครั้้�ง พบว่่า คะแนนสอบหลัังเรีียนสููงกว่่าก่่อนเรีียนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
ที่่�ระดัับ .01
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ตารางที่่� 3 ผลการเปรีียบเทีียบคะแนนก่่อนเรีียนและหลัังเรีียนของนัักศึึกษาที่่�เรีียนผ่่านระบบการสอนแบบ		
ร่่วมมืือภควัันตภาพ แบบภาคสนาม (Field group testing) หน่่วยการเรีียนที่่� 2
𝑺𝑫.
�
𝒙
ชวงการวัด nN คะแนนเต็ม
t
p
df
4.74
กอนเรียน 27
10
1.13
26
10.314**
0.000
7.89
หลังเรียน 27
10
0.97
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01, คาวิกฤต (Critical value of t) One -tailed test = 2.4786

	จากตารางที่่� 3 ผลการวิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบคะแนนของผู้้�เรีียน มีีคะแนนก่่อนเรีียนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 4.74
ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานเท่่ากัับ 1.13 และมีีคะแนนหลัังเรีียนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 7.89ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานเท่่ากัับ 0.97 เมื่่�อ
เปรีียบเทีียบระหว่่างคะแนนสอบทั้้�งสองครั้้�ง พบว่่า คะแนนสอบหลัังเรีียนสููงกว่่าก่่อนเรีียนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�
ระดัับ .01
ตารางที่่� 4 ผลการเปรีียบเทีียบคะแนนก่่อนเรีียนและหลัังเรีียนของนัักศึึกษาที่่�เรีียนผ่่านระบบการสอนแบบ		
ร่่วมมืือภควัันตภาพ แบบภาคสนาม (Field group testing) หน่่วยการเรีียนที่่� 3
𝑺𝑫.
�
𝒙
ชวงการวัด nN คะแนนเต็ม
t
p
df
5.19
กอนเรียน 27
10
1.03
26
12.698**
0.000
8.04
หลังเรียน 27
10
0.85
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01, คาวิกฤต (Critical value of t) One -tailed test = 2.4786

	จากตารางที่่� 4 ผลการวิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบคะแนนของผู้้�เรีียน มีีคะแนนก่่อนเรีียนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 5.19
ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานเท่่ากัับ 1.03 และมีีคะแนนหลัังเรีียนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 8.04 ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานเท่่ากัับ 0.85
เมื่่�อเปรีียบเทีียบระหว่่างคะแนนสอบทั้้�งสองครั้้�ง พบว่่า คะแนนสอบหลัังเรีียนสููงกว่่าก่่อนเรีียนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
ที่่�ระดัับ .01
ตารางที่่� 5 ผลการเปรีียบเทีียบคะแนนก่่อนเรีียนและหลัังเรีียนของนัักศึึกษาที่่�เรีียนผ่่านระบบการสอนแบบ		
ร่่วมมืือภควัันตภาพ แบบภาคสนาม (Field group testing) หน่่วยการเรีียนที่่� 4
�
𝒙
𝑺𝑫.
ชวงการวัด nN คะแนนเต็ม
t
p
Df
5.44
กอนเรียน 27
10
1.45
26
8.464**
0.000
8.15
หลังเรียน 27
10
0.81
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01, คาวิกฤต (Critical value of t) One -tailed test = 2.4786
		จากตารางที่่� 5 ผลการวิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบคะแนนของผู้้�เรีียน มีีคะแนนก่่อนเรีียนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 5.44
ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานเท่่ากัับ 1.45 และมีีคะแนนหลัังเรีียนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 8.15 ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานเท่่ากัับ 0.81
เมื่่�อเปรีียบเทีียบระหว่่างคะแนนสอบทั้้�งสองครั้้�ง พบว่่า คะแนนสอบหลัังเรีียนสููงกว่่าก่่อนเรีียนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
ที่่�ระดัับ .01
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ตอนที่่� 4 ผลการศึึ ก ษาความพึึ ง พอใจของนัั ก ศึึ ก ษาครูู ที่่ � มี ีต่่ อ ระบบการสอนแบบร่่ วมมืื อภควัั น ตภาพ
สำำ�หรัับนัักศึึกษาครูู สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ศึึกษา คณะครุุศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนบน
ตารางที่่� 6 ผลประเมิินความพึึงพอใจของนัักศึึกษาที่่�มีีต่่อระบบการสอนแบบร่่วมมืือภควัันตภาพฯ
ลำาดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายการประเมิินำ
ด้านี้การเตร้ยมีการ
ด้านี้การสอนี้
ด้านี้กิจักรรมีการเร้ยนี้
ด้านี้บรรยากาศึการเร้ยนี้
ด้านี้การวิัดผู้ลัประเมีินี้ผู้ลั
ด้านี้ระบบการบริหารการจััดการเร้ยนี้การสอนี้
ด้านี้ประโยชนี้์ท้�ได้รับ
โดยรวิมิ

