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บทคัดยอ
  การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูและ 2) ศึกษาผลการใช       

รูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือสงเสริมการคิดเชิงสถิติของนักศึกษา       

ในระดับอุดมศึกษา  โดยใชระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา  มีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้น ไดแก  ขั้นที่ 1  รางรูปแบบ

การจัดการเรียนรู  ขั้นที่ 2  พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู  ขั้นที่ 3  นํารูปแบบการสอนท่ีพัฒนาขึ้นไปใช        

ขั้นที่ 4  ปรับปรุงรปูแบบการจดัการเรียนรู   กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจยัมี 2 กลุม  ประกอบดวยกลุมทีใ่ชใน  

ขัน้พฒันารปูแบบ  จาํนวน 34 คน  และกลุมทีใ่ชในข้ันนาํรปูแบบการสอนท่ีพฒันาขึน้ไปใช จาํนวน 26 คน  และ

ผูมีสวนไดสวนเสียจํานวนทั้งหมด 4 คน  ทําการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทําการ

วเิคราะหขอมูลเชิงปรมิาณโดยใชสถติแิบบบรรยาย  ขอมูลเชิงคณุภาพใชการวิเคราะหเน้ือหาและทําการสรุป

เปนความเรียง ผลการศึกษาพบวา  รูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีชื่อวา  รูปแบบการจัดการเรียนรู   

ที่สอดคลองกับผู เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสงเสริมการคิดเชิงสถิติของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา                       

(IO Model) มีองคประกอบของรูปแบบ 4 องคประกอบ ไดแก  1)  ที่มาของรูปแบบการจัดการเรียนรู                    

2)  รปูแบบการจดัการเรยีนรู  3)  การนาํรปูแบบการจัดการเรียนรูไปใช  และ 4)  ผลทีเ่กดิขึน้จากการจัดการเรียนรู   

โดยผลการใชรปูแบบการจดัการเรียนรูโอไอ  พบวา  นกัศกึษามรีะดบัการคดิเชิงสถติสิงูข้ึนในทุกดานภายหลัง  

ไดรบัการจดัการเรยีนรูตามรปูแบบ  และมเีจตคตทิีด่ตีอการจดัการเรียนรูตามรปูแบบการจัดการเรียนรู  
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Abstract
  The purpose of this research were to develop the instruction model and study the result of 

using the instruction model for 21st century learners to promoting statistical thinking among higher 

education students. The research methodology was research and development design. Research 

design was 4 steps including: 1 creating model, 2 develop model, 3 using model and 4 re-develop 

model. There were two target groups were 2 group of undergraduate students of the management 

sciences faculty, majoring business computer, Chiang Mai Rajabhat University which consisted 

first group consisted of 34 and 26 students. Stakeholders were 4 Lecturers. Quantitative and 

qualitative data were collected. Quantitative data was analyzed by using descriptive statistics and 

non-parametric statistics. Qualitative data was analyzed using content analysis.  The findings were 

as follow: 

  The instruction model meeting the needs of 21st century learners for promoting statistical 

thinking among higher education students was named “OI Model”. It consisted of 4 components: 

1) Sources of the model  2)  Instruction model 3) Conditions for Implementation  4) Result of the 

model.  Result of using OI model found that all students of the target group were higher statistical 

thinking level in every aspect; most of students were quantitative level of statistical thinking and 

positive attitude. 

Keywords
  Flip Classroom, Case-Based Learning, Statistical Thinking, 21st Century Students

บทนํา
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา (2552, 10) ไดกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแหงชาติ พ ศ  2552 ในดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ  คือ  “สามารถศึกษาและทําความเขาใจในประเด็นปญหา  สามารถประยุกตใชเทคนิคทางสถิติ

หรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา    

ใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการเกบ็รวบรวมขอมูล  ประมวลผล  แปลความหมาย  และนาํเสนอขอมูลสารสนเทศ

อยางสมํ่าเสมอ  สามารถส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด  การเขียน  สามารถเลือกใชรูปแบบของ

การนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได”  ซึ่งสอดคลองกับสถานการณในยุคปจจุบัน             
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ที่ตองใชเทคนิคทางสถิติในการจัดการขอมูลขาวสารท่ีมีจํานวนมหาศาลโดยผลท่ีไดจะใชในการอางอิง            

เพื่อประกอบการตัดสินใจ  ถือไดวาสถิติเปนเทคโนโลยีของวิธีการทางวิทยาศาสตรอยางหน่ึง  สถิติถูกใชเปน

เครื่องมือในการตัดสินใจแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร  ในชวง 20 ป      

ที่ผานมามีการใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนสถิติศาสตรเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ (Garfield, 1993 ; 

Becker, 1996 ; Moore, 1997 ; Garfield & Ben-Zvi, 2009 ; McGillivray & Pereira-Mendoza, 2011)        

ในขณะเดียวกันในการทํางานวิจัยของนักศึกษามักจะพบปญหา  นักศึกษาสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

ทําการวิเคราะหขอมูลเพ่ือสรุปรายงานการวิจัยได  แตไมสามารถอธิบายเหตุผลในการเลือกใชสถิติได             

รวมทั้งไมสามารถนําเสนอกระบวนการทางสถิติตั้งแตเร่ิมตนได  ปญหาเหลานี้สะทอนใหเห็นวาการจัดการ

เรยีนรูทีเ่นนไปท่ีเน้ือหาวิชาทาํใหนกัศึกษาขาดทักษะทางสถิตแิละความสามารถท่ีถกูตอง  การใชขอสรุปทีไ่ด

จากระเบียบวิธีทางสถิติในการปฏิบัติงานวิชาชีพของตนเองใหเกิดประสิทธิภาพ  ผลที่ตามมาจากการ             

ขาดทักษะการคิดเชิงสถิติ (รามนรี  ภูดีบุตร, 2556)  ซึ่ง  McGillivray & Pereira-Mendoza (2011)  กลาววา  

