
การใช้รูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่าย 
ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ 

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา (MASCE Model) 
 

 
 

 
 

แนวทางในการน ารูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนไปใช ้

 

การน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดกับผู้เรียน
เป็นส่ิงส าคัญ ดังนั้น ก่อนท่ีจะน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้จึงจ าเป็นต้องศึกษาแนวทางในการ
น ารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใช้ให้เข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้ง 

   ข้อควรปฏิบัติก่อนด าเนินการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
    1. ศึกษารายละเอียดของคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
  1.1 ศึกษาแนวทางในการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ ประกอบกับการศึกษา

ส่วนอื่นๆ ในคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
  1.2 ศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบการเรียนการสอน แนวคิด

หลักการและทฤษฎีท่ีใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน องค์ประกอบของรูปแบบการเรียน
การสอน ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน สาระ
ความรู้และส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง ระบบสนับสนุน และเงื่อนไขการ
น ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและทฤษฎี ซึ่งเป็น
ท่ีมาของรูปแบบการเรียนการสอน ท าให้เห็นภาพรวมและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ 
รวมท้ังมีความเข้าใจในค าศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในรูปแบบการเรียนการสอน 

  1.3 ศึกษาตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน เรื่อง 
หลักการแก้ปัญหากับภาษาคอมพิวเตอร์ ให้เข้าใจในถานการณ์และน าไปใช้แก้ปัญหา ในคู่มือเล่มนี้ 
ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 

   1) แผนการจัดการเรียนการสอนแต่ละแผนมีลักษณะส าเร็จรูปและยืดหยุ่นในตัว 
ประกอบด้วยชื่อแผนการจัดการเรียนการสอน หัวข้อเรื่อง จ านวนเวลาท่ีใช้สอน มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการละด้านคุณลักษณะ สาระส าคัญ 
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอนท่ีแน่นอน แต่จะให้อิสระแก่ผู้เรียนในการคิดและการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในกรณีท่ีครูต้องการสอนเนื้อหาอื่นท่ีไม่ได้อยู่ในแผนการสอนเหล่านั้น เมื่อศึกษา
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คู่มือเล่มนี้ครบทุกส่วนแล้วสามารถสร้างแผนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน
นี้ขึ้นใช้เองได้ 

   2) แผนการจัดการเรียนการสอนแต่ละแผนเน้นความสามารถในการเรียนรู้ของ
นักเรียน ท้ังการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา โดยก าหนดกิจกรรมการ
เรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ น าไปสู่การสร้างความรู้ของตนเอง
ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการร่วมมือกันเรียนรู้ 
ฝึกทักษะเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละแผนประกอบด้วยขั้นตอน
หลัก 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นจูงใจเพื่อเตรียมความพร้อม (Motivation: M) ขั้นเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติ 
(Action: A) ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Sharing: S) ขั้นสร้างความรู้ (Construction: C) และขั้น
ประเมินผล (Evaluation: E) 

    2. จัดเตรียมส่ิงท่ีจ าเป็นในการสอน เมื่อได้ศึกษาส่วนต่างๆ ในคู่มือการใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนครบแล้ว ควรด าเนินการก่อนสอนดังนี้ 

  2.1 ศึกษาแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 
  2.2 ศึกษาและจัดเตรียมส่ือการสอนท่ีเสนอไว้ในแผนการจัดการเรียนการสอนให้

เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
   2.3 ศึกษาและจัดเตรียมเครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
จากองค์ประกอบด้านการวัดและประเมินผล ตัวอย่างการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนและ
ตัวอย่างแบบทดสอบ แบบประเมินความสามารถและแบบสอบถามความคิดเห็น ตามจุดมุ่งหมาย
ของรูปแบบการเรียนการสอน  
   2.4 ในกรณีท่ีครูต้องการสอนเนื้อหาตามตัวอย่างท่ีแสดงไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้  
ครูสามารถน าตัวอย่างแบบทดสอบ แบบประเมินความสามารถและแบบสอบถามความคิดเห็นใน
คู่มือเล่มนี้ไปใช้ได้เลย โดยศึกษาวิธีใช้ตามค าแนะน าท่ีให้ไว้ 
 

 แนวทางในการด าเนินการสอน 
    เมื่อได้ศึกษาและจัดเตรียมส่ิงท่ีจ าเป็นต่างๆ ไว้พร้อมแล้ว ด าเนินการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเตรียมไว้ ซึ่งครูผู้สอนควรค านึงถึงบทบาทในการด าเนินการสอนตามรูปแบบ
การเรียนการสอนนี้ ดังต่อไปนี้ 

    1. ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนรู้ตามกระบวนการของกิจกรรมในแผนการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน ท้ังการ
วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา โดยครูต้องมีทักษะการใช้ค าถาม การส่ือสาร การเช่ือมโยง ในการ
น าเสนอเนื้อหา จัดประสบการณ์การเรียนรู้ และกระบวนการคิด ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ ท้ังการฝึก
ทักษะโดยการช้ีน า ครูให้แนวทาง ช่วยเหลือช้ีแนะ การฝึกทักษะอย่างอิสระและการประมวลทักษะ 
รวมท้ังการติดตามการน าไปใช้และการน าไปปฏิบัติของผู้เรียนอย่างใกล้ชิดและท่ัวถึง 

   2. ครูอ านวยความสะดวกในการสร้างบรรยากาศท่ีร่วมมือกัน ดูแลให้ผู้เรียนท างาน
ร่วมกัน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และรับผิดชอบต่อการเรียนท้ังต่อตนเองและกลุ่ม 

   3. กระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมมือกันเรียนรู้และฝึกทักษะ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนในทุก
ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอน 
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   4. ครูต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด โดยการใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดจากผลไปสู่เหตุ
น าไปสู่การคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความส าคัญ สามารถจ าแนกแยกแยะส่ิงท่ีโจทย์
ก าหนดและส่ิงท่ีโจทย์ถาม สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เช่ือมโยงหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุซึ่ง
ค าตอบและสามารถวิเคราะห์ตรวจสอบผล รวมท้ังกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถคิดแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ท าความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ด าเนินการตามแผนและ
ตรวจสอบกระบวนการแก้ปัญหานั้น 
 
   วิธีจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม  

การจัดนักเรียนเข้ากลุ่มย่อยในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียน
การสอนนี้ โดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน 

 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่าย 
ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา (MASCE Model) 

 
การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศของโลกในยุคปัจจุบัน ท า

ให้โลกมุ่งสู่สังคมฐานความรู้ (Knowledge-based Society) และสังคมเทคโนโลยี (Technology 
Society) ที่ใช้ความรู้และนวัตกรรม (Innovation) เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาและการผลิต
มากกว่าเงินทุนและแรงงาน ความรู้กลายเป็นส่ิงท่ีมีอ านาจและมีอิทธิพลอย่างมากในการพัฒนา 
(ชัชวาล วงษ์ประเสริฐ, 2548; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549) ดังนั้น การจัดการศึกษาจึง
นับว่าเป็นรากฐานส าคัญท่ีสุดในการพัฒนาคนให้มีความสามารถในการแสวงหาและน าสารสนเทศ
ต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา และสามารถถ่ายโยงการเรียนรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาท่ีมีอยู่รอบตัวได้ 
(Shih et al., 1997; Merrienboer, 1997) ภายใต้กระแสอิทธิพลของโลกในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ของสารสนเทศอย่างรวดเร็ว แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนจึงเปล่ียนกระบวนทัศน์
มาเป็น “การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” ท่ีให้ความส าคัญกับผู้เรียนในการปฏิบัติโดยลงมือ
กระท าด้วยตนเอง การพัฒนาศักยภาพการคิดตลอดจนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการด้วย
การปฏิสัมพันธ์กับแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อน ามาสู่การสร้างความรู้ (สุมาลี ชัยเจริญ และ อิศรา 
ก้านจักร, 2549) ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ท่ีระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด และในการจัดกระบวน การเรียนรู้จะต้อง
เน้นการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)  