�
𝒙

𝑺𝑫.

ระดับควิามิ
พึงพอใจั

4.78
4.69
4.67
4.70
4.72
4.74
4.70

0.41
0.46
0.46
0.46
0.45
0.44
0.44

มีากท้�สุด
มีากท้�สุด
มีากท้�สุด
มีากท้�สุด
มีากท้�สุด
มีากท้�สุด
มีากท้�สุด

4.70

0.44

มิากท่�สำุด

	จากตารางที่่� 6 นัักศึึกษามีีความพึึงพอใจอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด โดยมีีค่่าเฉลี่่�ยที่่� 4.70 ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน
0.44 เมื่่�อแยกเป็็นรายด้้านโดยเรีียงระดัับความพึึงพอใจจากมากไปหาน้้อยตามลำำ�ดัับ ดัังนี้้� ด้้านการเตรีียมการ
มีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 4.78 ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน 0.41 ด้้านระบบการบริิหารการจััดการเรีียนการสอน มีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ
4.74 ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน 0.44 ด้้านการวััดผลประเมิินผล มีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 4.72 ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน 0.45
ด้้านบรรยากาศการเรีียน มีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 4.70 ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน 0.46 ด้้านประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ มีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ
4.70 ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน 0.44 ด้้านกิิจกรรมการเรีียน มีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 4.67 ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน 0.46
ด้้านการสอน มีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 4.69 ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน 0.46
ตอนที่่� 5 เพื่่�อประเมิินรัับรองระบบการสอนแบบร่่วมมืือภควัันตภาพ สำำ�หรัับนัักศึึกษาครูู สาขาวิิชา
คอมพิิวเตอร์์ศึึกษา คณะครุุศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนบน จากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
ตารางที่่� 7 ผลการประเมิินรัับรองระบบการสอนแบบร่่วมมืือภควัันตภาพฯ จากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
รายการประเมิินำ
องค์ประกอบท้� 1.0 การวิิเคราะห์บริบท
องค์ประกอบท้� 2.0 การกำาหนี้ดปัจัจััยนี้ำาเข้า
องค์ประกอบท้� 3.0 กระบวินี้การจััดการเร้ยนี้การสอนี้
องค์ประกอบท้� 4.0 ผู้ลัการประเมีินี้
องค์ประกอบท้� 5.0 การตรวิจัสอบแลัะปรับปรุงระบบ
ภาพื่รวิมีของระบบการสอนี้
เฉล่�ยโดยรวิมิ

�
𝒙

𝑺. 𝑫.