การคดิเชิงสถติติองคอยๆ สรางขึน้จากความคดิรวบยอด  ความเขาใจ  การใชทกัษะทีผู่เรยีนสะสมมาประกอบ

กบับรบิทจริงและประสบการณการเรียนรูทีแ่ทจริง  ดงันัน้ผูสอนควรจะกระตุนใหผูเรียนเกิดความเขาใจแนวคิด

ทางสถิติโดยภาพรวม  และใหความสําคัญกับการสอนกระบวนการทางสถิติกอนที่จะใชเครื่องมือทางสถิติ  

เนนใหผูเรยีนใชขอมลูจรงิ  ไดลงมอืปฏบิตัแิละมสีวนรวมในการเรยีนรู  สงเสรมิการใชเทคโนโลยใีนการพฒันา

ความเขาใจ ความคิดรวบยอด และการวิเคราะหขอมูล  และใชกรณศีกึษาท่ีเปนรูปธรรมชวยกระตุนใหผูเรียน

พัฒนาการคิดเชิงสถิติพรอมทั้งพัฒนาทักษะทางสถิติ (Howell, 2007 ; Chance, 2002 ; Pfannkuck & Wild, 

2002 ; Binnie, 2002 ; Lane-Getaz, 2006)  

  Tishkovskaya & Lancaster (2012) ไดเสนอแนวทางการปฏิรปูการสอนสถิตโิดยบูรณาการเทคโนโลยี

และคอมพวิเตอรเปนฐานการสอนสถติ ิโดยใชเปนเครือ่งมอืสําคญัสําหรบัการสงเสรมิการสอนและกระบวนการ

เรียนรูใหมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ีการใชกรณีศึกษาท่ีหลากหลายท้ังกรณีที่เปนจริงและสถานการณ        

จําลองเพื่อใหเกิดการอภิปรายโตแยง  กระตุนใหเกิดความรวมมือระหวางผูเรียนในการหาทางแกไขปญหา   

ทัง้ในและนอกช้ันเรยีน  ซึง่จะชวยใหผูเรยีนมพีฒันาการดานทกัษะการคิดสูงข้ึน การกําหนดใหผูเรียนไดทดลอง

เกบ็รวบรวมขอมลูในบรบิทจรงิ  ประกอบกบัการใหผูเรียนใชโปรแกรมทางสถิตใินการวิเคราะหขอมูลโดยจัดทาํ

คูมือการใชโปรแกรมทางสถิติ  ใหผูเรียนไดสรางกรณีศึกษาใหมดวยตนเองจะชวยสงเสริมการคิดเชิงสถิติ      

ใหนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ (Boland, 2003 ; Binnie, 2002 ; Gould, Kreuter &  Palmer, 2006 ; 

Wang, 2007)  ทั้งนี้การจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษาเปนวิธีการจัดการเรียนรูที่ใหผลดีกวาการสอนปกติ

แบบบรรยาย (Julian, Kinzie & Larsen, 2000) โดยสงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยวิธีการหลากหลาย 

(สุวิทย มูลคา และ อรทัย มูลคํา, 2551)  และใชกระบวนการแกปญหา (Kim & Hannafin, 2008) เพื่อกระตุน

และเปดโอกาสใหผูเรียนไดอภิปรายกลุมยอย  เนนการทํางานเปนทีมมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน

และระหวางผูเรียนดวยกันเอง  มีการเชื่อมโยงเนื้อหาการเรียนกับชีวิตจริงหรือการทํางานซึ่งมีประโยชน         

อยางมากตอการเรียนการสอนโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาเพราะเปนวิธีการที่ชวยใหนักศึกษาเห็น              



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2559 - กันยายน 255984

ความสาํคญัของเน้ือหาเหลานัน้  (เกรียงศักด์ิ  เจรญิวงศศกัดิ,์ 2546, นริมล  ศควฒุ,ิ 2547, ธรีะชยั  ปรูณโชติ, 

2554)  และชวยทําใหผูเรียนเขาใจแนวคิด  หลักการ ทฤษฎี  เสริมสรางใหผูเรียนมีพัฒนาการและทักษะ       

ในเร่ืองของการคิดวเิคราะห  ตดัสนิใจ  การใหเหตุผลในการแกปญหาของผูเรียน (Harwell & McCambell, 2002)

  โลกในศตวรรษท่ี 21 เปลี่ยนโฉมหนาไปอยางรวดเร็วเพราะความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทําใหโลกแหงการเรียนรูเปดกวางและงายตอการเขาถึง สังคมโลกจะกาวไปสูสังคมแหงความรู ความรู              

จะกลายเปนสิง่ทีท่กุคนสามารถเขาถงึไดหมด  การจดัการเรยีนรูในระดบัอดุมศึกษาจงึตองมีการเปลีย่นแปลง

โดยสอดคลองกับบริบทของผูเรียนและสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยีในปจจุบัน แนวทางการจัดการเรียนรู

แบบใหมทีน่าสนใจ  เปนการจัดการเรียนรูแบบหองเรยีนยอนกลับ  (ตะวนั  เทวอกัษร, 2555, 17)  โดยมีหลักการ

สําคัญ  คือ  การเปลี่ยนวิธีการสอนจากแบบเดิมที่ครูเปนผูสอนในหองเรียนและใหผูเรียนกลับไปทําการบาน

เปนผูเรยีนเปนผูคนควาหาความรูดวยตนเองผานเทคโนโลยี    ทีค่รจูดัหาใหทัง้กอนเขาชัน้เรียน  ขณะเดินทาง

หรอืในเวลาวาง  โดยใชอปุกรณเคร่ืองมือตางๆ เชน คอมพิวเตอร  แทบ็เล็ต  สมารทโฟน หรอืแล็บทอ็ป เปนตน  

รวมท้ังผูเรยีนท่ีขาดเรียนหรือผูเรยีนท่ีเรยีนรูชากส็ามารถเขาไปทบทวนเรียนซ้ําไดตามตองการ โดยท่ีครไูมตอง