การก้าวสู่ยุคสังคมแห่งความรู้ ประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งในระบบสังคมโลก ควรมี
การปรับเปล่ียนแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เจริญงอกงามไปสู่ความสมบูรณ์พร้อมในชีวิต 
การจัดรูปแบบการเรียนรู้ภายใต้สภาวการณ์การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่โลกยุคใหม่  ผู้ท่ีจะ
ประสบความส าเร็จและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมของโลกยุคใหม่ได้อย่างสง่างามจะต้องเป็นคนท่ีเข้มแข็ง
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และแข็งแกร่ง มีความสามารถท่ีจะสร้างสรรค์ในวงกว้าง มีไหวพริบมีความรอบรู้ ต้องคิดเป็น ท าเป็น 
แก้ปัญหาเป็น ท่ีส าคัญต้องสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ (ส านักบริหารงานการศึกษา
นอกโรงเรียน, 2549) ท้ังนี้ ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-
2559) (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา
คนทุกช่วงวัยให้เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน พร้อมรับการเปล่ียนแปลงต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม การเรียนรู้จึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์ มิได้มีเฉพาะในวัยเรียน
เท่านั้นแต่กระบวนการเรียนรู้ต้องเข้าไปอยู่ในชีวิตของทุกคนเนื่องจากสังคมปัจจุบันเป็นสังคมท่ีเปิด
กว้างมีการผลิตความรู้และข่าวสารข้อมูลใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ท าให้ทุกคนต้องเรียนรู้  อยู่ทุกช่วงเวลาของชีวิตเพื่อให้รู้เท่าทันความเปล่ียนแปลงและสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2554) ดังนั้น รูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะท่ีผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ 
โดยใช้วิธีการบรรยายประกอบการใช้ส่ือการสอนส าหรับการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนตามตารางเวลา
ท่ีก าหนด รูปแบบการสอนเหล่านี้ เป็นรูปแบบการสอนท่ีไม่ตอบสนองต่อการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองของผู้เรียน เพราะผู้เรียนขาดความกระตือรือร้นท่ีแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   
(พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547; วิภาวรรณ สุขสถิตย์, 2550) แนวโน้มของการศึกษาในอนาคตจะเป็น
การสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ เพื่อจะน าไปสู่วิธีการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Self–directed Learning) ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนริเริ่มการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัด มีเป้าหมาย รู้จักแสวงหาแหล่งทรัพยากรของการเรียนรู้ 
เลือกวิธีการเรียนรู้ จนถึงการประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเอง โดยจะด าเนินการด้วย
ตนเองหรือร่วมมือช่วยเหลือกับผู้อื่นหรือไม่ก็ได้ (หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2551: 123) โดยในปัจจุบันนี้ ได้มีการน าเอาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างกว้างขวาง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษา     
ท่ีส าคัญท่ีเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีสาระส าคัญ ประการหนึ่งคือ นโยบายในการจัด
การศึกษาแบบเปิดกว้างและครอบคลุมท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
เพื่อให้คนในชาติได้สามารถมีการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต แนวทางหนึ่งท่ีจะด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว
ให้ลุล่วงและประสบความส าเร็จก็คือ การน าเทคโนโลยีทางด้านการส่ือสาร ระบบโทรคมนาคม และ
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษา (พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ, 
2542) ดังเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้น ามา
บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับปริญญาตรี โดยใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เช่น รายงานวิจัยและการเรียนการสอนท่ี
เผยแพร่ไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท้ังยังมีบริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การสนทนาผ่านเครือข่าย 
และการถา่ยโอนแฟ้มข้อมูล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ทั้งส้ิน 
 ด้วยเหตุนี้ การจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์จึงถือได้ว่าเป็นการเรียนการสอน
ในรูปแบบใหม่ ท่ีใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นช่องทางในการถ่ายทอดเนื้อหา เป็นเครื่องมือในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและเปน็เครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้ (ประชิต อินทกนก, 2541) โดยมีการใช้ช่ือเรียก
ต่างกันออกไป อันได้แก่ E-learning, Online Learning, Web-based Education, Web-based 
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Instruction, Tele-learning, Tele-education, Virtual Classroom, Virtual university เป็นต้น 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544)  และการเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Computer Network-based Learning) มุ่งเน้นการให้บริการการเรียนรู้ภายใต้หลักการที่ส าคัญคือ 
ความยืดหยุ่น (Flexibility) ความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility and Affordability) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และความสามารถในการรวบรวมความรู้ (Wisdom of Collection) อีก
ท้ังการเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ยังมีบทบาทในการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน  โดย
เทคโนโลยีท าให้การสอน มีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น 
(Passive learning to Active learning) ส่งผลให้เกิดการคิดอย่างเป็นระบบ (High-order Thinking 
Skills) และการคิดเชิงวิเคราะห ์(Critical Thinking) เนื่องจากต้องมีการแยกแยะข้อมูลอยู่ตลอดเวลา 
และสามารถท าให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ความรู้ขึ้นตามหลักการ Constructivist (Zhao, 1998) 
ซึ่ง Clizmar et al. (1999) ได้กล่าวถึงจุดแข็งของการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน
ว่า เป็นช่องทางท่ีช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ ท าให้เกิดการคิดร่วมกัน 
(Think-Pair-Share) การส่งรายงาน (One-minute Paper) และการทบทวนข้อมูลเนื้อหาจากกลุ่ม
เพื่อนบนเครือข่าย (Peer Review Technique) โดยท่ีลักษณะบางอย่างไม่สามารถเกิดขึ้นในช้ัน
เรียนปกติได้ ซึ่งการท่ีจะท าให้การเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ผลและเกิดผลลัพธ์
ทางการเรียนอย่างสูงสุด จึงต้องใช้วิธีการเรียนการสอนท่ีมีกิจกรรมการเรียนท่ีมีความสอดคล้อง
เหมาะสม และเอื้ออ านวยต่อรูปแบบการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จึงจะสามารถใช้
ศักยภาพของเทคโนโลยีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและท าให้ได้ผลลัพธ์
และคุณประโยชน์ต่อ   การเรียนรู้อย่างสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับ เอียน สมิธ และ อนงค์ วิเศษสุวรรณ์ 
(2550: 6) ท่ีกล่าวไว้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือส าคัญในการส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา 
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอินเทอร์เน็ตมีบทบาทท าให้วิธีการศึกษาค้นคว้าเปล่ียนไป 
แทนท่ีจะต้องอ่านจากต ารา การค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตจะท าได้รวดเร็วกว่า พัฒนาการด้าน
เทคโนโลยีช่วยให้โรงเรียนมุ่งเน้น การฝึกให้ผู้เรียนเรียนรู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร  และรู้จักคิด
สร้างสรรค์มากกว่าการศึกษาเฉพาะข้อมูล  
 คุณลักษณะของส่ือ (Media Attribution) และระบบสัญลักษณ์ของส่ือ (Media Symbol 
System) ท่ีตอบสนองต่อการสร้างความรู้ คือ ส่ือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค
ท่ีเทคโนโลยีในด้านต่างๆ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก ส่งผลให้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามี
บทบาทอย่างมากกับชีวิตและความเป็นอยู่เกือบท่ัวโลก ท าให้การติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนความรู้ 
แนวคิด และประสบการณ์ ผ่านส่ือทางไกลได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมเกือบทุกพื้นผิวของโลก 
ดังนั้น การน าส่ือบนเครือข่ายมาผนวกกับวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ใน
ลักษณะท่ีเป็นส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้  และเมื่อพิจารณา
ถึงคุณลักษณะของส่ือและระบบสัญลักษณ์ของส่ือ พบว่า มีความสอดคล้องและสนับสนุนการสร้าง
ความรู้ของผู้เรียน ไม่ว่าจะเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนเป็นกลุ่ม โดยน าเสนอผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ได้ทุกสถานท่ี ทุกเวลา ซึ่งการใช้งานใน
ส่วนของการติดต่อกับผู้ใช้ ระบบการน าเสนอต่างๆ ท่ีเป็นข้อความ ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคล่ือนไหว
หรือวีดิทัศน์ โดยอาศัยหลักการน าเสนอแบบข้อความหลายมิติ (Hypertext) ท่ีประกอบด้วยข้อมูล
เป็นโหนดหลักและโหนดย่อย รวมทั้งการเช่ือมโยงแต่ละโหนดซึ่งกันและกัน เพื่อสนับสนุนการสร้าง
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ความรู้ โดยท่ีผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงโหนดของความรู้เพื่อน ามาเป็นพื้นฐานในการท าความเข้าใจใน
กรณีท่ีผู้เรียนยังมีความรู้ไม่เพียงพอ หรือเช่ือมโยงโหนดของความรู้เพื่อขยายความรู้ตามท่ีผู้เรียน
ต้องการศึกษา ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายไปท่ัวโลก 
ท าให้ผู้เรียนได้มีแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น การเช่ือมโยงดังกล่าว จึงเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนด้ายตนเองโดยเลือกเนื้อหาบทเรียนตามท่ีต้องการ และเรียนตาม
ก าหนดเวลาท่ีเหมาะสมและความสะดวกของตนเอง ซึ่งการน าเสนอเนื้อหาท่ีเป็นภาพที่มีลักษณะเป็น 
Conceptual Model จะช่วยท าให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ หรือสร้างเมนทอลโมเดลได้ง่ายขึ้น 
(Mayer, 1996) และภาพจะถูกเข้ารหัสไปเก็บท่ีสกีมาโดยตรง (Winn & Synder, 1996) ส่วนวีดิทัศน์
จะมีเสียงและภาพที่เคล่ือนไหวไปพร้อมกัน (Simultaneously) และเคล่ือนไหวอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาท่ีต้องมีการสังเกตความต่อเนื่อง เช่น ลักษณะการเคล่ือนไหว เนื่องจากมีปุ่ม
ควบคุมความช้าเร็วของภาพเคล่ือนไหวให้สอดคล้องกับการประมวลผลสารสนเทศของผู้เรียน ดังนั้น 
ผู้เรียนสามารถคิดหรือสร้างภาพในสมองแทนความรู้ต่างๆ จากเนื้อหาในบทเรียนได้ง่ายโดยอาศัย
ภาพหรือสัญลักษณ์พร้อมข้อความและเสียงประกอบท่ีน าเสนอแทนเนื้อหาผ่านคอมพิวเตอร์อย่าง
เป็นรูปธรรม (สุมาลี ชัยเจริญ, 2547) ระบบสัญลักษณ์ท่ีใช้ส่งผ่านความรู้ของส่ือต่างๆ จึงมีอิทธิพล
ต่อการท าความเข้าใจหรือกระบวนการคิดของผู้เรียนในขณะท่ีก าลังเรียนจากส่ือนั้นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน (สุมาลี ชัยเจริญ, 2547; Kozma, 1997) ดังนั้น จะเห็นได้ว่าส่ิงแวดล้อม         
บนเครือข่ายมีระบบสัญลักษณ์ท่ีใช้ส่งผ่านความรู้ท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้เพื่อสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ของผู้เรียนและการติดต่อส่ือสารบนอินเทอร์เน็ตท่ีเป็นเครือข่าย ท าให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อ 
หรือมีปฏิสัมพันธ์กันโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท่ีเ ช่ือมโยงกันท่ีเอื้อต่อการขยาย
กระบวนการคิดของผู้เรียน เช่น การอภิปรายร่วมกัน การตอบค าถาม หรือการปรึกษาหารือผ่าน
เครือข่าย ซึ่งท าให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะของการแลกเปล่ียนความคิด การ
ให้ค าแนะน าและปรึกษาผ่านเครือข่ายได้ท่ีจะช่วยเอื้อต่อผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ท าให้เกิดเป็นชุมชน
การเรียนรู้ของผู้เรียน และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการสร้างความรู้ของแต่ละบุคคลอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายเพิ่มเติมได้ 
 วิธีการท่ีสนองตอบต่อการเพาะบ่มคุณลักษณะข้างต้นคือ การสร้างความรู้  (Constructivist 
Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีท่ีเน้นในเรื่องการสร้างความรู้ใหม่โดยเช่ือว่าผู้เรียนมีความรู้เดิมอยู่แล้ว การเรียนรู้
เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นภายในของผู้เรียน โดยมีผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงท่ีพบเห็นกับความรู้เดิมท่ีมีมาก่อน โดยพยายามท าความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์และปรากฏการณ์
ท่ีตนพบเห็นมาสร้างเป็นโครงสร้างทางปัญญา (สุมาลี ชัยเจริญ, 2547) การสร้างความรู้บนพื้นฐาน
ของทฤษฎีการสร้างความรู้ จะมีแนวคิดท่ีส าคัญ 2 ประการ คือ การสร้างความรู้เชิงปัญญา (Cognitive 
Constructivism) ตามแนวคิดของเพียเจต์ท่ีเน้นว่าผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้โดยการลงมือกระท า 
โดยเช่ือว่าถ้าผู้เรียนถูกกระตุ้นด้วยปัญหาท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive Conflict) 
ผู้เรียนต้องพยายามปรับโครงสร้างทางปัญญาให้เข้าสู่ภาวะสมดุล (Equilibrium) ซึ่งท าให้เกิดการเรียนรู้ 
และการสร้างความรู้เชิงสังคม (Social Constructivism) ท่ีมีรากฐานมาจากวีโกท์สกี ซึ่งมีแนวคิด  
ท่ีส าคัญว่า ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีบทบาทส าคัญการพัฒนาด้านพุทธิปัญญา และแนวคิดเกี่ยวกับ
ศักยภาพในการพัฒนาด้านพุทธิปัญญาท่ีอาจมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับช่วงของการพัฒนาท่ีเรียกว่า Zone 
of Proximal Development ถ้าผู้เรียนอยู่ต่ ากว่า Zone of Proximal Development จ าเป็นท่ี
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จะต้องได้รับการช่วยเหลือในการเรียนรู้ท่ีเรียกว่าฐานการช่วยเหลือ (Scaffolding) (สุมาลี ชัยเจริญ, 
2547) ซึ่งในการสร้างความรู้นั้นผู้เรียนจะสร้างส่ิงขึ้นแทนความรู้ภายในสมอง (Mental Representation) 
ท่ีมีลักษณะเป็นสกีมา (Schema) หรือเมนทอลโมเดล (Mental Model) ซึ่งจะมีสารสนเทศเกี่ยวกับ
การปฏิบัติภารกิจท าให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว (Winn & Synder, 1996; 
Smith & Ragan, 2005) และน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในบริบทท่ีใกล้เคียงได้ หรือสามารถ
ถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ (Strenberg & Williams, 2002) ในการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน
บนเครือข่ายท่ีสามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้และช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความหมาย    
ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ ท่ีเหมาะสมซึ่งจะต้องผสมผสานการเรียนท้ังในระบบบนเครือข่าย 
และการเรียนการสอนแบบด้ังเดิมท่ีมีผู้สอนและผู้เรียนต้องพบปะกันในช้ันเรียน โดยมีจุดเน้นในด้าน
การเรียนอย่างมีความหมายของผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง  สามารถ
เช่ือมโยงความรู้เก่าและความรู้ใหม่ให้ผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของการเรียนรู้ท่ีสลับซับซ้อนได้  (สันติ     
วิจักขณาลัญฉ,์ 2547) เมื่อน าทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองมาใช้เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนโดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือกระท าการสร้างความรู้ด้วยตนเอง และมีผู้สอนท าหน้าท่ี
จัดส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ให้เหมาะสมท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนได้ลงมือสร้างความรู้ด้วยตนเอง (กรมวิชาการ, 
2543) ช่วยท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือกระท าอย่างต่ืนตัว และท าให้ผู้เรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์
กับเพื่อนๆ และผู้สอน มีการอภิปรายร่วมกันและการสะท้อนผลเกี่ยวกับประสบการณ์ท่ีได้รับจาก 
การเรียนรู้ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ (Bolliger, 2004 อ้างถึงใน สุชาติ 
วัฒนชัย, 2553) ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมมือกันสร้างความรู้และเกิดความคิดรวบยอดจากการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Gilbert & Driscoll, 2002) และพบว่าการเรียนรู้ของผู้เรียนในส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฎีการสร้างความรู้ ผู้เรียนจะมีการสร้างความรู้มากกว่าการสอนแบบบรรยาย (Gijbels et al., 
2006) และเมื่อน าทฤษฎีการสร้างความรู้มาออกแบบการเรียนรู้เพื่อช่วยส่งเสริมกระบวนการคิด พบว่า 
ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด เช่น การคิดเชิงเหตุผล (สุมาลี ชัยเจริญ และคณะ, 2550) การคิด
เชิงสร้างสรรค์ (จารุณี ชามาตย์, 2552) การคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ (อารยา ช่ออังชัญ, 2553) 
และทักษะการแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (สนิท สิทธิ, 2557) เป็นต้น 
  จากการส ารวจสภาพปัจจุบันและปัญหาของการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (โรงเรียนเมือง
พลพิทยาคม, 2556: 34) พบว่า มีปัญหาด้านส่ือการเรียนการสอน เนื่องจากยังขาดส่ือในการจัด  
การเรียนการสอนของครูและการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ท าให้ขาดความต่อเนื่องใน
การเรียนรู้ของนักเรียน นักเรียนไม่สามารถทบทวนความรู้ท่ีเรียนผ่านมาแล้ว และไม่สามารถศึกษา
หาความรู้ใหม่หรือหัวข้อใหม่ท่ีต่อเนื่องได้ ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างลึกซึ้งของนักเรียน 
และจากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท้ังจากการประเมินตามสภาพจริงจาก
บันทึกหลังการสอนของแผนการจัดการเรียนรู้  และจากการประเมินด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พบว่า หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หลักการแก้ปัญหากับภาษาคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วย
การเรียนรู้ที่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีคะแนนผ่านเกณฑ์ต่ าท่ีสุด คือ ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้  
(  = 37.09) ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยการเรียนรู้ท่ีเป็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอนมากท่ีสุด ท้ังนี้ 
เนื่องจากการขาดส่ือประกอบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ือท่ี
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สามารถสร้างภาพเคล่ือนไหวให้นักเรียนเห็นภาพ สร้างความน่าสนใจ ชวนให้ติดตาม และสามารถ
สร้างจินตนาการได้  
 ด้วยหลักการ แนวคิดและเหตุผลดังกล่าวท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเน้น
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรท่ีมุ่งส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ซึ่งเป็นการคิดขั้นสูง 
(Higher Order Thinking) การพัฒนาต้องอาศัยทักษะการคิดพื้นฐานหลายทักษะผสมผสานกันเป็น
การคิดท่ีมีล าดับความซับซ้อนและหลายข้ันตอน ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันโดยตลอด ในระยะแรก
เด็กควรได้เรียนรู้และได้รับการฝึกทักษะการคิดท่ีไม่ซับซ้อนและเป็นรูปธรรม จากนั้นจึงค่อยฝึกทักษะ
ท่ีมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นและเป็นนามธรรมมากขึ้นตามล าดับ (Schiever, 1991: 18-38) ดังนั้น การท่ี
จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะส าคัญในการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จ าเป็นต้องมี
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีด าเนินการต่อเนื่องอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของทฤษฎี     
การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายตาม
แนวทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุถึงขีดสุดตามศักยภาพของตนเอง สามารถท่ีจะน าความรู้ วิธีการเรียนรู้ 
และทักษะท่ีส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ไปใช้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 
สร้างความพึงพอใจให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ ท า ให้
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพด้านการเรียน
การสอนอย่างแท้จริง 
 
 
 

แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
 

  

   แบบจ าลองการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
    แบบจ าลองการออกแบบการเรียนการสอนท่ีนักวิชาการน าเสนอไว้มีอยู่หลากหลาย
รูปแบบ ซึ่งผู้วิจัยขอน าเสนอแบบจ าลองเชิงระบบซึ่งเป็นท่ีนิยมโดยท่ัวไป ดังนี้ 

    1. ระบบการเรียนการสอนของไทเลอร์ 
   ระบบการเรียนการสอนของไทเลอร์ (Tyler, 1950 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2552: 
205) ไทเลอร์ ได้ก าหนดองค์ประกอบของระบบการเรียนการสอนท่ีเรียกว่า ไทเลอร์ ลูฟ (Tyler 
Loop) ไว้ 3 ส่วน ด้วยกันคือ จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลการเรียนการสอน ข้อมูลจากการประเมินผลจะสามารถใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับ ไปยัง
กิจกรรมการเรียนการสอนและจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนเพื่อการปรับปรุง 
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   ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในระบบการเรียนการสอนของไทเลอร์ดังกล่าว แสดง
ได้ดังแผนภาพที่ 1 
 

 

 
 
 

             ข้อมูลป้อนกลับ 
            

 
 
 

แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในระบบการเรียนการสอนของไทเลอร์ (Tyler, 1950) 
 

  2. แบบจ าลองการออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE Model เป็นแบบจ าลอง
ท่ีใช้วิธีการเชิงระบบ ซึ่งมีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิมของ University of Florida ท่ีด าเนินการ
ตามล าดับขั้นตอนให้มีความเป็นระบบ เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน (Kruse, 2013: 1) ประกอบด้วย
ขั้นตอนด าเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้  
   1) ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการวิเคราะห์และประเมินความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนาหรือแก้ปัญหา และแนวคิด หลักการ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง  
   2) ขั้นตอนการออกแบบ (Design) เป็นการระบุกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการจัดการ
เรียนการสอน การเลือกส่ือ และการประเมินผลการเรียนรู้  
   3) ขั้นตอนการพัฒนา (Development) เป็นการพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล  
   4) ขั้นตอนการน าไปใช้ (Implementation) เป็นการน านวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นไปใช้ใน
สถานการณ์จริง ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ 
   5) ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุกองค์ประกอบ เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของรูปแบบ 

  3. แบบจ าลองการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของดิกค์ แคเรย์ และแคเรย์ 
(Dick, Carey and Carey, 2005: 1-8) ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญ 10 องค์ประกอบ ดังนี้  
   1) ก าหนดเป้าหมายการเรียนการสอน (Identify Instructional Goals) ขั้นตอนนี้
เป็นขั้นตอนแรกของการออกแบบ เป็นการก าหนดผลลัพธ์ท่ีคาดหวังว่าต้องการให้ผู้เรียนสามารถท า
อะไรได้บ้าง เมื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว เป้าหมายการเรียนการสอนอาจได้มาจากการวิเ คราะห์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Analysis) และวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) 

จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

การประเมินผลการเรียนการสอน 
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จากประสบการณ์การปฏิบัติงานท่ีพบว่าเป็นเรื่องยากส าหรับผู้เรียน หรือเป็นความต้องการในการ
เรียนรู้ในส่ิงใหม่ 
   2) วิเคราะห์การเรียนการสอน (Analyze Instruction) เป็นขั้นท่ีต้องวิเคราะห์ว่า
จะต้องด าเนินการต่อไปอย่างไรให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ด้วยการวิเคราะห์ไปทีละ
ล าดับขั้นตอน และในขั้นตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์การเรียนการสอน เป็นการก าหนดว่าทักษะ  
ความรู้ และเจตคติ ท่ีรู้จักในช่ือว่า พฤติกรรมน าเข้า (Entry Behavior) อะไรบ้างท่ีผู้เรียนต้อง
สามารถท าได้ก่อนท่ีจะเริ่มการเรียนการสอนครั้งนี้ 
   3) วิเคราะห์ผู้เรียนและบริบท (Analyze Learners and Contexts) นอกจากการ
วิเคราะห์เป้าหมายการเรียนการสอนแล้ว ยังต้องด าเนินการไปแบบคู่ขนาน คือ การวิเคราะห์ ผู้เรียน
และบริบท ท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะและบริบทต่างๆ ท่ีจะต้องใช้ เช่น ทักษะ ความชอบ     
เจตคติของผู้เรียนจะถูกก าหนดด้วยสถาบันและแหล่งฝึกทักษะ ข้อมูลท่ีส าคัญเหล่านี้จะมีผลต่อ
ความส าเร็จในแต่ละขั้นตอนของแบบจ าลอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นการพัฒนากลยุทธ์การสอน 
   4) เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Write Performance objective) ขั้นตอนนี้
ขึ้นอยู่กับขั้นการวิเคราะห์การเรียนการสอน และพฤติกรรมน าเข้าท่ีระบุไว้ เป็นการเขียนระบุให้
ชัดเจนว่าผู้เรียนจะสามารถท าอะไรได้บ้างในด้านความรู้และการปฏิบัติเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน
แล้ว ข้อความท่ีเขียนขึ้นนี้ได้มาจากทักษะท่ีระบุไว้ในขั้นตอนการวิเคราะห์การเรียนการสอน ขั้นตอน
นี้จึงเป็นการระบุทักษะท่ีต้องรู้ เงื่อนไขท่ีต้องปฏิบัติในการพัฒนาทักษะ และเกณฑ์ท่ีบ่งช้ีการ
บรรลุผลส าเร็จ  
   5) พัฒนาเครื่องมือประเมินผล (Develop Assessment Instrument) ขั้นตอนการ
พัฒนาเครื่องมือประเมินผลนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ เครื่องมือท่ีพัฒนาขึ้นต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ดังกล่าว คือ สามารถวัดความสามารถของผู้เรียนได้ตรงตามความต้องการ จุดเน้น
หลัก คือ ทักษะท่ีระบุในวัตถุประสงค์กับทักษะท่ีต้องการประเมินสอดคล้องกัน 
   6) พัฒนากลยุทธ์การสอน (Develop Instructional Strategy) เป็นการก าหนด    
กลยุทธ์ท่ีต้องใช้ในการสอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ กลยุทธ์จะเน้นองค์ประกอบของการส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมก่อนเรียน การน าเสนอเนื้อหา การมีส่วนร่วมของผู้เรียน การ
ประเมินผลและติดตามกิจกรรมการเรียน กลยุทธ์ควรอยู่ภายใต้ทฤษฎีการเรียนรู้ และผลการวิจัย
เกี่ยวกับการเรียนรู้ ลักษณะของส่ืออุปกรณ์การเรียนท่ีต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน เนื้อหาท่ีจะสอน 
และลักษณะผู้เรียน ส่ิงเหล่านี้ใช้ส าหรับการพัฒนา การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และแผนการสร้างปฏิสัมพันธ์
ในห้องเรียน ส่ือการสอน การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี เช่น เว็บไซต์ หรือหน่วยการเรียนต่างๆ  
   7) พัฒนาและเลือกส่ือการเรียนการสอน (Develop and Select Instructional 
Materials) เป็นขั้นตอนของการใช้กลยุทธ์การสอนในการก าหนดการจัดการเรียน  การสอน อัน
ประกอบด้วย คู่มือนักเรียน ส่ือการเรียนการสอน และการประเมินผล การตัดสินใจเลือกส่ือขึ้นอยู่กับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ และการเข้าถึงส่ือเหล่านั้น 
   8) ออกแบบและประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน (Design and Conduct 
Formation Evaluation of Instruction) หลังออกแบบการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นขั้น
ของการประเมินผล โดยการรวบรวมข้อมูลท่ีใช้เพื่อระบุวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอน การ
ประเมินผลระหว่างการเรียนการสอนนี้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การประเมินผลรายบุคคล การ
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ประเมินกลุ่มย่อย และการประเมินผลการทดสอบภาคสนาม (Field-trial Evaluation) แต่ละ
ประเภทของการประเมินผล ท าให้ผู้ออกแบบต้องเตรียมแบบประเมินท่ีแตกต่างกันออกไปส าหรับใช้
ในการปรับปรุงการเรียนรู้ 
  9) ออกแบบและประเมินผลภายหลังการเรียนการสอน (Design and Conduct 
Summative Evaluation) แม้ว่าการประเมินผลภายหลังการเรียนการสอน เป็นการรวบรวมการ
ประเมินประสิทธิภาพของการเรียนการสอน แต่โดยท่ัวไปไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ออกแบบ ขั้นตอนนี้เป็นการประเมินค่าหรือคุณค่าของการเรียนการสอน และปรากฏเฉพาะหลังจาก
การเรียนการสอนเสร็จส้ิน และได้ประเมินเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในระหว่างกระบวนการ
เรียบร้อยแล้ว และเป็นการทบทวนการบรรลุถึงมาตรฐานท่ีผู้ออกแบบได้ก าหนดไว้ด้วย 
  10) ทบทวนการจัดการเรียนการสอน (Revise Instruction) ขั้นตอนสุดท้ายของการ
ออกแบบและกระบวนการพัฒนา และเป็นขั้นตอนแรกของการเริ่มต้นของกระบวนการ คือ ขั้นการ
ทบทวนการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลจากการประเมินเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ถูกสรุปและตีความ
เพื่อระบุประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันของผู้เรียนในการบรรลุวัตถุประสงค์ และบ่งบอกถึงปัจจัยท่ีท าให้
การจัดการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลจากการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไม่ได้
น าไปใช้เพียงปรับปรุงการเรียนการสอนเท่านั้น แต่ใช้ส าหรับการตรวจสอบซ้ าถึงความน่าเช่ือถือได้
ของการวิเคราะห์การเรียนการสอน และเป็นข้อสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมน าเข้าและคุณลักษณะ
ของผู้เรียน และอาจจ าเป็นต่อการตรวจสอบซ้ าเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและการจัดท า
แบบทดสอบ 

 4. แบบจ าลองการออกแบบระบบการเรียนการสอนของแคมพ์ (Kemp, 1985: 18)  
ได้แบ่งขั้นตอนในการพิจารณาการจัดระบบการเรียนการสอนเป็นสาระส าคัญ 10 ประการ ดังนี้ 
  1) ความต้องการในการเรียน จุดมุ่งหมายในการสอน ส่ิงส าคัญ/ข้อจ ากัด (Learning 
Needs, Goals, Priorities/Constrains) การประเมินความต้องการในการเรียน นับว่ามีส่วนส าคัญ
ในการก าหนดจุดมุ่งหมายและโปรแกรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการนั้น กล่าวได้
ว่าการประเมินความต้องการ การก าหนดจุดมุ่งหมาย และการเผชิญกับข้อจ ากัดต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้น
เหล่านี้ ล้วนเป็นส่ิงส าคัญขั้นแรกในการเริ่มต้นของกระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอน จึง
จัดอยู่ในศูนย์กลางของระบบ และนับว่าเป็นพื้นฐานของกระบวนการปลีกย่อยต่างๆ 9 ประการ ใน
กระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอนนี้ 
  2) หัวข้อเรื่องงานและจุดประสงค์ท่ัวไป (Topics-job Tasks Purposes) ในการสอน
หรือโปรแกรมของการอบรมท่ีจัดขึ้นนั้น ย่อมประกอบด้วยหัวข้อเรื่องของวิชาซึ่งเป็นส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับ
พื้นฐานความรู้ และ/หรือหัวข้องานท่ีเป็นพื้นฐานทางทักษะด้านกายภาพ ตัวอย่างเช่น ในวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา ผู้สอนย่อมจะแบ่งหัวข้อเรื่องของวิชานี้ออกเป็นหัวข้อต่างๆ เช่น การจัดระบบ
และโทรทัศน์การศึกษา เป็นต้น หรือในวิชาช่างไฟฟ้า ผู้สอนจะแบ่งหัวข้องานให้ผู้เรียนสามารถมี
ทักษะเพื่อปฏิบัติงานต่างๆ ทางด้านนี้ได้ เช่น การติดต้ังสายไฟและการเช่ือมต่อสายไฟ หัวข้อท้ังสอง
อย่างนี้ย่อมต้องมีการเขียนเป็นวัตถุประสงค์ท่ัวไปไว้เพื่อให้ทราบอย่างแน่นอนว่า ผู้สอนต้องการจะ
ให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานและทักษะ สามารถท างานอะไรได้บ้างเมื่อเรียนจบบทเรียน    นั้นแล้ว 
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จุดประสงค์ท่ัวไปและหัวข้อต่างๆ นี้ จะเป็นเสมือนกรอบในการออกแบบโปรแกรมการเรียนการสอน 
ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา ความรู้ และวัตถุประสงค์ต่างๆ ของการเรียน 
  3) ลักษณะของผู้เรียน (Learning Characteristics) เป็นการส ารวจเพื่อพิจารณาดูถึงภูมิ
หลังด้านสังคม การศึกษา และสภาพเศรษฐกิจของผู้เรียนแต่ละคน ท้ังนี้เพื่อความสะดวกในการจัด
สภาพการเรียนรู้และวิธีการเรียน ให้เหมาะสมตามระดับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน 
  4) เนื้อหาวิชาและการวิเคราะห์งาน (Subject Content, Task Analysis) ในการวาง
แผนการสอน เนื้อหาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับหัวเรื่องนับว่าเป็นส่ิงท่ีส าคัญอย่างมากอย่างหนึ่ง โดยท่ีต้องมี
การเรียบเรียงเนื้อหาตามล าดับขั้นตอนให้เหมาะสมและง่ายต่อความเข้าใจของผู้เรียน เนื้อหาวิชา
และการวิเคราะห์งานนี้สามารถใช้เพื่อเป็นเกณฑ์ในการก าหนดวัตถุประสงค์ หรือเพื่อจัดหา
โสตทัศนูปกรณ์ และเพื่อเป็นการออกแบบเครื่องมือทดสอบเพื่อประเมินการเรียนก็ได้ 
  5) วัตถุประสงค์ของการเรียน (Learning Objectives) เป็นการต้ังวัตถุประสงค์ของการ
เรียน ว่าผู้เรียนควรรู้หรือสามารถท าอะไรได้บ้างเมื่อเรียนบทเรียนนั้นจบแล้ว นอกจากนั้นผู้เรียน
จะต้องมีพฤติกรรมอะไรบ้างท่ีสามารถวัดหรือสังเกตเห็นได้ วัตถุประสงค์นี้จึงต้องเป็นวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมเพื่อเป็นการวางโครงร่างของการสอน นับว่าเป็นการช่วยในการวางแผน การสอนและ
จัดล าดับเนื้อหาวิชา ตลอดจนเป็นแนวทางในการประเมินผู้เรียนและประสิทธิภาพของการเรียนการ
สอนด้วย 
  6) กิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching/Learning Activities) ในการวางแผนและ
เลือกกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ผู้สอนควรจะค านึงถึงแบบแผนส าคัญ 3 อย่าง คือ การเสนอแต่
ละประเภทในช้ันเรียนควรเป็นรูปแบบใด วิธีการเรียนของผู้เรียนควรเป็นอย่างไร ส าหรับผลการ
เรียนรู้แต่ละประเภท เป็นความรู้ ทักษะ และเจตคติ เป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียนควรมีอะไรบ้าง ส่ิงต่างๆ เหล่านี้ย่อมขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เช่น ควรมีการเสนอ
เนื้อหาการเรียนในช้ันแก่ผู้เรียนพร้อมกันในคราวเดียวกันท้ังหมด หรือควรใช้การเรียนเป็นรายบุคคล 
การสร้างเสริมประสบการณ์แก่ผู้เรียนนั้น ควรจะใช้วิธีการอภิปราย หรือวิธีการท ากิจกรรมกลุ่ม เป็น
ต้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมอยู่กับสภาพการณ์ต่างๆ หลายประการ นับต้ังแต่
จุดมุ่งหมาย ลักษณะของผู้เรียน ลักษณะของเนื้อหาวิชา และการวัดผล โดยท่ีผู้สอนต้องค านึงถึงกลุ่ม
ผู้เรียนว่ามีขนาดเท่าใด เพื่อท่ีจะสามารถจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของวิชาและความ
สนใจของกลุ่ม การเลือกวัสดุอุปกรณ์ส่ือการสอนก็ต้องให้สัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย 
  7) ทรัพยากรในการสอน (Instructional Resources) ในท่ีนี้ หมายถึง ส่ือการสอนท่ีจะ
ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ ส่ือต่างๆ 
เหล่านี้ สามารถแยกได้เป็น 6 ประเภท คือ ของจริง ส่ือท่ีไม่ใช้เครื่องฉาย เครื่องเสียง ภาพนิ่งท่ีใช้กับ
เครื่องฉาย ภาพเคล่ือนไหวท่ีใช้กับเครื่องฉาย และการใช้ส่ือผสม ผู้สอนต้องเลือกต ารา เอกสาร ใบ
ความรู้ และส่ือมาใช้ให้เหมาะสม โดยค านึงถึงกลุ่มผู้เรียนและสถานการณ์การเรียนการสอนด้วย 
  8) บริการสนับสนุน (Support Services) บริการสนับสนุนรวมถึงการจัดส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการเรียนการสอนนับเป็นส่ิงส าคัญอย่างหนึ่ง ท้ังนี้ย่อมขึ้นอยู่กับงบประมาณของโรงเรียน 
หรือสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งด้วยว่า จะมีงบประมาณในการว่าจ้างบุคลากรและซื้อวัสดุอุปกรณ์
เพื่อใช้ในการศึกษามากน้อยเพียงใด บริการนี้รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการให้ค าปรึกษาและวางแผนของ
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นักวิชาการ การทดลองผลงาน การฝึกอบรม บริการสนับสนุนนี้แบ่งได้เป็น 6 ประเภท คือ 
งบประมาณ สถานท่ีอาคารเรียน ส่ือวัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร และตารางเวลาท่ีเหมาะสมในการท างาน 
  9) การประเมินการเรียน (Learning Evaluation) เป็นการประเมินว่าผู้เรียนในขณะ
ก่อนเรียน ขณะเรียน และหลังเรียนเป็นอย่างไรในแต่ละหน่วย และได้รับความรู้สามารถบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด โดยการสร้างเครื่องมือทดสอบและวัดผล ท้ังนี้เพื่อ
เป็นการทราบข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบการสอน และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขระบบ
การสอนนั้นต่อไป 
  10) การทดสอบก่อนเรียน (Pretesting) เป็นการทดสอบก่อนว่าผู้เรียนมีประสบการณ์
เดิม และพื้นความรู้เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะสอนใหม่อย่างไรบ้าง หรือมีความรู้ความช านาญอะไรบ้าง
เกี่ยวกับวิชาท่ีเรียนมาแล้ว การประเมินก่อนการเรียนเป็นเครื่องช้ีความพร้อมของผู้เรียนว่าผู้เรียน
ควรจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกบ้างจากความรู้เก่าท่ีเคยเรียนมา 
  ในการใช้ระบบการเรียนการสอนท้ัง 10 ขั้นตอนนี้ ผู้สอนจะต้องเริ่มต้นจากจุดศูนย์กลาง
ก่อน โดยพิจารณาในเรื่องของความต้องการในการเรียน จุดมุ่งหมายในการสอน และข้อจ ากัดต่างๆ 
หลังจากนั้นจะเริ่มใช้ในขั้นตอนใดก่อนก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับ และสามารถพัฒนาการสอน
ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นได้ด้วยการใช้การประเมิน 2 
ลักษณะ คือ การประเมินขณะสอน เป็นการประเมินในระหว่างด าเนินงานพัฒนาระบบการสอน และ
การประเมินรวบยอด เป็นการประเมินหลังจากการใช้ระบบการสอนนั้นส้ินสุดลง ท้ังนี้เพื่อเป็นการ
ปรับปรุงระบบให้ใช้ได้ดีมีคุณภาพ 
  จากการศึกษาการออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional System Design) 
สรุปได้ว่า มีความสอดคล้องกันในประเด็นการวิเคราะห์ในหลายมิติ ซึ่งจะน าไปสู่การออกแบบและ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนต้นแบบ กล่าวคือ เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นระบบ โดยอาศัย
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการสอน ซึ่งรวบรวมองค์ประกอบและ
ปัจจัยต่างๆ เพื่อน าไปสู่กระบวนการตัดสินใจออกแบบระบบ แล้วด าเนินการทดลอง และปรับปรุง
แก้ไขระบบจนใช้ได้ผล น าไปสู่ความส าเร็จของการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของระบบท่ีก าหนดไว้ 
ส าหรับการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยน าแนวคิดและหลักการ
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวคิดการออกแบบระบบ
การเรียนการสอน ADDIE Model ซึ่งมีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิมของ University of Florida ท่ี
ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนให้มีความเป็นระบบ เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน (Kruse, 2013: 1) การออกแบบ
การเรียนการสอนเชิงระบบของดิกค์ แคเรย์ และแคเรย์ (Dick, Carey and Carey, 2005: 1-8) และ
การออกแบบการเรียนการสอนของจอยซ์ เวลล์ และแคลฮอล (Joyce, Weil and Calhoun, 2009: 
21-37) โดยน ามาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน การจัดการเรียนรู้ การด าเนินการเรียนการสอน
ท้ังระบบ และสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอน 
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องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ 
 