ควิามิเห็มิาะสำมิ

0.36
0.24
0.20
0.45
0.00
0.30

มีากท้�สุด
มีากท้�สุด
มีากท้�สุด
มีากท้�สุด
มีากท้�สุด
มีากท้�สุด

4.87

0.26

มิากท่�สำุด

4.80
4.87
4.88
4.80
5.00
4.87

	จากตารางที่่� 7 ผลการประเมิินรัับรองระบบการสอนแบบร่่วมมืือภควัันตสำำ�หรัับนัักศึึกษาครูู สาขาวิิชา
คอมพิิวเตอร์์ศึกึ ษา คณะครุุศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนบนจากผู้เ้� ชี่่ย� วชาญ ผลคะแนนเฉลี่่�ย
โดยรวม เท่่ากัับ 4.69 ส่่วนเบี่่ย� งเบนมาตรฐาน 0.41 ซึ่ง�่ หมายความว่่าระบบการสอน มีคี วามเหมาะสม อยู่่�ในระดัับมากที่่�สุดุ
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อภิิปรายผล						 		
1. ระบบการสอนแบบร่่วมมืือภควัันตภาพ สำำ�หรัับ
นัักศึึกษาครูู สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ศึึกษา คณะครุุศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยราชภััฏภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ตอนบน
ประกอบด้้วย 5 องค์์ประกอบ ตามหลัักแนวคิิด การจััดระบบ
(Systems approach) และ CIPOF Model ของ ชััยยงค์์
พรหมวงศ์์ (2556) เพื่่อ� ควบคุุมและปรัับปรุุง ร่่วมกับั กระบวน
การวิิจััยและพััฒนา (Research and development) ทำำ�
ให้้ได้้องค์์ประกอบของระบบการสอนแบบร่่วมมืือภควัันต
ภาพ ดัังนี้้�							
องค์์ประกอบที่่� 1.0 การวิิเคราะห์์บริิบท (Context
analysis)							
องค์์ประกอบที่่� 2.0 การกำำ�หนดปััจจััยนำำ�เข้้า (Input
Factors Analysis)					
องค์์ประกอบที่่� 3.0 กระบวนการจััดการเรีียน
การสอน (Teaching Process) มีีองค์์ประกอบย่่อย 3
องค์์ประกอบ 						
		 องค์์ ป ระกอบย่่ อ ยที่่� 3.1 ขั้้� น เตรีียมการ
(Preparation) 1) 3.1.1 ปฐมนิิเทศ 2) ลงทะเบีียนและฝึึก
ปฏิิบััติิ 3) ทดสอบก่่อนเรีียน 4) จััดกลุ่่�มผู้้�เรีียน			
		 องค์์ประกอบย่่อยที่่� 3.2 ขั้้นกิ
� จิ กรรม การเรีียน
(Learning activities) ประกอบไปด้้วย 4 ขั้้�นตอน ดัังนี้้� 1)
ขั้้�นเตรีียม ประกอบด้้วย 1.1) แจ้้งจุุดประสงค์์การเรีียน ผู้้�
สอนแจ้้งกำำ�หนดการสอนให้้ผู้้�เรีียนได้้ทราบถึึงรายละเอีียด
การสอนในแต่่ละสััปดาห์์ 1.2) จััดขนาดของกลุ่่�ม กำำ�หนด
ขนาดกลุ่่�มของผู้เ้� รีียนกลุ่่�มละ 6 คน ประกอบด้้วย เก่่ง 2 คน
ปานกลาง 2 คน อ่่อน 2 คน 1.3) จััดผู้้�เรีียนเข้้ากลุ่่�ม
1.4) จััดชั้้�นเรีียน 1.5) จััดเตรีียมสื่่�อและแหล่่งเรีียนรู้้�
2) ขั้้�นเริ่่�ม บทเรีียนประกอบด้้วย 2.1) จััดกิิจกรรมสร้้าง
วามสััมพัันธ์์ในกลุ่่�ม 2.2) อธิิบายภาระงาน 2.3) สร้้างข้้อ
ตกลงการประเมิินผล 2.4) เสริิมสร้้างความ รัับผิิดชอบ 2.5)
กำำ�หนดพฤติิกรรมทางสัังคมที่่�พึงึ ปรารถนา 3) ขั้้นดู
� แู ลกำำ�กับั
การเรีียนรู้้� ประกอบด้้วย 3.1) สัังเกตพฤติิกรรมและ
ความกาวหน้้า 3.2) ร่่วมเรีียนรู้้� 3.3) สรุุปผลการเรีียนรู้้� 4)
ขั้้�นการประเมิินผล ประกอบด้้วย 4.1) ประเมิินผลงานด้้าน
วิิชาการ 4.2) ประเมิินผลงาน ด้้านสัังคม			
		 องค์์ประกอบย่่อยที่่� 3.3 ขั้้�นประเมิิน (Evaluaation) ประกอบไปด้้วย 4 ส่่วนดังั นี้้� 1) ประเมิินระหว่่างเรีียน
2) ประเมิินหลัังเรีียน 3) ประเมิินความพึึงพอใจ และ 4)
ประเมิินกระบวนการจััด กิิจกรรมการเรีียนการสอน		