เสียเวลาไปสอนซํ้าในหองเรียน (Sams, Bergmann, Daniels, Bennett, Marshall & Kari, 2014)  และ           

ในชั้นเรียนจะเนนการทํากิจกรรมที่ผู เรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองโดยมีครูคอยใหคําแนะนํา (ตะวัน              

เทวอักษร, 2555, วิจารณ พานิช, 2556, ฟาฏินา วงศเลขา, 2556)  ดังนั้น  รูปแบบการจัดการเรียนรู                        

ที่เหมาะสมกับผูเรียนในระดับอุดมศึกษาควรจะมีลักษณะที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนโดยเนน      

กิจกรรมกลุมและเปดโอกาสใหผู เรียนไดเรียนรูดวยตนเองได  ซึ่งการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู          

สําหรับผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยบูรณาการการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนแบบยอนกลับและ         

การจัดการเรียนรู โดยใชกรณีศึกษาเขาดวยกันและการเลือกใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนอง                   

ความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  นอกจากจะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองทั้งกอนและหลัง              

เขาชัน้เรยีนไดในทกุที ่ทกุเวลา โดยใชระบบจดัการการเรียนการสอนผานเครอืขายอนิเทอรเนต็มกีารเชือ่มโยง

การเรียนรูระหวางนอกหองเรียนกับในหองเรียนดวยกรณีศึกษา  หองเรียนแบบยอนกลับชวยเพ่ิมเวลา              

การจัดกิจกรรมในหองเรียนใหมีมากข้ึนซึ่งทําใหผู สอนสามารถนํากรณีศึกษาท่ีหลากหลายมาใช                            

ในการอภิปรายทั้งแบบเปนกลุมและรายบุคคลซึ่งชวยตอบสนองความสนใจของผูเรียน  จากเหตุผลที่ได     

กลาวมาในเบ้ืองตนนั้นทําใหผู วิจัยเช่ือวาการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการการจัดการเรียนรู             

ตามแนวคิดหองเรียนแบบยอนกลับและการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศกึษาเขาดวยกันจะสามารถนําไปใชได         

อยางเหมาะสม   ในการจัดการเรียนการสอนระดับอดุมศึกษาและชวยสงเสริมการคิดเชิงสถิตใินระดับอดุมศึกษา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค
  1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อสงเสริมการคิด

เชิงสถิติของนักศึกษาผูใหญในระดับอุดมศึกษา

  2. เพือ่ศกึษาผลการใชรปูแบบการจัดการเรียนรูทีส่อดคลองกับผูเรยีนในศตวรรษท่ี 21 เพือ่สงเสริม

การคิดเชิงสถิติของนักศึกษาผูใหญในระดับอุดมศึกษา

วิธีการวิจัย
  ในการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับผูเรียนในศตวรรษท่ี 21  เพื่อสงเสริมการคิด

เชิงสถิติในระดับอุดมศึกษา  ใชระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  โดยมีขั้นตอน

การวิจัยและพัฒนา 4 ขั้น  ดังนี้  

  1. ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา

   1.1 ขัน้ท่ี 1  รางรูปแบบการจัดการเรียนรู (Research-R1: Analysis and Design)  โดยทําการ

สงัเคราะหแนวคดิ  ทฤษฎ ี เอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วของกบัการสงเสรมิการคดิเชงิสถติ ิ หองเรยีนแบบยอนกลับ  

ทฤษฎีการศึกษาผูใหญ  การจัดการเรียนรูดวยกรณีศกึษา และทําการเก็บรวบรวมขอมลูจากการสนทนากลุม

กับผูมีสวนไดสวนเสีย คือ  อาจารยประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  ที่เคยเปนผูสอนรวมในกระบวนวิชา  

การวจิยัทางคอมพวิเตอรธรุกจิ  สงักดัคณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม จาํนวน 3 ทาน        

โดยทําการบันทึกในแบบบันทึกสนาม  นําผลการสังเคราะหที่ไดมารางแนวทางการจัดการเรียนรู  และ       

พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับผูเรียนในศตวรรษท่ี 21

   1.2 ขั้นที่ 2  พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู (Development-D1: Development Model)    

โดยนาํรปูแบบการจดัการเรยีนรูทีไ่ดไปทดลองใชกบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม  

ทีล่งทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิาการวิจยัทางคอมพวิเตอรธรุกจิ  ในภาคเรียนที ่1 ปการศกึษา 2557 จาํนวน 34 คน  

ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ทําการเก็บรวบรวมขอมูลผลการประเมินระดับการคิดเชิงสถิติโดยใชวิธี       

การประเมินแบบสามเสา  ทําการบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกผลการประเมินความสามารถในการคิด           

เชิงสถิติ ตัดสินผลตามเกณฑการประเมินระดับการคิดเชิงสถิติ  ทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมิน

ตามสภาพจรงิเพือ่แปลผลระดับการคิดเชงิสถติใินแตละกระบวนการยอย  โดยวเิคราะหความถี ่ รอยละ  และ

ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกต  สัมภาษณ  สนทนากลุมยอย  และการสะทอนคิดของผูเรียน             

การสะทอนคิดของผูสอน  การสนทนากลุมของผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 4  ทาน  คือ ผูมีสวนไดสวนเสีย   

กลุมเดิมกับอาจารยประจําสาขาวิชาสถิติ  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่เคยมี

ประสบการณในการสอนวิชาสถิตใิหกบักลุมนกัศกึษากลุมตวัอยาง  อกี 1 ทาน  บนัทกึขอมลูทีไ่ดในแบบบันทกึ

สนาม และทําการวิเคราะหโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา  ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและทําการ

ปรับปรุงแกไขและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
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   1.3 ขั้นที่ 3  นํารูปแบบการสอนท่ีพัฒนาขึ้นไปใช (Research-R2: Implement)  กับนักศึกษา