 

จากการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ได้รูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีผู้วิจัยใช้ช่ือว่า MASCE Model โดยรูปแบบการเรียนการสอนมีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่  

  องค์ประกอบที่ 1 หลักการ  
  หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้บนเครือข่าย เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 คือ การเรียนการสอนท่ีเน้น
ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและส่ิงแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น 
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา แก้ปัญหาจากกิจกรรมการเรียนรู้ และแลกเปล่ียน
ความคิดในการแก้ไขปัญหาอย่างสมเหตุสมผล น าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่  
 

   องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค ์ 

  วัตถุประสงค์รูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 คือ ให้ผู้เรียนรู้มีความรู้
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ สรุปความรู้ และสร้าง
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  
   

   องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการเรียนการสอน  
    รูปแบบการเรียนการสอน MASCE Model ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นท่ี 1 ขั้นจูงใจเพื่อเตรียมความพร้อม (Motivation: M) เป็นขั้นท่ีผู้สอนเตรียมความ
พร้อมผู้เรียน โดยแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหา เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับวิธีการเรียน 
กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละขั้นตอน ช้ีแนะส่ือและแหล่งเรียนรู้ บทบาทของผู้เรียนและสมาชิกกลุ่ม 
กระตุ้นความสนใจผู้เรียน โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
  ขั้นที่ 2 ขั้นเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติ (Action: A) เป็นขั้นท่ีผู้สอนทบทวนความรู้และทักษะ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ใหม่ ผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับลักษณะเนื้อหา 
ได้แก่ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
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ผู้เรียนฝึกใช้ความรู้ด้วยการฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาโจทย์สถานการณ์ปัญหา เป็นการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล  
   ขั้นท่ี 3 ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Sharing: S) เป็นขั้นท่ีครูผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่ม
ย่อย กลุ่มละ 4-5 คน โดยจัดคละตามคะแนนเฉล่ียสะสม สูง:ปานกลาง:ต่ า ในสัดส่วน 1-2:2:1 
ผู้เรียนเรียนรู้เป็นรายกลุ่ม โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านเนื้อหา ด้านทักษะต่างๆ ท่ีใช้ในการแก้ปัญหา 
ด้วยวิธีการไตร่ตรอง ย้อนคิดหรือสะท้อนคิดในการแก้ปัญหาของตนเองและของเพื่อน จากการเรียนรู้
ด้วยโจทย์สถานการณ์ปัญหาและฝึกปฏิบัติจริง 
  ขั้นที่ 4 ขั้นสร้างความรู้ (Construction: C) เป็นขั้นท่ีผู้เรียนรายกลุ่ม น าความรู้หรือข้อมูล
ท่ีได้จากขั้นเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติ (Action: A) และขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Sharing: S) มา
อภิปรายร่วมกันสรุปความคิดรวบยอด สรุปหลักการ แนวปฏิบัติ แนวทางการน าความรู้หรือเช่ือมโยง
ความรู้/ประสบการณ์ บูรณาการเป็นความรู้ใหม่หรือประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น หรือน าความรู้เดิมมา
เช่ือมโยงความรู้ใหม่ ให้ผู้เรียนแสดงผลงานด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกัน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในเรื่องท่ีได้เรียนรู้และปฏิบัติได้ เช่น การน าเสนอ
ด้วยปากเปล่า การน าเสนอประกอบส่ือ อุปกรณ์ การสาธิต การจัดนิทรรศการย่อย น าเสนอผลงาน
กลุ่มด้วยแผนภูมิประกอบค าบรรยาย การน าเสนอด้วยแผนภาพความคิด (Mind Mapping) ส่วน
ผู้สอนท าหน้าท่ีเป็นผู้เสริมต่อและสรุปองค์ความรู้ท่ีถูกต้อง โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
กระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของความรู้ในเนื้อหาวิชาท่ีเคยเรียน
มาและทักษะท่ีเคยปฏิบัติ ซึ่งเป็นความรู้หรือประสบการณ์เดิม 
  ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล (Evaluation: E) เป็นขั้นประเมินผลการเรียนรู้ โดยผู้สอนวัดและ
ประเมินผลความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ครอบคลุมท้ังก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดท่ีก าหนด ด้วยการท า
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 

  องค์ประกอบที่ 4 สาระความรู้และสิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
    สาระความรู้ เป็นส่ิงท่ีครูผู้สอนต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้แก่ เนื้อหาสาระในวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง หลักการแก้ปัญหากับภาษาคอมพิวเตอร์ รวมถึงความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา 

   สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นสมรรถนะท่ีผู้เรียนต้องมี และได้รับการพัฒนาตลอด
กระบวนการ ซึ่งถือเป็นสมรรถนะท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเรียนรู้
บรรลุเป้าหมายและประสบผลส าเร็จ ได้แก่ การแสวงหาความรู้ การก ากับการเรียนรู้ของตนเอง การ
ท างานร่วมกับผู้อื่น  
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  องค์ประกอบที่ 5 ระบบสังคม หลักการตอบสนอง ระบบสนับสนุน และเง่ือนไขการ 
น ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ 
   ระบบสังคม (Social System) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่มย่อย ร่วมมือกับกลุ่มสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ภายในกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ
มอบหมายร่วมกัน ร่วมมือร่วมใจกันเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และสร้างความรู้ และมีความรับผิดชอบต่อการ
เรียนรู้ร่วมกัน  
   หลักการตอบสนอง (Principles of Reaction) ผู้สอนสร้างแรงจูงใจท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน สร้างบรรยากาศท่ีเป็นอิสระและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ กระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง กระตุ้นความคิดของผู้เรียน ช่วยเหลือเพิ่มเติมข้อมูลให้
ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อการ
พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ และสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องท้ังรายบุคคลและกลุ่ม 
  ระบบสนับสนุน (Support System) ผู้บริหารให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือใน
ด้านต่างๆ และกระตุ้นให้ผู้สอนน าไปใช้ในการสอน ได้แก่ สถานท่ี เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น Video Multimedia เป็นต้น ให้เหมาะสมและเพียงพอ 
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และผู้เรียนเกิดความสามารถใน
การแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

  เง่ือนไขการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ ผลส าเร็จของการน ารูปแบบการเรียนการ
สอนไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ต้องพิจารณาเงื่อนไขส าคัญ ดังนี้   

1) ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นท่ีให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตัวเอง และส่งเสริมให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าว 

2) ผู้สอน ต้องมีความรู้ความเข้าใจรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฏีการสร้าง
ความรู้บนเครือข่าย หลักการ แนวคิด กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกลวิธีในการเรียน
ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงบทบาทผู้สอน และสามารถปฏิบัติตามหลักการ แนวคิด และกระบวนการดังกล่าว
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้ควรมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การวัด
และการประเมินผล การจัดกลุ่มผู้เรียนควรจัดเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5 คน โดยจัดคละตามคะแนน
เฉล่ียสะสม สูง : ปานกลาง : ต่ า ในสัดส่วน 1-2 : 2 : 1 
       3) ผู้เรียน ต้องเข้าใจบทบาทของตนเองในการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูล และ
ปฏิบัติตามข้ันตอนของการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน 
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จากองค์ประกอบดังกล่าว สามารถแสดงเป็นแผนภาพของรูปแบบการเรียนการสอน        
บนเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ดังแผนภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพือ่ส่งเสริม 
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

กระบวนการเรียนการสอน 
 

วัตถุประสงค์ 
 
 

หลักการ 
     การเรียนรู้เน้นผู้เรียนสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองจากความรู้เดิม

ที่มีอยู่ โดยผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน มีการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติและ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา สะท้อนความคิดในการแก้ปัญหาอย่าง
สมเหตุสมผลน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่  

 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
และสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 

     
 
 

 
    แจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหา จูงใจให้มีความพร้อมเกี่ยวกับ
วิธีการเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละข้ันตอน ช้ีแนะส่ือและแหล่ง
เรียนรู้ บทบาทของผู้เรียนและสมาชิกกลุ่ม กระตุ้นความสนใจผู้เรียน โดยใช้
สถานการณ์สมมติ และใช้ปัญหาเป็นฐาน  

 

1. ขั้นจูงใจเพื่อเตรียมความพร้อม  
(Motivation: M)  

 

     
 

     ผู้สอนทบทวนความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ใหม่ แบ่งกลุ่ม 
 
ผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5 คน ผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับลักษณะเนื้อหา ผู้เรียนฝึกใช้ความรู้ด้วยการฝึกใช้ทักษะ
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา โจทย์
สถานการณ์ปัญหาท้ังเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ ผู้เรียนฝึกปฏิบัติทักษะ โดยเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

2. ขั้นเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติ (Action: A)  
 

     
 
 
 
 

     ผู้เรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านเนื้อหา ด้านทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนรู้ 
ด้วยวิธีการไตร่ตรอง ย้อนคิดหรือสะท้อนคิดในการแก้ปัญหาของตนเองและ
ของเพื่อน จากการเรียนรู้ด้วยโจทย์สถานการณ์ปัญหาและฝึกปฏิบัติจริง 

3. ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing: S)  
 

     
 
 
 

     ร่วมกันสรุปความคิดรวบยอด สรุปหลักการ แนวปฏิบัติ แนวทางการน า
ความรู้หรือเช่ือมโยงความรู้/ประสบการณ์ บูรณาการเป็นความรู้ใหม่หรือ
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน หรือน าความรู้เดิมมาเช่ือมโยงความรู้ใหม่ 

4. ขั้นสร้างความรู้ (Construction: C)  
 

     
 5. ขั้นประเมินผล (Evaluation: E)  

สิ่งท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
 

สาระความรู้ 
 

เป็นส่ิงที่ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้แก่  เป็นสมรรถนะที่ผู้เรียนต้องมีและรับการพัฒนาตลอดกระบวนการเพือ่ให้
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แผนภาพท่ี 2 รูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริม 

       ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
รายวิชา  ง31102 เทคโนโลยีสารสนเทศ       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
หน่วยการเรียนรู้ที่  4 เร่ือง หลักการแก้ปัญหากับภาษาคอมพิวเตอร์           เวลา  12  ชั่วโมง 
 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 1 เร่ือง การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ    
เวลา  2   ชั่วโมง     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    4    ภาคเรียนที่   2        ปีการศึกษา 2558 
สอนวันที่ ……………เดือน………………….พ.ศ. ……………….. 
 
1.  สาระส าคัญคความคิดรวบยอด 
 กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ขั้นตอนหรือกระบวนการท่ีใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
จัดการข้อมูลในชีวิตประจ าวัน มีวิธีการปฏิบัติ 4 ขั้นตอน การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของ
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ปัญหา การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี  การด าเนินการแก้ปัญหา การตรวจสอบและ
ปรับปรุง 
 

2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 2.1  มาตรฐานการเรียนรู้  
  ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
การเรียนรู ้การส่ือสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมี
คุณธรรม 
       

 2.2  ตัวชี้วัด  
  ม.4-6/5 แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 อธิบายข้ันตอนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีได้  
  3.2 ตระหนักถึงประโยชน์ของกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

  3.3 มีทักษะในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

4.  สาระการเรียนรู้ 
4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง   

    การแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน  
   1) การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
   2) การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี 
   3) การด าเนินการแก้ปัญหา 
   4) การตรวจสอบและปรับปรุง 
 
 
 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 5.1  ความสามารถในการคิด       
   -  การคิดวิเคราะห์ 
   -  การคิดสังเคราะห์ 
   -  การประเมินค่า 
   -  การคิดแก้ปัญหา    
 5.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต       
   - ทักษะการปฏิบัติงาน 
   - กระบวนการท างานกลุ่ม 
 5.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
       -  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
       -  การใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์         
 6.1 มีวินัย 

6.2 ใฝ่เรียนรู้ 
6.3 มุ่งมั่นในการท างาน 
6.4 มีจิตสาธารณะ 

 6.5 มีมารยาทดี 
 

7.  กิจกรรมการเรียนรู้   
 ขั้นท่ี 1 ขั้นจูงใจเพื่อเตรียมความพร้อม (Motivation: M)  
      เป็นขั้นที่ผู้สอนเตรียมความพร้อมผู้เรียน โดยแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหา  
เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับวิธีการเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละขั้นตอน ช้ีแนะส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ แนะน าบทบาทของผู้เรียนและสมาชิกกลุ่ม และกระตุ้นความสนใจผู้เรียน ดังนี้ 
  1. ครูแนะน าการใช้บทเรียน โดยให้นักเรียนเข้าเรียนท่ีเว็บไซต์ www.pachirarat.com   

  1.1 หน้าแรกของเว็บไซต์ปรากฏดังนี้ 
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   1.2 จากหน้าเว็บไซต์ www.pachirarat.com ให้นักเรียนคลิกเลือกบทเรียนบน

เครือข่ายเรื่องหลักการแก้ปัญหากับภาษาคอมพิวเตอร์ โดยคลิกท่ี     เพื่อเข้าสู่บทเรียน 
หน้าแรกของบทเรียน จะประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ โครงสร้าง
บทเรียน ช่ือผู้จัดท าและบรรณานุกรม นักเรียนเลือกเพื่ออ่านรายละเอียดของแต่ละหัวข้อได้  
 
 

 
 
 
 
 

http://www.pachirarat.com/
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     1.2.1) เมื่อคลิก  (มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด) จะปรากฏ
ค าอธิบาย ดังรูป ให้นักเรียนอ่านเพื่อท าความเข้าใจ ครูผู้สอนอธิบายแนะน าเพิ่มเติม 
 

 
 

  

     1.2.2) เมื่อคลิก    (สาระส าคัญ) จะปรากฏค าอธิบายดังรูป ให้
นักเรียนอ่านเพื่อท าความเข้าใจ ครูผู้สอนอธิบายแนะน าเพิ่มเติม 
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   1.2.3) เมื่อคลิก      (ค าแนะน าการใช้บทเรียน) จะพบค าแนะน า
ในการใช้บทเรียน สามารถใช้แถบเล่ือนด้านขวาเล่ือนขึ้น-ลง ให้นักเรียนอ่านเพื่อท าความเข้าใจ 
ครูผู้สอนอธิบายแนะน าเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