องค์์ ป ระกอบที่่� 4.0 ผลการประเมิิ น
(Result)							
		 องค์์ ป ระกอบที่่� 5.0 การตรวจสอบและ
ปรัับปรุุงระบบ (Improvement)				
ผู้้�วิิจััยได้้มีีแนวคิิดในการพััฒนาระบบโดยมีี ทฤษฎีี
การสร้้างองค์์ความรู้้�ด้้วยตนเอง โดยการสร้้างสรรค์์ชิ้้�นงาน
(Constructionism) เป็็นฐานเนื่่�องจากเป็็นการเรีียนรู้้�โดย
ผู้้�เรีียนเป็็นผู้้�สร้้างสรรค์์ชิ้้�นงาน การจััดการเรีียนการสอน
แบบภควัันภาพ (Ubiquitous Learning Environment :
ULE) เป็็นการลดข้้อจำำ�กััดทางการศึึกษาทางกายภาพ
ผู้้�เรีียนแบบดั้้�งเดิิม โดยบููรณาการการเรีียนเข้้ากัับคอมพิิว
เตอร์์ที่่�มีีอยู่่�ทุุกแห่่งหน โดยอาศััยเทคโนโลยีีในการดำำ�เนิิน
กิิจกรรม นำำ�เสนอเนื้้�อหาเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสามารถเรีียนรู้้�ได้้
ตามรููปแบบการเรีียนรู้้�ของผู้เ้� รีียนแต่่ละคน (Jones, V. and
Jo, J.H., 2004) ผู้้�สอนเป็็นผู้้�ออกแบบจััดเตรีียมสนัับสนุุน
แหล่่งการเรีียนรู้้�ที่่�เหมาะสมต่่อกิิจกรรมนั้้�น ๆ โดยชุุดการ
สอนนั้้�นผู้้�เรีียนสามารถเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง และสามารถส่่ง
ผลการเรีียนรู้้�ผ่่านระบบซึ่่�งมีีทั้้�งหมด 4 หน่่วย การเรีียน		
2. ผลการทดสอบประสิิทธิิภาพ ของระบบการสอ
นแบบร่่ วมมืื อภควัั น ตภาพ ฯ ตามเกณฑ์์ 80/80
เนื่่อ� งจากระบบการสอน ทำำ�ให้้นักั ศึึกษามีีความรู้้� ความเข้้าใจ
มีีทัักษะในการทำำ�โครงงานสมบููรณ์์มากยิ่่ง� ขึ้้น� สอดคล้้องกัับ
แนวคิิดของ ชััยยงค์์ พรหมวงศ์์ (2555) เพชร รองพล
(2562) ได้้ทำำ�วิิจััยเรื่่�องการพััฒนาระบบการสอนแบบอิิง
ประสบการณ์์ภควัันตภาพ เพื่่�อสร้้างเสริิมสมรรถนะด้้าน
เทคโนโลยีีสารสนเทศทางการศึึกษา ของนัักศึึกษาครูู
มหาวิิ ท ยาลัั ย ราชภัั ฏ นครศรีีธรรมราช พบว่่ า มีีค่่ า
ประสิิทธิิภาพE1/E2 เป็็นไปตามลำำ�ดัับ ดัังนี้้� หน่่วยการเรีียน
ที่่� 1 เท่่ากัับ 80.67/79.33 หน่่วยการเรีียนที่่� 2 เท่่ากัับ
80.18/80.33 หน่่วยการเรีียนที่่� 3 เท่่ากัับ 81.02/81.00
และหน่่วยการเรีียนที่่� 4 เท่่ากัับ 81.75/80.00 สอดคล้้องกัับ
อภิินัันท์์ จุุลดิิษฐ์์ (2561) ผลการทดสอบประสิิทธิิภาพมีี
ประสิิทธิิภาพของกระบวนการ/ผลลััพธ์์ บทเรีียนที่่�พััฒนา
ตามระบบการเรีียนแบบภควัั นตภาพในกิิ จกรรมเสริิ ม
หลัักสููตร ฯ (E1/ E2) เท่่ากัับ 82.24/ 82.50 สอดคล้้องกัับ
ภููชิิศ สถิิตพงษ์์ (2560) ผลการทดสอบประสิิทธิิภาพ
ระบบการสอน E1/ E2 เท่่ากัับ 84.06/ 84.17 			
3. ผลการเปรีียบเทีียบคะแนนก่่อนเรีียนและหลััง
เรีียนของผู้้� เรีียนที่่� เรีียนผ่่ า นชุุ ด การสอนที่่� พั ั ฒ นาตาม
ระบบการสอนแบบร่่วมมืือภควัันตภาพฯ พบว่่า คะแนน