ทีล่งทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 จาํนวน 26 คน  ทาํการเก็บรวบรวมขอมลูผลการประเมิน

ระดบัการคดิเชิงสถติ ิ บนัทกึขอมลูลงในแบบบนัทกึผลการประเมินความสามารถในการคิดเชงิสถติ ิ โดยตัดสนิผล

ตามเกณฑการประเมินระดับการคิดเชิงสถิติ  ทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดโดยใชการวิเคราะหความถี่และ        

รอยละ  ขอมูลทีไ่ดจากการสังเกต  สมัภาษณ การสนทนากลุมยอยและการสะทอนคิดของผูเรียนการสะทอนคิด

ของผูสอน  นําไปวิเคราะหโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา

   1.4 ขั้นที่ 4  ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู (Development-D2 : Evaluation)  ทําการ

วเิคราะหผลการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูและการนาํรูปแบบการเรยีนรูไปใชเพ่ือสรปุผลการใชรปูแบบ

การจัดการเรียนรูและจัดทํารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สมบูรณ

  2. เกณฑการแปลผลระดับการคิดเชิงสถิติ

   ในการแปลผลการประเมินระดับการคิดเชิงสถติติามกรอบแนวคิดของการคิดเชิงสถติทิีส่งัเคราะห

ขึ้นโดยบูรณาการแนวคิดของ Roger & Ronald (2002) :  Wild & Pfannkuck (1999) และ Jones, Thornton, 

Langrall,  Mooney,  Perry & Putt,  (2000)  มีรายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 

แสดงรายละเอียดเกณฑในการประเมินการคิดเชิงสถิติ
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ตารางท่ี 1 

แสดงรายละเอียดเกณฑในการประเมินการคิดเชิงสถิติ (ตอ)

ผลการวิจัย
  นาํเสนอผลการวิจยัเปน 2 ตอน โดยตอนท่ี 1  ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูทีส่อดคลองกับ

ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสงเสริมการคิดเชิงสถิติของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา   และตอนท่ี 2  ผลการ

ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือสงเสริมการคิดเชิงสถิติของนักศึกษา

ในระดบัอุดมศึกษา  มีรายละเอียดดังนี้
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  1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือ      

สงเสริมการคิดเชิงสถิติของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

   ตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1  เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู  มีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้น 

ไดแก  1)  รางรูปแบบการจัดการเรียนรู  2)  พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู  3)  นํารูปแบบการสอนท่ีพัฒนา

ขึ้นไปใช  และ 4)  ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู   ไดรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับผูเรียน          

ในศตวรรษท่ี 21 เพือ่สงเสรมิการคิดเชงิสถติขิองนกัศึกษาในระดับอดุมศกึษาทีม่อีงคประกอบการจัดการเรียนรู

ตามแนวคิดของ Joyce & Weil (1996) 4 สวน  ไดแก

   1.1 สวนที่ 1 ที่มาของรูปแบบการจัดการเรียนรู  บูรณาการตามแนวคิดทฤษฏีสรางสรรค

ความรูเชิงสังคม  แนวคิดทฤษฏีการศึกษาผูใหญ  การจัดการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนแบบยอนกลับ         

การจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษาและการเลือกใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลง      

อยูตลอดเวลา  นอกจากจะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองทั้งกอนและหลังเขาช้ันเรียนไดในทุกที่      

ทุกเวลา โดยใชระบบจัดการการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต  มีการเช่ือมโยงการเรียนรูระหวาง

นอกหองเรียนกับในหองเรียนดวยกรณีศึกษา  ประกอบดวย

    1) วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรู  เพื่อสงเสริมการคิดเชิงสถิติ                

ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

    2) หลักการในการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย

     2.1) เขตรอยตอการเรียนรู (The Zone of Proximal Development: ZPD)      

รปูแบบการจัดการเรียนรูนี ้  เปดพืน้ทีใ่หผูเรยีนกบัผูเรยีนและผูเรยีนกบัผูสอนไดมโีอกาสในการรวมมอืกนัสราง 

ความหมาย  ความรูและสติปญญาขึ้นมาทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน  ผานกิจกรรมกลุมในชั้นเรียน     

การอภิปรายกรณีศึกษารวมกันโดยใชเทคโนโลยีการสื่อสาร  นอกจากนี้ผูเรียนสามารถสรางองคความรูใหม

ดวยการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมตางๆ จากสื่อการเรียนและแหลงเรียนรูตางๆ ไดดวยตนเอง

     2.2) การเสรมิตอศกัยภาพ (Scaffolding) การอภปิรายรวมในกรณีศกึษาทีผู่เรียน

ใหความสนใจ  หรือใกลเคียงกับเรื่องที่ผูเรียนสนใจ  ชวยทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาการคิดเชิงสถิติได          

อยางมีประสิทธิภาพ  การตอบสนองจากผูสอนอยางทันทวงทีทั้งโดยตรงและทางออมผานเทคโนโลยี                 

จะชวยใหผูเรียนลดความกังวลในการทํางาน  และพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ

     2.3) ตัวสื่อกลาง (Mediation)  รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้เนนการพัฒนาการคิด

เชิงสถิติผานการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียนระหวางผูเรียนกับผูเรียนและผูเรียนกับผูสอน  โดยใชกรณีศึกษา

เปนสือ่เว็บไซต และแอพลิเคชัน่ตางๆ  เปนตน  และใชกจิกรรมลกูปดหลากส ี  ประกอบดวยกลองบรรจุลกูปด   

สีขาว จํานวน 4,000 เม็ด และสีแดง จํานวน 1,000 เม็ด พรอมไมตักลูกปดเจาะรู 50 รู  และกลองบรรจุลูกปด

สีเหลืองและสีเขียว จํานวนสีละ 300 เม็ด สีแดงและสีดําสีละ 900เม็ด  และลูกปดสีแดง จํานวน 2,100 เม็ด 