    1.2.4)  เมื่อคลิก    (โครงสร้างบทเรียน) ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ 
ของสถานการณ์ปัญหาท่ี 1-6 นักเรียนจะทราบว่าขอบเขตของสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะเรียนในแต่ละ
สถานการณ์มีขอบเขตการเรียนรู้อะไรบ้าง ครูผู้สอนอธิบายเพิ่มเติม 
 

 
 

    1.2.5)  เมื่อคลิก    (ผู้จัดท า) เป็นข้อมูลผู้จัดท า จะปรากฏข้อมูลดังนี้ 
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   1.2.6)  เมื่อคลิก      จะปรากฏรายละเอียดบรรณานุกรม ดังนี้ 
 

 
 
 

 1.3 ครูกระตุ้นความสนใจผู้เรียน ให้นักเรียนคลิก         จะเข้าสู่บทเรียน 
โดยมีสถานการณ์ปัญหาท้ังหมด 6 สถานการณ์ จะมีภาพหุ่นยนต์จ านวน 6 ตัว เรียงจากซ้ายไปขวา 
เมื่อนักเรียนเล่ือนเมาส์ไปท่ีรูปหุ่นยนต์ตัวที่ 1 ด้านซ้ายสุดจะปรากฏข้อความว่า สถานการณ์ปัญหาท่ี 
1 ให้นักเรียน คลิกเลือกสถานการณ์ปัญหาท่ี  1  โดยท าการศึกษาเป็นรายบุคคล 
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    1.3.1) เมื่อเข้าสู่บทเรียนสถานการณ์ปัญหาท่ี 1 หน้าจอจะแสดงสถานการณ์การ
สนทนากันระหว่างครูกับนักเรียน เรื่อง การวิเคราะห์การหาค่าเฉล่ียจ านวนเต็ม 5 จ านวน ซึ่ง
แสดงผลแบบการ์ตูนแอนิเมช่ัน ดังนี้ 
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    1.3.2) ระหว่างท่ีนักเรียนก าลังฟงัและศึกษาสถานการณ์ปัญหาท่ี 1 นักเรียนสามารถ
คลิก    ท่ีปุ่ม   เพื่ออ่านสถานการณ์ปัญหา ได้ดังนี้ 
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รายละเอียดของสถานการณ์ปัญหาที่ 1 
 
  วิเคราะห์การหาค่าเฉลี่ยจ านวนเต็ม 5 จ านวน ดังนี้ 

 
 ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม ขวัญข้าว แก้วกล้า และตูมตาม 

เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 ก าลังเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณครูพชิรารัชต์ ได้
เขียนโจทย์บนกระดานว่า  

  ให้นักเรียนแสดงการวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของการหาค่าเฉล่ียของจ านวน
เต็ม 5 จ านวน ได้แก่ 0 3 5 9 และ 13 นักเรียนท่ีตอบถูกจะมีรางวัล 

 ขวัญข้าวอยากได้รับรางวัลมาก จึงรีบคิดหาค าตอบ โดยได้วิเคราะห์และก าหนด
รายละเอียดของปัญหา ดังนี้ 

  ขั้นที่ 1 ขวัญข้าวบอกคุณครูว่า โจทย์ก าหนดให้หาค่าเฉล่ียของจ านวนเต็ม 5 จ านวน 
ดังนั้น ข้อมูลเข้าจึงได้แก่ จ านวน 0 3 5 9 และ 13  

  ขั้นที่ 2 การระบุข้อมูลออก จากโจทย์ส่ิงท่ีเป็นค าตอบของปัญหาคือ ค่าเฉล่ีย (X) ของ
จ านวนท้ังห้า  

  และขั้นที่ 3  การก าหนดวิธีประมวลผล จากส่ิงท่ีโจทย์ต้องการ “ค่าเฉล่ีย” หมายถึง 
ผลรวมของจ านวนท้ัง 5 หารด้วย 4 เพราะขวัญข้าวเห็นว่า เลข 0 ไม่มีค่าจึงไม่นับรวม ดังนั้นขั้นตอน 
ของการประมวลผลประกอบด้วย 

  รับค่าจ านวนท้ัง 4 จ านวน ได้แก่ 3 5 9 และ 13 
  น าจ านวนเต็มท้ัง 4 มาบวกเข้าด้วยกัน ได้เท่ากับ 30 
    น าผลลัพธ์ท่ีได้ คือ 30 มาหารด้วย 4  ได้ค าตอบคือ  7.5 
หากนักเรียนเป็นเพื่อนของขวญัข้าวซึ่งก าลังนัง่ฟงัขวัญแก้โจทย์ปัญหา นักเรียนคิดว่าขวัญ

ข้าวมีกระบวนการคิดวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหาได้ถูกต้องหรือไม่ และจะแนะน า
ขวัญข้าวได้อย่างไร 
 

   3) เมื่อนักเรียนศึกษาสถานการณ์ปัญหาท่ี 1 และอ่านสถานการณ์ปัญหาจนเข้าใจ
แล้ว ครูตั้งค าถามนักเรียน เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาท่ี 1 ว่า หากนักเรียนเป็นเพื่อนของขวัญข้าวซึ่ง
ก าลังนั่งฟังขวัญแก้โจทย์ปัญหา นักเรียนคิดว่าขวัญข้าวมีกระบวนการคิดวิเคราะห์และก าหนด
รายละเอียดของปัญหาได้ถูกต้องหรือไม่ และจะแนะน าขวัญข้าวได้อย่างไร  ให้นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นโดยครูยังไม่ต้องเฉลย หรือบอกแนวทางในการตอบ  ซึ่งครูจัดกระบวนการเรียนรู้ในขั้น
ท่ี 2  
 
 ขั้นที่ 2 ขัน้เรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติ (Action: A) 
   เป็นขั้นท่ีผู้สอนทบทวนความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ใหม่ ผู้สอนจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับลักษณะเนื้อหา ได้แก่ การเรียนรู้โดยการเรียนรู้ตาม
สถานการณ์ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก และการเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติ ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
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การเรียนรู้ ผู้เรียนฝึกใช้ความรู้ด้วยการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา โดยการแก้ปัญหา
โจทย์สถานการณ์ปัญหาเป็นรายบุคคล  ดังนี้ 
   2.1 ครูให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพื่อค้นหาค าตอบจากสถานการณ์ปัญหาท่ี 1 เรื่อง 
วิเคราะห์การหาค่าเฉล่ียจ านวนเต็ม 5 จ านวน โดยคลิก   (แหล่งการเรียนรู้)   
    2.2 แหล่งการเรียนรู้ เป็นรายละเอียดเนื้อหาของบทเรียนหน่วยย่อยท่ี 1 เรื่อง การ
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาโดยการอ่าน และคลิกปุ่ม  

  เพื่อศึกษาหน้าถัดไป ปุ่ม   เมื่อต้องการย้อนกลับท่ีละหน้า และปุ่ม   เมื่อต้องการ
กลับหน้าแรกของแหล่งเรียนรู้ ดังนี้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
    คลิกปุ่ม    ปรากฏดังนี้ 
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   คลิกปุ่ม    ปรากฏดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  คลิกปุ่ม    ปรากฏดังนี้ 

 
  คลิกปุ่ม    ปรากฏดังนี้ 
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   คลิกปุ่ม    ปรากฏดังนี้ 
 

 
 
   คลิกปุ่ม    ปรากฏดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   คลิกปุ่ม    ปรากฏดังนี้ 
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   คลิกปุ่ม    ปรากฏดังนี้ 
 

 
 
   คลิกปุ่ม    ปรากฏดังนี้ 
 

 
   คลิกปุ่ม    ปรากฏดังนี้ 
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   คลิกปุ่ม    ปรากฏดังนี้ 
 

 
 
   คลิกปุ่ม    ปรากฏดังนี้ 
 
 

 
   คลิกปุ่ม    ปรากฏดังนี้ 
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   คลิกปุ่ม    ปรากฏดังนี้ 
 
 

 
 
   คลิกปุ่ม    ปรากฏดังนี้ 
 

 
  
  คลิกปุ่ม    ปรากฏดังนี้ 
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  คลิกปุ่ม    ปรากฏดังนี้ 
 

 
 
 
   คลิกปุ่ม    ปรากฏดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   คลิกปุ่ม    ปรากฏดังนี้ 
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   หลังจากนักเรียนท าความเข้าใจกับเนื้อหาในบทเรียนจากแหล่งการเรียนรู้แล้ว   
ให้นักเรียนด าเนินการดังนี ้

  2.2.1 นักเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหาท่ี 1  
  2.2.2 นักเรียนน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษามาพิจารณาความเหมาะสมในการ

พิจารณาค าตอบ 
  2.2.3 ครูตั้งประเด็นค าถามเพื่อประเมินความเข้าใจของนักเรียน 
   2.2.4 ครูท าหน้าท่ีอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมในส่วนท่ีนักเรียนเรียนจากเนื้อหาแล้วไม่

เข้าใจ หรือส่วนท่ีมีความบกพร่อง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และมุมมองท่ีกว้างมากขึ้น 

  2.3 นักเรียนคลิกปุ่ม    (ศูนย์ส่งเสริมการแก้ปัญหา) ให้นักเรียนฝึกท าแบบฝึกหัด
จากโจทย์ปัญหาท่ีครูก าหนดให้ 

 

 
 

จากภาพรายละเอียดของค าถามมีดังนี้    
  วันนี้คุณครูพชิรารัชต์ได้บอกคะแนนสอบ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 จ านวน 15 คน ขวัญข้าวอยากรู้ว่าค่าเฉล่ียคะแนนสอบของนักเรียน 
15 คนมีค่าเท่าไหร่ จะมีวิธีการในการหาค าตอบได้อย่างไร 
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2.3.1 กิจกรรมให้นักเรียนฝึกคิดหาค าตอบ นักเรียนเลือกค าตอบเติมลงในช่องว่าง
และตรวจค าตอบ จะทราบผลทันทีว่าท าถูกจ านวนกี่ข้อ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2.3.2  เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาจากแหล่งเรียนรู้และฝึกท าแบบฝึกหัดจนเข้าใจแล้ว  
ให้นักเรียนท าภารกิจการเรียนรู้ที่ 1-3 รายบุคคล  โดยด าเนินการดังนี้ 
 
      1.) นักเรียนคลิก     เพื่ออ่านภาระงานท่ีครูมอบหมาย ดังนี้ 
 
      1.1)  เมื่อคลิก      (ภารกิจท่ี 1)  คือ จากสถานการณ์ปัญหา 
นักเรียนคิดว่าขวัญข้าววิเคราะห์และก าหนดรายละเอยีดปัญหาได้ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 
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    1.2)  คลิก   (ภารกิจท่ี 2) ให้นักเรียนศึกษาข้ันตอนแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้ววิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดปัญหาให้ถูกต้อง และสรุป
องค์ความรู้จากเรื่องท่ีศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1.3)  คลิก     (ภารกิจท่ี 3) ให้นักเรียนเขียนเปรียบเทียบขั้นตอนการ
แก้ปัญหาของขวัญข้าว และขั้นตอนการแก้ปัญหาของนักเรียน พร้อมท้ังอธิบายและให้เหตุผล 
เปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่าง 
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1.4)  การส่งค าตอบ ให้นักเรียนตอบภารกิจเป็นรายบุคคล โดยคลิก             
แล้วพิมพ์ช่ือ สกุล ช้ัน เลขท่ี  ท าภารกิจให้ครบท้ัง 3 ข้อ แล้วคลิก  Submit เพื่อส่งค าตอบ 
 

 
 
 
 เมื่อนักเรียนตอบภารกิจเสร็จแล้ว ครูด าเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอน ขั้นที่ 3 

 
 ขั้นที่ 3  ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing: S) 
  เป็นขั้นท่ีผู้เรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านเนื้อหา ด้านทักษะต่างๆ ท่ีใช้ในการเรียนรู้ เช่น 
ทักษะการคิดวิเคราะห์  และการคิดแก้ปัญหา ด้วยวิธีการไตร่ตรอง ย้อนคิดหรือสะท้อนคิดในการ
แก้ปัญหาของตนเองและของเพื่อน จากการเรียนรู้ด้วยโจทย์สถานการณ์ปัญหาและฝึกปฏิบัติจริง  
แบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย  ดังนี้ 
    3.1  ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4-5 คน เพื่อจัดการเรียนรู้เป็นรายกลุ่ม โดยจัด
คละตามคะแนนเฉล่ียสะสม สูง : ปานกลาง : ต่ า ในสัดส่วน 1-2 : 2 : 1 แบ่งหน้าท่ี ประธานกลุ่ม 
รองประธานกลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม  และสมาชิกกลุ่ม  
    3.2  นักเรียนทุกกลุ่มท าภารกิจข้อท่ี 1-3  ซึ่งนักเรียนทุกคนได้ฝึกคิดมาแล้ว สมาชิก
ในกลุ่มร่วมกันเสนอแนะแนวทาง การแก้ไขปัญหา ผ่านการอภิปรายกลุ่ม การค้นพบและการเรียนรู้
จากกันและกัน ซึ่งในขั้นตอนนี้ จะมีการสะท้อนความคิดซึ่งจะช่วยสร้างการสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
ให้สมาชิกกลุ่มท าหน้าท่ีเป็นท้ังผู้เสนอและผู้ฟัง  และร่วมกันหาค าตอบ คัดเลือกแนวทางแก้ปัญหาท่ี
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มีความเป็นไปได้ พร้อมวางแผนเพื่อน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน โดยเขียน
ลงใบงานท่ีครูเตรียมให้ 
   3.3  สมาชิกกลุ่มสามารถปรึกษาหารือกันภายในกลุ่ม หรือผ่านเครื่องมือท่ีครู
พัฒนาขึ้นได้ดังนี ้
   - ร่วมมือกันแก้ปัญหา เป็นการเข้าปรึกษากับสมาชิกในห้องเรียน 
    - กระดานสนทนา เป็นการสนทนากับครูผู้สอน 
 
 

 
 
 

  ระหว่างนักเรียนท ากิจกรรม  ปรึกษาหารือ หาข้อสรุปร่วมกัน  ให้นักเรียนศึกษาค าแนะน า
จากฐานการช่วยเหลือ ซึ่งประกอบด้วย การช่วยเหลือด้านการคิดรวบยอด / ด้านกระบวนการคิด / 
ด้านกระบวนการเรียนรู้ และด้านวิธีการในการแกป้ัญหา ดังนี้ 
 
   3.4 นักเรียนศึกษาวิธีการคิด ในฐานการช่วยเหลือ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการ
ตอบปัญหาของนักเรียน 
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     3.4.1 คลิกท่ี    (ด้านความคิดรวบยอด) จะเป็นค าแนะน า
และรายละเอียดความคิดรวบยอดของเนื้อหา หน่วยย่อยที่ 1  
 

 
 

 

    3.4.2  คลิกท่ี   (ด้านกระบวนการคิด) เป็นฐานการ
ช่วยเหลือ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในด้านทักษะการคิดในการตอบปัญหาของนักเรียน 
ประกอบด้วย ด้านการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา 
 
 

 
 

  1) ในฐานการช่วยเหลือด้านกระบวนการคิด  นักเรียนคลิก     
ด้านการวิเคราะห์ เป็นฐานการช่วยเหลือ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในด้านทักษะการวิเคราะห์ของ
นักเรียน  
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    2) ในฐานการช่วยเหลือด้านกระบวนความคิด  นักเรียนคลิก  
ด้านการสังเคราะห์  เป็นฐานการช่วยเหลือ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในด้านทักษะการสังเคราะห์ 
ของนักเรียน 
 

 
 
 