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ทดสอบหลัังเรีียนสููงกว่่าก่่อนเรีียนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทาง
สถิิติิที่่�ระดัับ .01 เนื่่�องจากการเรีียนแบบร่่วมมืือภควัันตภาพเป็็นการเรีียนที่่�มุ่่�งให้้ผู้้�เรีียนได้้ลงมืือปฏิิบััติิกิิจกรรม
ร่่วมกันั โดยอาศััยกระบวนการกลุ่่�ม ผู้้�เรีียนได้้มีีการเรีียนรู้้�
จากการปฏิิบััติิจริิงตั้้�งแต่่การแสวงหาความรู้้� วิิเคราะห์์
สัังเคราะห์์ และนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้ไปใช้้ภายใต้้สภาพแวดล้้อม
การเรีียนแบบภควัันตภาพ (ULE) ที่่�ช่่วยลดข้้อจำำ�กััดทาง
การเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน การจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอน
ระหว่่างผู้้�เรีียนและผู้้�สอนมีีการปฏิิสััมพัันธ์์กัันตลอดเวลา
สอดคล้้องกัับผลการวิิจััยของ นพดล ผู้้�มีีจรรยา (2557)
วิิจัยั ระบบการเรีียนรู้้�ภควัันตภาพแบบสร้้างศัักยภาพโดยใช้้
ปััญหาเป็็นหลัักเพื่่อ� ส่่งเสริิมทักั ษะการแก้้ปัญ
ั หาและการรัับ
รู้้�บริิบท ผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนหลัังเรีียนสููงกว่่าก่่อนเรีียน
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .01 อภิินัันท์์ จุุลดิิษฐ์์
(2561) วิิจััยเรื่่�องการพััฒนาระบบการเรีียนแบบภควัันตภาพในกิิจกรรมเสริิมหลัักสููตรด้้านดนตรีีไทยสำำ�หรัับนิิสิิต
ปริิญญาตรีี มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ผลการเปรีียบ
เทีียบคะแนนหลัังเรีียนกัับก่่อนเรีียนผ่่านระบบการเรีียน
แบบภควัันตภาพในกิิจกรรมเสริิมหลัักสููตร ฯ เพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .01				
4. การประเมิินความพึึงพอใจ ของนัักศึึกษาที่่�มีีต่่อ
ระบบการสอนแบบร่่วมมืือภควัันตภาพ สำำ�หรัับ นัักศึึกษาครูู
สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ศึึกษา คณะครุุศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
ราชภััฏภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนบน ได้้ทำำ�การประเมิิ
นความพึึงพอใจมีีค่่าเฉลี่่�ยรวมเท่่ากัับ 4.70 ความพึึงพอใจ
อยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด เนื่่�องจากกระบวนการจััดกิิจกรรมกา
รเรีียนทำำ�ให้้ผู้เ้� รีียนมีีกระบวนการกลุ่่�มมากขึ้้�น ทำำ�งานโดยผ่่
านระบบเครืือข่่ายแบบประสานเวลาและไม่่ ประสานเวลา
มี ี ก ารกำำ � หนดตารางนัั ด หมายที่่� ชั ั ด เจน มีีกิิ จ กรรมที่่�
หลากหลาย มีีรููปแบบการใช้้เทคโนโลยีีที่่�ทันั สมััยต่่อการจััด
การศึึกษาในยุุคปััจจุุบัั น สอดคล้้องกัับงานวิิจััย ภููชิิศ