พรอมไมตักลูกปดเจาะรู 45 รู  เปนตัวสื่อกลางในการสงเสริมการคิดเชิงสถิติ
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ภาพที่ 1: ภาพตัวอยางกลองบรรจุลูกปดที่ใชจัดกิจกรรมลูกปดหลากสี

ที่มา:  ถายที่หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558

     2.4) บริบททางสังคม (Social Context)  แบงเปน 3 ระดับ ประกอบดวย

      (1) ระดับหองเรียน  การทํากจิกรรมกลุมในช้ันเรยีนโดยใหผูเรยีนพดูคยุ  อภปิราย

กลุมรวมกันชวยทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูผานการแลกเปลี่ยนความคิดระหวางกันในกลุมและเมื่อเกิด

ประเด็นที่ไมสามารถสรุปไดลงตัว  ผูสอนจะเปนผูไกลเกลี่ยขอขัดแยงและรวมอภิปรายสรุป

     (2) ระดับนอกหองเรียน  การลงมือปฏิบัติงานนอกชั้นเรียนชวยทําใหผูเรียนเกิด

ทักษะการคิดเชิงสถิติผานประสบการณตรง

     (3) ระดับหองเรียนเสมือนจริง  การสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูเรียน  ผูเรียนกับ    

ผูสอน ทั้งแบบรายคนและแบบกลุมสามารถเกิดขึ้นไดผานเทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม  

   1.2 สวนที่ 2  รูปแบบการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย

    1) ขัน้ตอนการจัดการเรยีนรู  แบงเปน 2 ตอน  ไดแก  ตอนท่ี 1 การจัดการเรียนรูกอน

ชัน้เรยีน  และตอนท่ี 2 การจัดการเรียนรูในชั้นเรียน  มีรายละเอียดดังนี้

          1.1) ตอนที ่1  การจดัการเรียนรูกอนชัน้เรยีน (O : Online Classroom)  เปนการ

เรยีนรูดวยตนเองผานระบบอนิเทอรเนต็และโปรแกรมสนบัสนนุทีห่ลากหลาย  มขีัน้ตอนการจดัการเรยีนรู  5 ขัน้ตอน 

ไดแก  ขั้นที่ 1 การรับรูวัตถุประสงค  ขั้นที่ 2  การเรียนรูผานสื่อที่หลากหลาย (วีดีทัศน  แอนิเมช่ัน E-text book, 

โปรแกรมจําลอง เปนตน)  ขัน้ท่ี 3  การวเิคราะหกรณศีกึษา  ขัน้ที ่4  ขัน้แลกเปล่ียนเรยีนรู   และข้ันที ่5 ขัน้ประเมินผล  

     1.2) ตอนที ่2  การจดัการเรยีนรูในช้ันเรยีน (I : In Classroom)  เปนการจัดการ

เรยีนในช้ันเรียนที่ผูเรียนและผูเรียนสอนมีปฏิสัมพันธกัน  มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 6 ขั้นตอน ไดแก  ขั้นที่ 1  

ทบทวนความรู  ขั้นที่ 2  วเิคราะห  ขั้นที่ 3  อภิปรายประเด็นปญหาและหาทางเลือก  ขั้นที่ 4  อภิปรายแนวทาง

การแกไขปญหา  ขั้นที่ 5  วิเคราะหสรุปและแลกเปล่ียนเรียนรู  และข้ันที่ 6  ประเมินผล 

      (1) ระบบสังคม  การเรียนรูตามรูปแบบนี้   ผูเรียนตองเปนผูรับผิดชอบ          

การเรียนรูทั้งของตนเองและของกลุม นอกจากนี้ผูเรียนตองมีปฏิสัมพันธระหวางกัน และมีปฏิสัมพันธกับ        

ผูสอนอยาง   ตอเนือ่งผานชองทางท่ีหลากหลายนอกจากในช้ันเรยีน  เชน  หองสนทนา  โซเชยีลมเีดยีตางๆ  เปนตน  

รวมทัง้การลงมือปฏิบัตินอกชั้นเรียนกับผูเรียนกลุมอื่นๆ 
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    (2) หลักการตอบสนอง  การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ไปใช  ตองคํานึงถึงการ   

ตอบสนองตอนักศึกษาในระหวางการเรียนรูตามรูปแบบดังตอไปน้ี

     (2.1) ผูสอนและผูเรียนมีสวนรวมในการดําเนินการจัดการเรียนรูทั้งกอน ระหวาง

และหลังการเรียนในชั้นเรียน

     (2.2) ผูสอน  ผูเรียนรวมกันอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันทั้งกอน  ระหวาง       

และหลังช้ันเรียน  รวมท้ังการอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรูทั้งนอกและในช้ันเรียนเพ่ือกระตุนการคิด                       

ของนักศึกษาอยางตอเนื่อง

     (2.3) ผูสอนดูแล และติดตามใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและรวมมือกันเปนกลุม  

     (2.4) ผูสอนสรางแรงจูงใจเพือ่สงเสรมิคณุลกัษณะของการเปนผูเรยีนในศตวรรษท่ี 

21 อยางตอเนื่อง

    (3) ระบบสนับสนุน  ผูสอนเปนผูจัดบรรยากาศการเรียนรูในเชิงบวก  จัดเตรียมวัสดุ

และอุปกรณการเรียนรูใหเพียงพอและเหมาะสมกับเนื้อหาและเปาหมายของการเรียนรู  จัดหากรณีศึกษาซึ่ง

มีประเด็นและมุมมองหลากหลายที่เหมาะสมและเพียงพอกับการศึกษาคนควา อภิปราย และตัดสินใจ         

รวมท้ังแสวงหาเทคโนโลยสีนับสนุนการจดัการเรียนรูทีท่นัสมยัสาํหรบัท้ังในและนอกช้ันเรยีน  เทคโนโลยแีละ