    3) ในฐานการช่วยเหลือด้านกระบวนความคิด  นักเรียนคลิก  
ด้านการประเมินค่า  เป็นฐานการช่วยเหลือ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในด้านทักษะการประเมินค่า 
ของนักเรียน 
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    4) ในฐานการช่วยเหลือด้านกระบวนความคิด  นักเรียนคลิก  
ด้านการแก้ปัญหา  เป็นฐานการช่วยเหลือ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในด้านทักษะการแก้ปัญหาของ
นักเรียน 
 

 
 
  3.4.3  คลิกท่ี   (ด้านกระบวนการเรียนรู้) เป็นฐานการช่วยเหลือ  
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในด้านกระบวนการเรียนรู้ 
 

 
 
  3.4.4  คลิกท่ี   (ด้านวิธีการแก้ปัญหา) เป็นฐานการช่วยเหลือ  
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในด้านวิธีการแก้ปัญหา 
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   3.5 นักเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม จากเครื่องมือเสริมปัญหา ท่ีครูแนะน าหรือสืบค้น
ข้อมูลได้อิสระจากการ link เว็บไซต์ www.google.com  
 

 
 
  

 3.6 นักเรียนสามารถติดต่อครูผู้สอนและครูผู้สอนสาระเทคโนโลยีและการส่ือสาร เพื่อขอ
ค าแนะน าจากศูนย์ให้ค าแนะน า 

 

 
 
 เมื่อนักเรียนทุกคนได้ปรึกษาหารือกันในกลุ่มจนส าเร็จ ได้ข้อสรุปร่วมกันในกลุ่ม ให้นักเรียน
เก็บรายละเอียดของงานให้เรียบร้อย พร้อมมอบหมายหน้าท่ีเตรียมความพร้อมในการน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน และครูจัดกระบวนการเรียนการสอนในขัน้ท่ี 4 ต่อไป 

http://www.google.com/
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 ขั้นที่ 4 ขั้นสร้างความรู้ (Construction: C) 
    เป็นขั้นท่ีผู้เรียนรายกลุ่ม น าความรู้หรือข้อมูลท่ีได้จากขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 
(Action: A) และขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Sharing: S) มาอภิปรายร่วมกันสรุปความคิดรวบยอด สรุป
หลักการ แนวปฏิบัติ แนวทางการน าความรู้หรือเช่ือมโยงความรู้/ประสบการณ์ บูรณาการเป็น
ความรู้ใหม่หรือประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น หรือน าความรู้เดิมมาเช่ือมโยงความรู้ใหม่  

   4.1 ให้ผู้เรียนแสดงผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกัน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในเรื่องท่ีได้เรียนรู้และปฏิบัติได้ น าเสนอ
ผลงานกลุ่มด้วยการน าเสนอด้วยแผนภาพความคิด (Mind Mapping)  
    4.2 จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานท่ีท า และให้ข้อมูลป้อนกลับซึ่งกันและกัน  เปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้ซักถามเพื่อท าความเข้าใจร่วมกัน  และช่วยกันตอบข้อซักถามของผู้เรียนและสมาชิก
กลุ่ม 
   4.3 ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากสถานการณ์ปัญหาท่ี 1 อีกครั้ง 
     4.4 ผู้สอนท าหน้าท่ีเป็นผู้เสริมต่อและสรุปองค์ความรู้ท่ีถูกต้อง โดยเน้นให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของความรู้
ในเนื้อหาวิชาท่ีเคยเรียนมาและทักษะท่ีเคยปฏิบัติ ซึ่งเป็นความรู้หรือประสบการณ์เดิม  
   4.5 ครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การถ่ายทอดความคิดในการ
แก้ปัญหาล่วงหน้า นอกเวลาเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนในช่ัวโมงถัดไป 
 
  ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล (Evaluation: E)  
   เป็นขั้นประเมินผลการเรียนรู้ โดยผู้สอนวัดและประเมินผลความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาครอบคลุม ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท่ี
ก าหนด โดยการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา   
  5.1 นักเรียนร่วมกนัประเมินการท างานกลุ่มและผลงานกลุ่ม การน าเสนอผลการประเมิน
งานของกลุ่ม  
  5.2 นักเรียนท าแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ชุดท่ี 2 ซึ่งประกอบด้วยโจทย์
สถานการณ์ปัญหา จ านวน 1 สถานการณ์ปัญหา มีข้อสอบท้ังหมด 4 ข้อ แต่ละข้อมีคะแนน เท่ากับ 5 
คะแนน คะแนนเต็ม 20 คะแนน ประกอบด้วย คือ 1) ท าความเข้าใจโจทย์ (Understanding the 
problem)  2) วางแผนแก้ปัญหา (Devising a plan) 3) ปฏิบัติตามแผน (Carrying out the plan)  
4) ตรวจสอบ ( Looking back ) 
  5.3 ประเมินผลการเรียนรู้จากบันทึกหลังการสอน 
 
8. การวัดและประเมินผล 
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 8.1 วิธีการวัด 
   8.1.1 การน าเสนองาน   
   8.1.2 การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
   8.1.3 การท าแบบทดสอบชุดท่ี 2    
 

 8.2 เคร่ืองมือวัดผลและประเมินผล 
   8.2.1 แบบประเมินการน าเสนองาน  
   8.2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมท างานเป็นกลุ่ม 
   8.2.3 แบบทดสอบชุดท่ี 2 
 

 8.3 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 
   เกณฑ์การให้คะแนนระดับการวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา จากการท า
แบบทดสอบระหว่างเรียน (แบบทดสอบชุดท่ี 2) 
 
 เกณฑ์การให้คะแนนระดับการวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
  ค าอธิบาย ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการประเมิน
สภาพและปัญหา ระบุสาเหตุ หาวิธีแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย เลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ีถูกต้องและ
เหมาะสมกับปัญหา และอธิบายการแก้ปัญหาด้วยวิธีท่ีเลือก ท่ีคิดเป็นคะแนนจากการท าแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียน  
 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับการวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 

เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ การคิด
แก้ปัญหา 

ค าอธิบายเชิงคุณภาพ : พฤติกรรมบ่งชี้ 

5 สามารถอธิบายเทคนิคและข้ันตอนการแก้ปัญหา ได้เหมาะสมกับลักษณะหรือ
สถานการณ์ของปัญหา มีทางเลือกในการแก้ปัญหาหลากหลาย รวมทั้งเลือกตัดสินใจวิธี
แก้ปัญหาได้ถูกต้องและชัดเจนมาก 

4 สามารถอธิบายเทคนิคและข้ันตอนการแก้ปัญหา ได้เหมาะสมกับลักษณะหรือ
สถานการณ์ของปัญหา ละเอียดชัดเจนเพียงพอต่อการปฏิบัติ 

3 สามารถอธิบายเทคนิคและข้ันตอนของปัญหา แต่ขาดความละเอียดชัดเจนบางข้ันตอน 

2 อธิบายเทคนิคและข้ันตอนการแก้ปัญหาได้กว้าง ๆ ไม่ชัดเจน แต่ยังคงสอดคล้องกับ
ลักษณะหรือสถานการณ์ของปัญหา 

1 ความคิดในการแก้ปัญหาไม่เหมาะสมกับลักษณะหรือสถานการณ์ของปัญหา 

   จากนั้นก าหนดเกณฑ์การให้ระดับการวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และน า
คะแนนท่ีได้มาคิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  
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เกณฑ์การให้คะแนนระดับการวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 

เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละของคะแนนเต็ม) ระดับการวัดความสามารถ 
ในการคิดแก้ปัญหา 

ร้อยละ 80 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม สูง 
ร้อยละ 60-79 ของคะแนนเต็ม ปานกลาง 
ร้อยละ 50-59 ของคะแนนเต็ม ต่ า 
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ต่ ามากต้องปรับปรุง 

9. สื่อคแหล่งการเรียนรู้ 
9.1 สื่อการเรียนรู้ 

9.1.1 บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง หลักการแก้ปัญหากับภาษาคอมพิวเตอร์    
    9.1.2 เว็บไซต์ http://www.pachirarat.com 
    9.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์เช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ต     
          9.1.4 เครื่องฉายระบบมัลติมีเดีย (Projector) 
    9.1.5  ภารกิจการเรียนรู้จากบทเรียนบนเครือข่าย 
 9.2  แหล่งการเรียนรู้ 
  9.2.1  บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง หลักการแก้ปัญหากับภาษาคอมพิวเตอร์    
        (http://www.pachirarat.com) 
  9.2.2  แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
     http://www.mwit.ac.th/~jeab/sheet40102/intro.htm 
     http://www.ns.ac.th/course/webit/lesson7/menu/ls7.htm 
     http://www.suriyothai.ac.th/th/node/1594?page=0%2C1 
     http://www.chakkham.ac.th/technology/game/index.html 
     http://it.benchama.ac.th/ebook/ 
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บันทึกผลการพัฒนาการเรียนรู้ 
 1. กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้  
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
 2. บรรยากาศท่ัวไประหว่างการเรียนการสอน และความร่วมมือในการท ากิจกรรมของ
นักเรียน ............................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
 3. ผลการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
 4. ปัญหา/อุปสรรค 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
 5. แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ  ............................................................... 
      (นางพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์) 

           ต าแหน่ง    ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
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     วันท่ี.........../............/............. 
 
ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ  ........................................................ 
                         (นายสุเทพ  อ้นอมร) 

                     ต าแหน่ง   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                   วันท่ี.........../.........../.............  

 
 

ประกอบการเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เร่ือง การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ    

สถานการณ์ปัญหาที่ 1 วิเคราะห์การหาค่าเฉลี่ยจ านวนเต็ม 5 จ านวน 
 

กลุ่มท่ี.......................................... 
 

ช่ือกลุ่ม......................................... 

สมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย 
1...................................................ช้ัน.................เลขท่ี................ 
2..................................................ช้ัน.................เลขท่ี................. 
3..................................................ช้ัน.................เลขท่ี................. 
4 .........................……...................ช้ัน.................เลขท่ี................ 
5..................................................ช้ัน.................เลขท่ี................. 

            

 

 
 

ค าช้ีแจง   
  ตอนที่ 1  จากสถานการณ์ปัญหาท่ี 1  ให้สมาชิกกลุ่มท าภารกิจข้อท่ี 1-3  โดยร่วมกัน
เสนอแนะแนวทาง การแก้ไขปัญหา ผ่านการอภิปรายกลุ่ม การค้นพบและการเรียนรู้จากกันและกัน 
ซึ่งในขั้นตอนนี้ ให้นักเรียนสะท้อนความคิดซึ่งจะช่วยสร้างการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ให้สมาชิกกลุ่ม
ท าหน้าท่ีเป็นท้ังผู้เสนอและผู้ฟัง  และร่วมกันหาค าตอบ คัดเลือกแนวทางแก้ปัญหาท่ีมีความเป็นไป
ได้ พร้อมวางแผนเพื่อน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน  

 

 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 1 
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ภารกิจท่ี 1 จากสถานการณ์ปัญหา นักเรียนคิดว่าขวัญข้าววิเคราะห์และก าหนดรายละเอียด
ปัญหาได้ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ภารกิจท่ี 2 ให้นักเรียนศึกษาข้ันตอนแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   แล้ววิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดปัญหาให้ถูกต้อง และสรุปองค์ความรู้จากเรื่องท่ีศึกษา 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ภารกิจท่ี 3 ให้นักเรียนเขียนตารางเปรียบเทียบขั้นตอนการแก้ปัญหาของขวัญข้าว และ
ขั้นตอน  การแก้ปัญหาของนักเรียน พร้อมท้ังอธิบายและให้เหตุผล เปรียบเทียบความเหมือนหรือ

แตกต่าง 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (ค ำตอบอยู่ในดุลยพินิจของครู) 
  ตอนที่ 2  ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันสรุปองค์ความรู้จากการศึกษาสถานการณ์ปัญหาและ
การศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้  แล้วให้นักเรียนน าเสนอด้วยแผนภาพความคิด (Mind Mapping)  
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(ค ำตอบอยู่ในดุลยพินิจของครู) 
 

 
 

ช่ือ-สกุล.............................................................ช้ัน................เลขท่ี.................. 
 

ค าช้ีแจง  ให้ผู้ประเมินกาเคร่ืองหมาย  ให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง 
  ผู้เรียนประเมิน               ผู้สอนประเมิน              ……………………… 

 

ล าดับ
ท่ี 

รายการประเมิน 
คุณภาพการปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1 น าเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง     

2 การน าเสนอมีความน่าสนใจ     

3 ความเหมาะสมกับเวลา     

4 ความกล้าแสดงออก     

5 บุคลิกภาพ น้ าเสียงเหมาะสม     

รวม  

 
                                                        ลงช่ือ......................................................ผู้ประเมิน 

        (................................................................)                                                                                        
          ................../.........................../................. 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
การปฏิบัติงานสมบูรณ์ชัดเจน           ให ้  4  คะแนน 
การปฏิบัติงานยังมีข้อบกพร่องเล็กน้อย      ให ้  3  คะแนน 

แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
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การปฏิบัติงานยังมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่     ให้  2  คะแนน 
การปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก            ให ้  1  คะแนน 
 
เกณฑก์ารตดัสนิคณุภาพ 

ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
17-20 
13-16 
9-12 
5-8 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 
 
 
 

เรื่อง.................................................................................................... 
 

ค าช้ีแจง  ให้ผู้ประเมินกาเคร่ืองหมาย  ให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง 
               

  ผู้เรียนประเมิน               ผู้สอนประเมิน              ……………………… 
 

ล า 
ดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล 
ของผู้รับการ

ประเมิน 

ความร่วมมือ
ในการ

วางแผน 

การแสดง
ความคิดเห็น 

การรับฟัง
ความคิดเห็น 

การต้ังใจ
ท างานตาม

บทบาทหน้าที ่

การร่วม
ปรับปรุง

ผลงานกลุ่ม 

รวม 
20 

คะแนน 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
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                                                       ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                 (...................................................) 
                                                 ............../…............./................. 

 
เกณฑ์การให้คะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

 
ระดับคุณภาพ พฤติกรรมท่ีปรากฏให้เห็น 

4 – ดีมาก 

ให้ความร่วมมือในการวางแผน แสดงความ
คิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น ต้ังใจ
รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหาย ให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาและปรับปรุงผลงานกลุ่มมากท่ีสุด 

3 - ดี 

ให้ความร่วมมือในการวางแผน แสดงความ
คิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น ต้ังใจ
รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหาย ให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาและปรับปรุงผลงานกลุ่มมาก 

2 - พอใช้ 

ให้ความร่วมมือในการวางแผน แสดงความ
คิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น ต้ังใจ
รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหาย ให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาและปรับปรุงผลงานกลุ่มปานกลาง 

1 - ปรับปรุง 

ให้ความร่วมมือในการวางแผน แสดงความ
คิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น ต้ังใจ
รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหาย ให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาและปรับปรุงผลงานกลุ่มน้อย 

 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

17 – 20 
13 – 16  
9 – 12  
5 – 8  

ดีมาก 

ดี 
พอใช้ 

ปรับปรุง 
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เฉลย 
กจิกรรมศนูยส์ง่เสรมิการแกป้ญัหา 

ในบทเรยีนบนเครือขา่ยสถานการณป์ญัหาที ่2 
 
 
 
 

 วันนี้คุณครูพชิรารัชต์ได้บอกคะแนนสอบ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 จ านวน 15 คน ขวัญข้าวอยากรู้ว่าค่าเฉล่ียคะแนนสอบของนักเรียน 15 คน 
มีค่าเท่าไหร่ จะมีวิธีการในการหาค าตอบได้อย่างไร 

 
(แนวทางค าตอบ) 

 
การก าหนดรายละเอียดของปัญหา  

  ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการ  คือ  การค านวณคะแนนเฉล่ีย 
  สูตรในการค านวณ  คือ 

        
 คะแนนเฉล่ีย =คะแนนคนท่ี 1 + คะแนนคนท่ี 2 +...+ คะแนนคนท่ี 15 
      15 
การวิเคราะห์รายละเอียดปัญหา 
 1. การระบุข้อมูลเข้า จากโจทย์ ข้อมูลเข้า ได้แก่ คะแนนของนักเรียนแต่ละคน จ านวน 15 คน 
 2. การระบุข้อมูลออก จากโจทย์ส่ิงท่ีเป็นผลลัพธ์ คือ คะแนนเฉล่ียของนักเรียนจ านวน 15 คน 
 3. การก าหนดวิธีการประมวลผลได้ ดังนี้ 
  3.1 การรับค่าคะแนนของนักเรียน จ านวน 15 คน 
  3.2 การน าค่าคะแนนของนักเรียน ใสสูตรการค านวณ คือ 
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คะแนนเฉล่ีย =คะแนนคนท่ี 1 + คะแนนคนท่ี 2 +...+ คะแนนคนท่ี 15 
      15 

 

   3.3 การแสดงผลลัพธ์ คือ คะแนนเฉล่ียของนักเรียน 15 คน 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบ  
วัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาระหว่างเรียน ครั้งท่ี 1 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ชุดท่ี 2 

 
 
 

ชื่อ-นามสกุล.......................................................................ชั้น.........................เลขที่.................... 
 