สถิิตย์์พงษ์์ (2560) เกล็็ดนทีี ไชยชนะ (2559) สุุรศัักดิ์์� ปาเฮ
(2559) ทรงศัักดิ์์� สองสนิิท (2552) อภิินันท์
ั ์ จุุลดิษิ ฐ์์ (2561)
ที่่�ให้้ผู้้�เรีียนศึึกษาผ่่านการเรีียนแบบภควัันตภาพผลการศึึก
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ษาความพึึงพอใจอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด				
5. ผลการประเมิิ น และรัั บ รองระบบการสอน
แบบร่่วมมืือภควัันตภาพ สำำ�หรัับนัักศึึกษาครูู สาขาวิิชา
คอมพิิวเตอร์์ศึึกษา คณะครุุศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏ
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนบน มีีผลการประเมิินรัับรอง
ค่่าคะแนนเฉลี่่�ย 4.69 มีีความเหมาะสมอยู่่�ในระดัับมากที่่�
สุุด เนื่่อ� งจากผู้วิ้� จัิ ยั ได้้ศึกึ ษาและพััฒนาตามขั้้�นตอนการวิิจัยั
7 Step โดยการศึึกษาเอกสารและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ระบบ ร่่างระบบการสอนและปรัับปรุุงระบบการสอนแบ
บร่่วมมืือภควัันตภาพฯ ตามผลการจััดประชุุมสนทนากลุ่่�ม
(Focus group) ของผู้้�เชี่่�ยวชาญและมีีการนำำ�ระบบการ
สอนไปทดสอบเพื่่�อหาประสิิทธิิภาพ จำำ�นวน 3 ครั้้�ง จนได้้
ประสิิทธิิภาพของระบบการสอนเป็็นไปตามเกณฑ์์ที่่กำ� �ำ หนด
ข้้อเสนอแนะ						
1. ข้้อเสนอแนะการนำำ�ผลวิิจััยไปใช้้			
1.1. ก่่อนที่่�ผู้้�สอนนำำ�ระบบการสอนไปใช้้ควรมีีการ
ศึึกษาสภาพบริิบทและเตรีียมความพร้้อมของเครื่่อ� งมืืออุุป
กรณ์์ โครงสร้้างพื้้น� ฐานต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการติิดต่่อสื่่อ� สาร
การจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอน เพื่่�อจะทำำ�ให้้การดำำ�เนิิน
กิิจกรรมการเรีียนการสอนเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ		
1.2 ในการจััดการเรีียนการสอนแบบร่่วมมืือภควัั
นตภาพ ผู้้�สอนควรมีีการเตรีียมความพร้้อม ให้้ความรู้้�
ในการใช้้เครื่่�องมืือ การติิดต่่อสื่่�อสาร การทำำ�กิิจกรรม
การเรีียนการสอน ภายใต้้ระบบบริิหารการจััดการเรีียนกา
รสอน เพื่่�อให้้ผู้เ้� รีียนสามารถทำำ�กิิจกรรมการเรีียนการสอน
ได้้อย่่างราบรื่่น						
�
2. ข้้อเสนอแนะเพื่่�อการวิิจััยครั้้�งต่่อไป			
2.1 ควรนำำ�ระบบการสอนแบบร่่วมมืือภควัันตภาพ
สำำ � หรัั บ นัั ก ศึึ ก ษาครูู สาขาวิิ ช าคอมพิิ ว เตอร์์ ศึ ึ ก ษา
คณะครุุศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏภาคตะวัันออกเฉีียง
เหนืือตอนบน ไปทดลองใช้้ โดยมีีการเปรีียบเทีียบกัับกลุ่่�ม
ควบคุุม จะทำำ�ให้้ระบบการสอนฯ มีีความสมบููรณ์์ยิ่่�งขึ้้�น
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