สื่อการเรียนรูที่ใชกับรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสงเสริมการคิดเชิง

สถิติของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ปรากฏดังตารางที่ 2

   1.3 สวนท่ี 3 การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูไปใช  ในการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ     

การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสงเสริมการคิดเชิงสถิตินั้น  ผูสอนและผูเรียนตองมี     

บทบาทหนาที่ที่สัมพันธกันอยางยิ่ง  ไดแก

    1) ผูสอนตองแสวงหาวิธีการในการเขาถึงผูเรียนเปนรายบุคคลโดยใชเครื่องมือใน         

การส่ือสารที่หลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของผูเรียนทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน  ซึ่งผูสอนตอง

ชี้แจงเหตุผลหรือบอกขอดีของการติดตอสื่อสารผานหลายชองทาง  เนื่องจากผูเรียนอาจเกิดความระแวงใน

ตัวผูสอนหรือตองการรักษาความเปนสวนตัวมากขึ้นหากไมเขาใจ

    2) ผูสอนตองใหความสําคัญในความแตกตางของผูเรียนทั้งรายกลุมและรายบุคคล  

    3) ผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวกและใหคําแนะนําเก่ียวกับการเรียนรูเพิ่มเติมทั้งใน

และนอกหองเรยีน  เพือ่ใหผูเรยีนสามารถเพ่ิมพูนความรูและสามารถเสาะแสวงหาความรูดวยวธิกีารทีห่ลากหลาย

ดวยตนเองไดทั้งในและนอกหองเรียน

    4) ผูสอนกระตุนและใหอิสรภาพแกผูเรียนในการแสดงออกทางการคิด

    5) ผูสอนสรางบรรยากาศท่ีมีเหตุผล  เปดโอกาสใหผูเรียนปรึกษาหารือและชวยเหลือ

ซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน

    6) ผูสอนสงเสริมใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธ  แบงปน  ตอรอง  แลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกัน

และกันและลงมือปฏิบัติจากประสบการณจริง
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ตารางท่ี 2 

แสดงรายละเอียดของเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู ที่ใชกับรูปแบบการจัดการเรียนรู จําแนกตามดาน                 

การคิดเชิงสถิติ 

   1.4 สวนท่ี 4  ผลท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู  ผลท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรูโดยใช            

รูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือสงเสริมการคิดเชิงสถิติของนักศึกษา        

ในระดับอุดมศึกษา  ไดแก  ทําใหผูเรียนมีระดับการคิดเชิงสถิติสูงข้ึนและมีผลพลอยได คือ ทําใหผูเรียน            

มีทักษะที่เกี่ยวของกับการแสวงหาความรูและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

  2. ผลการใชรปูแบบการจัดการเรยีนรูท่ีสอดคลองกบัผูเรียนในศตวรรษที ่21 เพือ่สงเสริม

การคิดเชิงสถิติของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

   ตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2  เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ

ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสงเสริมการคิดเชิงสถิติของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  โดยนําเสนอเปน 3 สวน 

ไดแก  1)  ผลการตรวจสอบความเปนไปไดในการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูไปใช   2) ผลการตรวจสอบ

ประสิทธิภาพเชิงประจักษ  และ 3) ผลการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูไปใช  มีรายละเอียดดังนี้
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  2.1 ผลการตรวจสอบความเปนไปไดในการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูไปใช

    ในข้ันการรางรูปแบบการจัดการเรียนรู  ผูวจิยัไดใหผูมสีวนไดสวนเสีย พจิารณาความเหมาะสม

ของรปูแบบการจดัการเรียนรู  แผนการจัดการเรยีนรู  และส่ือประกอบการจดัการเรยีนรู  พบวา  ผูทีใ่ชรปูแบบ

การจัดการเรยีนรูนีต้องมคีวามรูความเขาใจและมทีกัษะในการใชคอมพิวเตอร  อาจตองใชเวลาในการพฒันา

สือ่นานและทํายาก  กจิกรรมกลุมอาจทําใหนกัศกึษาบางคนไดเรียนรูเน้ือหาไมครบหรือไมเพยีงพอและผูเรียน

อาจจะไมมีเวลาเรียนดวยตนเองผานระบบอินเทอรเน็ต 2 รอบ  ทั้งนี้การจัดการเรียนรูหลังเรียนอาจเปนการ

สรุปเนื้อหาหรือกิจกรรมที่เกดิขึ้นในชั้นเรียนเพื่อใหนักศึกษาไดทบทวนยอนหลังได

   ในขัน้พฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรู  ผูวจิยัทดลองใชกบันกัศกึษา  จาํนวน 34 คน  โดยทําการ

บนัทกึภาพน่ิง   ภาพเคลือ่นไหว  ตวัอยางผลงานของนักศกึษา  และบนัทกึหลังการสอนของผูวจิยั  ใหผูมสีวนได

สวนเสยีพจิารณา  โดยแสดงความเหน็รวมกนัวาผูสอนทีน่าํรปูแบบการจดัการเรยีนรูนีไ้ปใชนาจะนาํไปประยกุต

ใชไดงายข้ึนเม่ือมีคู มือการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาส่ือออนไลนและเห็นวารูปแบบการจัด                

การเรียนรูนี้เหมาะสมกับผูเรียนในระดับอุดมศึกษา  เนื่องจากผูเรียนในระดับนี้มีความรับผิดชอบที่จะเรียนรู

ดวยตนเองได  ผูเรียนสวนใหญมีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่สามารถเขาใชระบบอินเทอรเน็ตไดทุกที่ ทุกเวลา

  2.2 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจักษ  ในขั้นพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู                    