 
 

ค าช้ีแจง 
อ่านค าช้ีแจงให้เข้าใจก่อนลงมือท า 

 
  แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบอัตนัย  ซึ่งประกอบด้วยโจทย์สถานการณ์ปัญหา จ านวน  
1 สถานการณ์  มีค าถาม 4 ข้อ จะวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาท้ัง 4 ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะห์
และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 2) วางแผนในการแก้ปัญหา 3) ด าเนินการแก้ปัญหา 4) ตรวจสอบ 
และปรับปรุง รวม 20 คะแนน  

 
 

การท าแบบทดสอบและวิธีการตอบ 
 

  1. ให้นักเรียนใช้ปากกาสีน้ าเงิน หรือสีด าในการเขียนตอบ 
  2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
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ฉบับนี้  ประกอบด้วย โจทย์สถานการณ์ จ านวน 1 สถานการณ์ ให้เวลาในการท าแบบทดสอบ 20 
นาที 
  3. ในแต่ละกิจกรรมให้เขียนค าตอบทุกข้อ ลงในช่องว่างท่ีก าหนดให้  แต่ละค าตอบควรเป็น
ข้อความท่ีได้ใจความชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิแก้ปญัหา 
ส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 

ชุดที ่2 
 
 
 
 

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบค าถามข้อ 1-4 
 สถานการณ์ปัญหา   
 มีนักเรียนจ านวน 3 คน คือ หวาน แหวน และหวัง  แต่ละคนมีความสามารถไม่ซ้ ากัน  คือ 
ว่ายน้ า วิ่งเร็ว ร้องเพลง วาดภาพ คัดลายมือ เล่นดนตรี  ไม่ทราบว่าใครมีความสามารถอะไรบ้าง   
มีข้อมูลของครูประจ าช้ัน  ดังนี้ 
  1. หวานให้เพื่อนช่วยวาดภาพเสมอ 
  2. แหวนไม่เคยจับเครื่องดนตรีเลย 
  3. หวังว่ายน้ าไม่เป็น 
  4. แหวนเขียนหนังสือสวยที่สุดในห้อง 
  5. หวานใส่รองเท้ากีฬาคู่ใหม่ไปฝึกซ้อมหลังเลิกเรียน 
  6. แหวนชอบให้หวังร้องเพลงให้ฟัง 
  7. หวังช่วยหวานถือเครื่องดนตรี 
  8. หวานไม่เคยมีชุดว่ายน้ า 
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จากสถานการณ์ข้างต้น  จงตอบค าถามข้อ 1- 4  (20 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. จากสถานการณ์ดังกล่าว นักเรียนเก็บข้อมูลใดได้บ้าง อธิบาย (ปัญหา 5 คะแนน)   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  นักเรียนจะมีวิธีการคิดอย่างไร เพื่อจะรู้ว่า ใครมีความสามารถและไม่มีความสามารถด้านไหน  
     (5 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.  ใครที่มีความสามารถด้านดนตรี แต่ร้องเพลงไม่ได้ นักเรียนมีวิธีคิดอย่างไร (5 คะแนน)    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
4. หวาน แหวน หวัง มีความสามารถด้านใด และไม่มีความสามารถด้านใด นักเรียนมีวิธีการ
ตรวจสอบอย่างไร อธิบาย (5 คะแนน) 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
เฉลย  

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
ระหว่างเรียนครัง้ท่ี 1 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ชุดท่ี 2  

 
 
 

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบค าถามข้อ 1-4 
 สถานการณ์ปัญหา   
 มีนักเรียนจ านวน 3 คน คือ หวาน แหวน และหวัง  แต่ละคนมีความสามารถไม่ซ้ ากัน  คือ 
ว่ายน้ า วิ่งเร็ว ร้องเพลง วาดภาพ คัดลายมือ เล่นดนตรี  ไม่ทราบว่าใครมีความสามารถอะไรบ้าง   
มีข้อมูลของครูประจ าช้ัน  ดังนี้ 
  1. หวานให้เพื่อนช่วยวาดภาพเสมอ 
  2. แหวนไม่เคยจับเครื่องดนตรีเลย 
  3. หวังว่ายน้ าไม่เป็น 
  4. แหวนเขียนหนังสือสวยที่สุดในห้อง 
  5. หวานใส่รองเท้ากีฬาคู่ใหม่ไปฝึกซ้อมหลังเลิกเรียน 
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  6. แหวนชอบให้หวังร้องเพลงให้ฟัง 
  7. หวังช่วยหวานถือเครื่องดนตรี 
  8. หวานไม่เคยมีชุดว่ายน้ า 

 
 

จากสถานการณ์ข้างต้น  จงตอบค าถามข้อ 1- 4  (20 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จากสถานการณ์ดังกล่าว นักเรียนเก็บข้อมูลใดได้บ้าง อธิบาย (5 คะแนน)   
 แนวทางค าตอบ   ข้อมูลท่ีได้มาจากสถานการณ์คือ  
     1. มีนักเรียนจ านวน 3 คน ช่ือ หวาน แหวน และหวัง 
   2. แต่ละคน ความสามารถไม่ซ้ ากัน 
  3. ข้อมูลจากครูประจ าช้ันสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ คือ  
   3.1 หวานให้เพื่อนช่วยวาดภาพเสมอ แสดงว่า.......หวานวาดภาพไม่เก่ง 
   3.2 แหวนไม่เคยจับเครื่องดนตรีเลย แสดงว่า........แหวนไม่เล่นดนตรี 
   3.3 หวังว่ายน้ าไม่เป็น แสดงว่า........หวังไม่ว่ายน้ า 
   3.4 แหวนเขียนหนังสือสวยที่สุดในห้อง แสดงว่า...........แหวนคัดลายมือสวยมาก 
   3.5 หวานใส่รองเท้ากีฬาคู่ใหม่ไปฝึกซ้อมหลังเลิกเรียน  แสดงว่า.......หวานเล่นกีฬา
สนามซึ่งในรายการท่ีให้มา มีว่ายน้ ากับวิ่งเร็ว ดังนั้นหวานเป็นนักกีฬาวิ่งเร็ว 
  3.6 แหวนชอบให้หวังร้องเพลงให้ฟัง  แสดงว่า......หวังคงต้องร้องเพลงเพราะมาก
เพื่อนจึงชอบฟัง  ส่วนแหวนคงร้องเพลงไม่เก่งจึงท าหน้าท่ีเป็นผู้ฟัง 
   3.7 หวังนั่งฟงัหวานเล่นดนตร ี แสดงว่า.....การที่หวังนั่งฟังหวานเล่นดนตรี อาจ
เป็นไปได้มากท่ีหวังเล่นดนตรีไม่เป็น แต่หวานเล่นดนตรีเก่ง 
   3.8 หวานไม่เคยมีชุดว่ายน้ า  แสดงว่า......การที่หวานไม่มีชุดว่ายน้ า อาจเป็นไปได้
ว่าหวานไม่ชอบว่ายน้ าเลย 
  4. ส่ิงท่ีต้องการรู้แต่ยังไม่รู้ คือ ความสามารถของหวาน แหวน และหวัง  
  5. วิธีการหาผลลัพธ์ น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีครูประจ าช้ันมาเขียนลงในตาราง   
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2.  นักเรียนจะมีวิธีการคิดอย่างไร เพื่อจะรู้ว่า ใครมีความสามารถและไม่มีความสามารถด้านไหน  
     (5 คะแนน) 
    แนวทางค าตอบ  เนื่องจากในสถานการณ์ไม่ได้ระบุว่าใครมีความสามารถด้านไหน  ดังนั้น
วิธีการคิดแก้ปัญหาคือ การน าข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากครูประจ าช้ัน สรุปลงตาราง เป็นการ
แก้ปัญหาโดยใช้วิธีขจัด  คือจะแยกข้อมูลออกเป็นกรณีท่ีเป็นไปไม่ได้ท้ิง จนเหลือกรณีท่ีเป็นไปได้ 
โดยน าข้อมูลท่ีครูประจ าช้ันมีอยู่มาวิเคราะห์ ท าให้สามารถเปรียบเทียบความสามารถของแต่ละคนได้
ชัดเจน 
 
3.  ใครที่มีความสามารถด้านดนตรี แต่ร้องเพลงไม่ได้ นักเรียนมีวิธีคิดอย่างไร  (5 คะแนน)    
 แนวทางการตอบ  คนท่ีมีความสามารถด้านดนตรีแต่ร้องเพลงไม่ได้ คือ หวาน 
 วิธีการคิดแก้ปัญหา โดยการสรุปเป็นตารางดังนี้ 

 
ความสามารถ 

ว่ายน้้า ว่ิงเร็ว ร้องเพลง วาดภาพ คัดลายมือ เล่นดนตรี 
นักเรียน 
หวำน       
แหวน       
หวัง       

 
4. หวาน แหวน หวัง มีความสามารถด้านใด และไม่มีความสามารถด้านใด นักเรียนมีวิธีการ
ตรวจสอบอย่างไร อธิบาย (ตรวจสอบและปรับปรุง) 
     แนวทางค าตอบ   จากข้อมูลท่ีน าเสนอในรูปตาราง  สามารถน ามาตรวจสอบความถูกต้องอีก
ครั้งได้ดังนี ้โดยน าข้อมูลจากครูที่ประจ าช้ันเทียบกับตาราง ได้ข้อสรุปดังนี้ 
     หวาน มีความสามารถในการวิ่งเร็ว และเล่นดนตรี  
      แหวน มีความสามารถในการว่ายน้ าและคัดลายมือ 
   หวัง มีความสามารถในการร้องเพลและวาดภาพ 
  ในทางตรงกันข้าม 
   หวานไม่สามารถว่ายน้ า ร้องเพลง วาดภาพ คัดลายมือ 
   แหวน ไม่สามารถวิ่งเร็ว ร้องเพลง วาดภาพ เล่นดนตรี 
   หวังไม่สามารถว่ายน้ า วิ่งเร็ว คัดลายมือและเล่นดนตรี 

 
ความสามารถ 

ว่ายน้ า ว่ิงเร็ว ร้องเพลง วาดภาพ คัดลายมือ เล่นดนตรี 
นักเรียน 
หวาน       
แหวน       
หวัง       
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แบบบันทึกคะแนนการทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ชุดที่  2 
 

เลขที ่ ช่ือ-สกุล 
ข้อ 1 

5 คะแนน 
ข้อ 2 

5 คะแนน 
ข้อ 3 

5 คะแนน 
ข้อ 4 

5 คะแนน 

รวม 
20 

คะแนน 
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                                                   ลงช่ือ...............................................................ผู้บันทึก 

       (................................................................)                                                                                        
        ................./.........................../................. 

 
แบบทดสอบกอ่นเรยีน/หลงัเรยีน  
วัดความสามารถในคิดแกป้ญัหา 

ส าหรบันกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่4 
ชดุที ่1 

 
 
 

ชื่อ-นามสกุล.......................................................................ชั้น.........................เลขที่.................... 
 
 

ค าช้ีแจง 
อ่านค าช้ีแจงให้เข้าใจก่อนลงมือท า 

 
 แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบอัตนัย  ซึ่งประกอบด้วยโจทย์สถานการณ์ปัญหาจ านวน  
2 สถานการณ์  จะวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาท้ัง 4 ขั้นตอน คือ  
  1) การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา  
  2) การวางแผนในการแก้ปัญหา  
  3) การด าเนินการแก้ปัญหา  
  4) การตรวจสอบ 
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รวม 40 คะแนน  ดังนี ้
 สถานการณ์ท่ี 1  จ านวน 4 ข้อ คิดเป็น 20 คะแนน 
 สถานการณ์ท่ี 2  จ านวน 4 ข้อ คิดเป็น 20 คะแนน 

 
การท าแบบทดสอบ และวิธีการตอบ 

 

  1. ให้นักเรียนใช้ปากกาสีน้ าเงิน หรือสีด าในการเขียนตอบ 
  2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ฉบับนี้  
ประกอบด้วย โจทย์สถานการณ์ ท้ังหมด 2 สถานการณ์ ให้เวลาในการท าแบบทดสอบ 40 นาที 
  3. ในแต่ละกิจกรรมให้เขียนค าตอบทุกข้อ ลงในช่องว่างท่ีก าหนดให้  แต่ละค าตอบควรเป็น
ข้อความท่ีได้ใจความชัดเจน 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบวดัความสามารถในคิดแกป้ญัหา 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่4 

ชดุที ่1 
 
 

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบค าถามข้อ 1-4 
 สถานการณ์ปัญหา   

 นุชนาถได้รับของขวัญวันเกิดจากคุณพ่อคุณแม่เป็นโต๊ะเขียนหนังสือ นุชนาถอยากรู้ว่าโต๊ะท่ี
คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้มีพื้นท่ีเท่าไหร่ เพื่อท่ีจะหาต าแหน่งวางในห้องได้พอดี จึงวัดขนาดโต๊ะพบว่า 
ความกว้าง 60 เซนติเมตร  ความยาว 90 เซนติเมตร จึงวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธีในการหา
พื้นท่ีส่ีเหล่ียมผืนผ้า และสุดท้าย เขียนโปรแกรม ได้ดังนี้ 
 1 /*PROGRAM RECTANGLE*/ 

2 main() 
 3 { 
 4   int area,wide,range; 
 5  wide = 60; 
 6  range = 90; 
  7  Area= wide*range; 
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  8  printf(“RECTANGLE=%d\n”,area); 
 9 } 

 
 

จากสถานการณ์ข้างต้น  จงตอบค าถามข้อ 1-4  (20 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จากสถานการณ์ดังกล่าว นักเรียนสามารถน าข้อมูลใดบ้าง มาท าการวิเคราะห์เพื่อน าไป
แก้ปัญหา (5 คะแนน)    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว นุชนารถได้ก าหนดค่าตัวแปรไว้อย่างไร นักเรียนจะมีวิธีการ
ออกแบบการแก้ปัญหาด้วยการเขียนผังงาน (Flowchart) ได้อย่างไร ( 5 คะแนน ) 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