ผูวิจัยนํารูปแบบการจัดการเรียนรูทดลองใชกับนักศึกษา จํานวน 34 คน  พบวา

   1) ระดับการคิดเชิงสถิติ  

    1.1) นักศึกษามากกวารอยละ 80  มีระดับการคิดเชิงสถิติอยูในข้ันปริมาณท้ัง 2 ดาน     

โดยในดานการใหเหตุผลโดยใชตัวแบบทางสถิติ  ประเด็นยอยการใหเหตุผลในการใชตัวแบบทางสถิติ            

ดานการใหเหตุผลโดยใชตัวแบบทางสถิติ  ประเด็นยอยการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน และดานความรู  

ในบริบทความรูทางสถิติและการสังเคราะหพบวา ในระหวางการเรียนในชั้นเรียนนักศึกษาทุกคนมีระดับการ

คิดเชิงสถิติอยูในขั้นปริมาณ

    1.2)  ผลการประเมินหลังเรียน พบวา นักศึกษา 1 ราย มีระดับการคิดเชิงสถิติในดาน    

การใหเหตุผลโดยใชตัวแบบทางสถิติ  ประเด็นยอยการใหเหตุผลในการใชตัวแบบทางสถิติ เปลี่ยนเปน            

ขั้นวิเคราะหและนักศึกษา 6 ราย มีระดับการคิดเชิงสถิติในดานความรูในบริบท ความรูทางสถิติและ                    

การสังเคราะหเปลี่ยนเปนขั้นวิเคราะห

    1.3) ผลการประเมินระดับการคิดเชิงสถิติในดานตระหนักถึงความตองการของขอมูล    

หลังเรียนในชั้นเรียน พบวา  มีนักศึกษาจํานวน 6 คน มีระดับการคิดอยูในข้ันวิเคราะห  สวนนักศึกษาที่เหลือ

มีระดับการคิดเชิงสถิติอยูในข้ันปริมาณ  และผลการประเมินระดับการคิดเชิงสถิติในดานการแปลงจํานวน  

และดานการพิจารณาในเร่ืองของความแปรปรวน  หลังเรียนในช้ันเรียน พบวา  นักศึกษาทุกคนมีระดับ           

การคิดเชิงสถิติอยูในขั้นปริมาณ  ทั้งนี้ในดานการพิจารณาในเร่ืองของความแปรปรวน  มีนักศึกษา 14 ราย   

มีระดับการคิดอยูระหวางระดับขั้นปริมาณกับขั้นวิเคราะห
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   2) ความคิดเห็นของผูเรียน  พบวา  

    2.1) ผูเรยีนเช่ือวาการเรียนรูดวยตนเองผานระบบออนไลนทาํใหเขาสามารถพัฒนาตนเอง

ไดและเชื่อวาการเรียนรูไมจําเปนตองอยูเฉพาะในหองเรียน

    2.2) ผูเรียนมีเจตคติทางบวกตอกระบวนการจัดการเรียนรูดวยตนเองผานระบบ

การเรยีนการสอนออนไลนและการใชเทคโนโลยกีารสือ่สารเสมอืนจรงิ  นอกจากนีผู้เรียนยงัเหน็ประโยชนจาก

การลงมือปฏิบัติดวยตนเองและเกิดการเรียนรูดวยการสะทอนความคิดดวยตนเอง

    2.3) ผูเรียนรูสึกมีความมั่นใจในตนเองมากยิ่งข้ึนเพราะมีโอกาสแสดงความคิดเห็น             

ไดมีสวนรวมในการทํางานและประสบความสําเร็จรวมกันสงผลใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอกระบวนการกลุม

    2.4) ผูเรียนสวนใหญมีเจตคติที่ดีตอบทบาทของผูสอน  เนื่องจากสามารถเขาถึงผูสอน  

ไดงายทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน  และการนําเอานวัตกรรมใหมมาใชในช้ันเรียนทําใหผูเรียนรูสึกตื่นเตน

และกระตือรือรนที่จะทํากิจกรรมในชั้นเรียน

   3) ปญหาและอุปสรรค  

    เกิดจากประสิทธิภาพของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและสัญญาณอินเตอรเน็ตของนักศึกษา

ทําใหไมสามารถเขาใชระบบการเรียนการสอนออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

   4) ขอคนพบระหวางการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู

    4.1) การใชแอพพลิเคช่ันแฮงคเอาท (Google Hangout) ชวยเพ่ิมพ้ืนท่ีในการติดตอ

สื่อสารแบบเสมือนจริงนอกชั้นเรียนไดเปนอยางมีประสิทธิภาพและไมมีคาใชจาย  ผูเรียนมากกวา 1 คน 

สามารถ  เรียนรู  แลกเปลี่ยนประสบการณ  อภิปรายรวม  และสอบถามปญหากับผูสอนไดโดยตรง  โดยตอง

มกีารนดัหมายเวลาในการพบปะกนัลวงหนาใหชดัเจนเพือ่ใหผูเรยีนมเีวลาในการเตรียมความพรอมของตนเอง

และอุปกรณที่ใช

    4.2) การเช่ือมตอความรู/ความคิดจากกิจกรรมกอนหนา  การลงมือปฏิบัติ  และการ

ทบทวนตนเอง  ชวยใหระดับการคิดเปลี่ยนแปลงได

    4.3) กิจกรรมลูกปดหลากสีสามารถเช่ือมโยงการคิดเชิงสถิติหลายดานรวมกันได

โดยเฉพาะดานการแปลงจํานวนและดานการพิจารณาในเรื่องของความแปรปรวน

    4.4) รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ทําใหผูเรียนมีเวลามากพอท่ีจะวางแผนและ

ดาํเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลจรงิดวยตนเอง  ทาํใหมปีระสบการณตรงและเกิดความตระหนกัตอการไดขอมูล

ที่มีคุณภาพ

  2.3  ผลการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูไปใช

    ในขัน้นาํรปูแบบการสอนทีพ่ฒันาขึน้ไปใชกบันกัศึกษา จาํนวน 24 คน  พบวา  ผลการประเมนิ

ระหวางเรียนในช้ันเรียน  นักศึกษามากกวารอยละ 80  มีระดับการคิดเชิงสถิติอยูในข้ันปริมาณทุกดาน            