3.  จากสถานการณ์ดังกล่าว นุชนารถเลือกใช้โปรแกรมภาษาใดในการหาพื้นที่โต๊ะ และ  
จากค าสั่ง  Area= wide*range; หมายความว่าอย่างไร (ด าเนินการแก้ปัญหา 5 คะแนน) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. จากสถานการณ์ดังกล่าว โปรแกรมที่นุชนาถเขียนมีข้อผิดพลาดหรือไม่ นักเรียนทราบได้ด้วย 
วิธีใด หากพบข้อผิดพลาดจะแก้ไขให้ถูกต้องได้อย่างไร ( 5 คะแนน )   
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบค าถามข้อ 5-8 
 สถานการณ์ปัญหาที่ 2   
  คุณครูพชิรารัชต์ สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก าลังสอน
นักเรียนเขียนโปรแกรมค านวณเกรดนักเรียน โดยก าหนดให้คะแนนเต็มในการเก็บคะแนนและการ
สอบท้ังหมดของวิชานี้คือ 100 คะแนน มีกฎเกณฑ์ในการให้เกรด ดังนี้ 
  - นักเรียนท่ีได้คะแนนต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป ได้เกรด 4 
  - นักเรียนท่ีได้คะแนนต้ังแต่ 70-79 คะแนน ได้เกรด 3 
  - นักเรียนท่ีได้คะแนนต้ังแต่ 60-69 คะแนน ได้เกรด 2 
  - นักเรียนท่ีได้คะแนนต้ังแต่ 50-59 คะแนน ได้เกรด 1 
  - นักเรียนท่ีได้คะแนนต่ ากว่า 50 คะแนน ได้เกรด 0 

 
จากสถานการณ์ข้างต้น  จงตอบค าถามข้อ 5 - 8  (20 คะแนน) 

 
5. จากสถานการณ์ดังกล่าว เมื่อป้อนค่าคะแนนแล้ว ต้องการให้แสดงผลลัพธ์ออกมาตามเกณฑ์ที่
ก าหนดในสถานการณ์  โดยเปลี่ยนจากเกรด 4, 3, 2, 1, 0 เป็น A, B, C, D, F ตามล าดับ 
นักเรียนจะด าเนินการอย่างไรเป็นอันดับแรก (5 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

6. นักเรียนจะช่วยคุณครูน าข้อมูลที่มีอยู่มาออกแบบเพื่อจะน าไปสู่การเขียนโปรแกรมได้ 
ด้วยวิธีใด  (5 คะแนน)    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อหาค าตอบ  โดยก าหนดให้คะแนนเต็มในการเก็บคะแนนและ
การสอบทั้งหมดของวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคือ 100 คะแนน มีกฎเกณฑ์ในการให้เกรด ดังนี้ 
  - นักเรียนที่ได้คะแนนต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป ได้เกรด 4 
  - นักเรียนที่ได้คะแนนต้ังแต่ 70-79 คะแนน ได้เกรด 3 
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  - นักเรียนที่ได้คะแนนต้ังแต่ 60-69 คะแนน ได้เกรด 2 
  - นักเรียนที่ได้คะแนนต้ังแต่ 50-59 คะแนน ได้เกรด 1 
  - นักเรียนที่ได้คะแนนต่ ากว่า 50 คะแนน ได้เกรด 0 
(5 คะแนน)   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. เม่ือเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อย หลังจากท าการคอมไพล์ (compile) แล้ว ไม่พบ
ข้อผิดพลาด แต่เม่ือรันโปรแกรมแล้ว พบว่า ป้อนคะแนน 75 คะแนน แต่ผลลัพธ์ แสดงออกมา
เป็น เกรด 4 แสดงว่า เป็นข้อผิดพลาดด้านใด ต้องแก้ไขอย่างไร (5 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เฉลย 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  

(ก่อนเรียนและหลังเรียน)  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ชุดที่ 1  
 
 

 
ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบค าถามข้อ 1-4 
 สถานการณ์ปัญหา   
 นุชนาถได้รับของขวัญวันเกิดจากคุณพ่อคุณแม่เป็นโต๊ะเขียนหนังสือ นุชนาถอยากรู้ว่าโต๊ะท่ี
คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้มีพื้นท่ีเท่าไหร่ เพื่อท่ีจะหาต าแหน่งวางในห้องได้พอดี จึงวัดขนาดโต๊ะพบว่า 
ความกว้าง 60 เซนติเมตร  ความยาว 90 เซนติเมตร จึงวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธีในการหา
พื้นท่ีส่ีเหล่ียมผืนผ้า และสุดท้าย เขียนโปรแกรม ได้ดังนี้ 
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 1 /*PROGRAM RECTANGLE*/ 
2 main() 

 3 { 
 4   int area,wide,range; 
 5  wide = 60; 
 6  range = 90; 
  7  Area= wide*range; 
  8  printf(“RECTANGLE=%d\n”,area); 
 9 } 

 
 
 

จากสถานการณ์ข้างต้น  จงตอบค าถามข้อ 1-4  (20 คะแนน) 
 
 
 
 

1. จากสถานการณ์ดังกล่าว นักเรียนสามารถน าข้อมูลใดบ้าง มาท าการวิเคราะห์เพื่อน าไป
แก้ปัญหา (5 คะแนน)    
  แนวทางค าตอบ 
  - วิเคราะห์ข้อมูลเข้าหรือส่ิงท่ีพบในสถานการณ์ปัญหา 
      ได้แก่ ความกว้าง 60 เซนติเมตร   
      ความยาว 90 เซนติเมตร 
 
   -วิเคราะห์ข้อมูลออกหรือผลลัพธ์ท่ีต้องการคือ   หาพื้นท่ีโต๊ะท่ีมีลักษณะเป็น
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า ท่ีมีความกว้าง = 60 เซนติเมตร  และความยาว = 90 เซนติเมตร 

 
-ก าหนดวิธีการประมวลผล โดยใช้สูตรคณิตศาสตร์ในการค านวณ ได้แก่    

   สูตรในการค านวณพื้นท่ีส่ีเหล่ียมพื้นผ้า คือ กว้าง * ยาว 
    ดังนั้น พื้นท่ีส่ีเหล่ียมผืนผ้า = ความกว้าง * ความยาว 
 
 
2.  จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว นุชนารถได้ก าหนดค่าตัวแปรไว้อย่างไร นักเรียนจะมีวิธีการ
ออกแบบการแก้ปัญหาด้วยการเขียนผังงาน (Flowchart) ได้อย่างไร (5 คะแนน) 
  
แนวทางค าตอบ 

จากสถานการณ์ดังกล่าว ได้ก าหนดค่าตัวแปรไว้ดังนี้  
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ท่ี ความหมาย ตัวแปร ชนิดตัวแปร 
1 พื้นท่ีส่ีเหล่ียมผืนผ้า area เลขจ านวนเต็ม 
2 ความกว้าง wide เลขจ านวนเต็ม 
3 ความยาว range เลขจ านวนเต็ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากสถานการณ์ดังกล่าว สามารถออกแบบขั้นตอนการเขียนผังงาน (Flowchart) ได้ดังนี ้
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

wide = 60 

range = 90 

area= wide*range 

area 

start 

start 
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3.  จากสถานการณ์ดังกล่าว นุชนารถเลือกใช้โปรแกรมภาษาใดในการหาพื้นที่โต๊ะ และ จาก
ค าสั่ง  Area= wide*range;  หมายความว่าอย่างไร (5 คะแนน) 
 
  แนวทางค าตอบ    
  นุชนารถ เลือกใช้โปรแกรมภาษาซี และ จากค าส่ัง  area= wide*range;  หมายความว่า 
นุชนารถได้ก าหนดค่าตัวแปรไว้ 3 ตัว คือ area , wide , range โดย  
   ตัวแปร wide เก็บค่า ค่าความกว้าง   
   ตัวแปร  range เก็บค่าความยาว   
     ตัวแปร area  เก็บค่าพื้นท่ี 
ซึ่ง area ซึ่งเกิดจากการค านวณ  ดังนั้น  area= wide*range;  จึงหมายถึง 
การน าค่าความกว้าง x ความยาว แล้วเก็บค่าผลลัพธ์ไว้ที่ area   

 
 
 
 
 
 

4. จากสถานการณ์ดังกล่าว โปรแกรมที่นุชนาถเขียนมีข้อผิดพลาดหรือไม่ นักเรียนจะตรวจสอบ
ได้ด้วยวิธีใด หากพบข้อผิดพลาดจะแก้ไขให้ถูกต้องได้อย่างไร (5 คะแนน)   
แนวทางค าตอบ 
 มีข้อผิดพลาด คือ ในบรรทัดท่ี 7 เป็นการผิดไวยากรณ์ (syntax error)   
 วิธีการตรวจสอบโดยการคอมไพล์ compile จากโปรแกรมภาษาซี 
  แก้ไขโดย พิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษให้เหมือนตัวแปรท่ีประกาศไว้ คือ ตัวพิมพ์เล็กท้ังหมด
ซึ่งในการประกาศตัวแปร area  เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็ก แต่ในบรรทัดท่ี 7 พิมพ์เป็น Area ซึ่ง
โปรแกรมภาษาซีจะมองเห็นเป็นคนละตัว 

 
  

 
ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบค าถามข้อ 5-8 
 สถานการณ์ปัญหาที่ 2   
  คุณครูพชิรารัชต์ สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก าลังสอน
นักเรียนเขียนโปรแกรมค านวณเกรดนักเรียน โดยก าหนดให้คะแนนเต็มในการเก็บคะแนนและการ
สอบท้ังหมดของวิชานี้คือ 100 คะแนน มีกฎเกณฑ์ในการให้เกรด ดังนี้ 
  - นักเรียนท่ีได้คะแนนต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป ได้เกรด 4 
  - นักเรียนท่ีได้คะแนนต้ังแต่ 70-79 คะแนน ได้เกรด 3 
  - นักเรียนท่ีได้คะแนนต้ังแต่ 60-69 คะแนน ได้เกรด 2 
  - นักเรียนท่ีได้คะแนนต้ังแต่ 50-59 คะแนน ได้เกรด 1 
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  - นักเรียนท่ีได้คะแนนต่ ากว่า 50 คะแนน ได้เกรด 0 
 

จากสถานการณ์ข้างต้น  จงตอบค าถามข้อ 5 - 8  (20 คะแนน) 
 

5. จากสถานการณ์ดังกล่าว เมื่อป้อนค่าคะแนนแล้ว ต้องการให้แสดงผลลัพธ์ออกมาตามเกณฑ์ที่
ก าหนดในสถานการณ์  โดยเปลี่ยนจากเกรด 4, 3, 2, 1, 0 เป็น A, B, C, D, F ตามล าดับ 
นักเรียนจะด าเนินการอย่างไรเป็นอันดับแรก (5 คะแนน) 
แนวทางค าตอบ 
 วิธีการคือ  
   1. วิเคราะห์ข้อมูลเข้า คือ ข้อมูลท่ีมีมาในสถานการณ์ ได้แก่  
    - คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
   -  ช่วงคะแนน ได้แก่ 

   คะแนนต้ังแต่ 80-100   ได้เกรด  4 
        คะแนนต้ังแต่ 70-79  ได้เกรด  3 
    คะแนนต้ังแต่ 60-69  ได้เกรด 2 
    คะแนนต้ังแต่ 50-59 ได้เกรด  1 
    คะแนนต่ ากว่า 50    ได้เกรด  0 
   2. วิเคราะห์ข้อมูลออก หรือผลลัพธ์ท่ีต้องการ คือ แสดงเกรด A, B, C, D, E, F 
  3. แนวทางการหาค าตอบ ท าได้โดย เปรียบเทียบคะแนนตามเงื่อนไขดังนี ้

  คะแนนต้ังแต่ 80-100   ได้เกรด  A 
        คะแนนต้ังแต่ 70-79  ได้เกรด  B 
    คะแนนต้ังแต่ 60-69  ได้เกรด C 
    คะแนนต้ังแต่ 50-59 ได้เกรด  D 
    คะแนนต่ ากว่า 50    ได้เกรด  F 
 
 
6. นักเรียนจะช่วยคุณครูน าข้อมูลที่มีอยู่มาออกแบบเพื่อจะน าไปสู่การเขียนโปรแกรมได้ 
ด้วยวิธีใด (5 คะแนน)    
แนวทางค าตอบ 
 น ารายละเอียดต่าง ๆ มาวิเคราะห์ และวางแผนด้วยวิธีการเขียนเป็นรหัสล าลอง (Pseudo code)  
ได้ขั้นตอนดังนี ้
 
 1. เริ่มต้น 

2. รับค่าคะแนน 
3. เปรียบเทียบคะแนนตามเงื่อนไข ดังนี้ 

  คะแนนต้ังแต่ 80-100   พิมพ์เกรด  A 
  คะแนนต้ังแต่ 70-79  พิมพ์เกรด  B 



76 
 

  คะแนนต้ังแต่ 60-69  พิมพ์เกรด  C 
  คะแนนต้ังแต่ 50-59 พิมพ์เกรด  D 
  คะแนนต่ ากว่า 50    พิมพ์เกรด  F 

4. ส้ินสุดการท างาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หรือ สามารถออกแบบด้วยผังงาน (Flowchart) ซึ่งจะท าให้เห็นขั้นตอนการด าเนินการได้ชัดเจน 
ดังนี ้

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

X > 79 

จบ 

X > 69 
 

X > 59 
 

X > 49 
 

รับคะแนน X 
 

score grade “F” 

score grade “D” 

score grade “C” 

score grade “B” 

score grade “A” 
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7. ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อหาค าตอบ  โดยก าหนดให้คะแนนเต็มในการเก็บคะแนนและ
การสอบทั้งหมดของวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคือ 100 คะแนน มีกฎเกณฑ์ในการให้เกรด ดังนี้ 
  - นักเรียนที่ได้คะแนนต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป ได้เกรด 4 
  - นักเรียนที่ได้คะแนนต้ังแต่ 70-79 คะแนน ได้เกรด 3 
  - นักเรียนที่ได้คะแนนต้ังแต่ 60-69 คะแนน ได้เกรด 2 
  - นักเรียนที่ได้คะแนนต้ังแต่ 50-59 คะแนน ได้เกรด 1 
  - นักเรียนที่ได้คะแนนต่ ากว่า 50 คะแนน ได้เกรด 0 
(5 คะแนน)   
แนวทางค าตอบ 
  #include 
  #include 
  void main() 
  { 
   int score; 
   printf("Input score="); 
   scanf("%d",&score); 
   if(score>=0&&score<=100) 
       { if(score>=80) 
   printf("score grade 4",score); 
   else if(score>=70) 
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   printf("score grade 3",score); 
   else if(score>=60) 
   printf("score grade 2",score); 
   else if(score>=50) 
   printf("score grade 1",score); 
   else 
   printf("score grade 0",score); 
        } 
  getch(); 
  } 

 
 
 
 
 
 
8. เม่ือเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อย หลังจากท าการคอมไพล์ (compile) แล้ว ไม่พบ
ข้อผิดพลาด แต่เม่ือรันโปรแกรมแล้ว พบว่า ป้อนคะแนน 75 คะแนน แต่ผลลัพธ์ แสดงออกมา
เป็น เกรด 4 แสดงว่า เป็นข้อผิดพลาดด้านใด ต้องแก้ไขอย่างไร (5 คะแนน) 
 
แนวทางค าตอบ 

เป็นความผิดพลาดทางตรรกะ (Logical error)  ซึ่งเป็นความผิดพลาดท่ีอาจเกิดจากการ
ล าดับการท างานผิดหรือป้อนสูตรค านวณผิด วิธีการตรวจหาความผิดพลาดแบบนี้  คือ  ตรวจสอบ
การก าหนดเงื่อนไขว่าถูกต้องหรือไม่  ถ้าไม่ถูกต้องแสดงว่าเกิดความผิดพลาดทางตรรกะขึ้น วิธีการ
แก้ไขก็คือ  การแก้ไขสูตรให้ถูกต้อง หรือแก้ไขล าดับการท างานให้ถูกต้อง 
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แบบบันทึกคะแนนการทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

แบบทดสอบชุดที่  1  (ก่อนเรียนคหลังเรียน) 
 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 
สถานการณ์ปัญหาท่ี 1 สถานการณ์ปัญหาท่ี 2 

รวม 
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 
(5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (40) 
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