เม่ือพจิารณารายดานพบวา  ดานตระหนกัถงึความตองการของขอมูล ระหวางเรียนในชัน้เรียน พบวา  นกัศึกษา

ทุกคนมีระดับการคิดอยูในขั้นปริมาณ   สวนดานการแปลงจํานวนและดานการพิจารณาในเร่ืองของ              
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ความแปรปรวน  พบวา  นักศึกษามากกวารอยละ 80  มีระดับการคิดเชิงสถิติอยูในข้ันปริมาณ  และการ        

จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบตอเนื่องกันทั้งคาบเรียนโดยใชเทคโนโลยีออนไลน (Google Sheet) รวมกัน            

ชวยทําใหนักศึกษามีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย
  ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู  ผูวิจัยไดประยุกตแนวทางการนําเสนอรูปแบบการสอนของ 

Joyce & Weil (1996) ซึ่งใหความสําคัญกับหลักการ วัตถุประสงค  กระบวนการเรียนการสอน และเง่ือนไข

ของการนํารูปแบบการสอนไปใช   จึงทําใหรูปแบบการสอนท่ีพัฒนาขึ้นมีความชัดเจน เปนที่เขาใจตรงกัน   

รวมทั้งสามารถนําไปใชไดจริง  มีชื่อวา  รูปแบบการจัดการเรียนรูโอไอ (OI Model) ซึ่งเปนการจัดการเรียนรู

โดยการบูรณาการแนวคิดหองเรียนแบบยอนกลับ  การจัดการเรียนรูผานเครือขายอินเตอรเน็ต  และการจัด   

การเรยีนรูดวยกรณีศกึษา  โดยคาํนงึถงึสถานการณของโลกในปจจบุนัทีเ่ทคโนโลยีเขาบทบาทในการสงเสรมิ     

การเรียนรูของผูเรยีนมากย่ิงขึน้  และบริบทของผูเรยีนท่ีเปนนกัศึกษาผูใหญทีม่คีวามสามารถเรียนรูดวยตนเอง  

สอดคลองกับแนวคิดของสุวัฒน  วัฒนวงศ (2544)  ผลการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูไปใชพบวา  ผูเรียน

สวนใหญมีระดับการคิดเชิงสถิติสูงขึ้นสอดคลองกับงานวิจัยของ Powell (1994) Binnie (2002) และ Boland 

(2003)  ทีพ่บวาการจดัการเรยีนรูโดยใชกรณศีกึษาเปนฐานน้ันผูสอนสามารถพัฒนาผูเรยีนใหมคีวามสามารถ

ดานการคิดในระดับสูงได  ผูเรียนสามารถท่ีจะโตแยงและอภิปรายกันในเชิงสถิติ  อกีทั้งยังเกิดการคิดอยาง  

มวีจิารณญาณเกีย่วกบัขอมลู  และการไดลงมอืปฏบิตัเิพือ่ใหไดขอมูลจรงิเปนแรงผลกัดนัใหนกัเรียนสามารถ

หาขอสรุปอีกทั้งการใชเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรมีสวนชวยในการวิเคราะหขอมูลและเขียนรายงานสะดวก

รวดเร็วมากย่ิงขึ้น  ซึ่งการใชระบบการเรียนการสอนแบบออนไลนชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูในเน้ือหา           

ไดครบถวนรวมกับการใชกรณีศกึษาไดด ีชวยแกไขปญหาท่ีพบได  การนํารปูแบบการจัดการเรียนรูโอไอไปใช

ทําใหผูเรียนเช่ือวาการเรียนรูดวยตนเองผานระบบออนไลนทําใหเขาสามารถพัฒนาตนเองได  และเช่ือวา    

การเรียนรูไมจําเปนตองอยูเฉพาะในหองเรียน  โดยผูเรียนไดมีประสบการณการเรียนผานแอพพลิเคช่ัน        

แฮงคเอาท (Google Hangout)  และพบวาสามารถส่ือสารกับผูสอนและเพ่ือนไดพรอมๆ กัน  ไมไดแตกตาง

จากการเรียนในชั้นเรียน 

  การเรียนรูดวยตนเองผานระบบการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตทําใหนักศึกษาสามารถ    

ใชความรูที่ไดชวยแกไขปญหาในกรณีศึกษาท่ีกําหนดใหไดดี   ดังที่  Howell (2007) ; Chance (2002) ; 

Pfannkuck & Wild (2002) ; Binnie (2002) ; Lane-Getaz (2006) ; Pratt  (2008)  เหน็ตรงกันวา  การสงเสริม

ใหใชเทคโนโลยีในการพัฒนาความเขาใจความคิดรวบยอดและการวิเคราะหขอมูลและใชกรณีศึกษา                    

ที่เปนรูปธรรมชวยกระตุนใหนักเรียนพัฒนาการคิดเชิงสถิติพรอมทั้งพัฒนาทักษะทางสถิติ  และสอดคลอง   

กับ Ward (1998)  ที่พบวา  กรณีศึกษาเปนการจําลองสภาพท่ีเหมือนจริง หรือการนําเสนอปญหาท่ีเปนจริง 

เพื่อจัดสถานการณใหกับผูเรียนตามเปาหมายและวัตถุประสงคของการเรียน โดยใหผูเรียนไดเกิดการ               
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คิดวิเคราะห  สังเคราะห  ประยุกตแนวคิดทฤษฎีในการวิเคราะห และตัดสินใจ  

  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผานเครือขายออนไลนกอนเขาช้ันเรียนและในชั้นเรียนมีการระดม      

ความคิดเห็นภายในกลุม  มีการรวมมือกันภายในกลุมและแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันระหวางกลุม  นักศึกษา

สามารถแบงงานกันทาํภายในกลุมและเรียนรูการทํางานรวมกนัเปนทมีไดอยางมปีระสทิธิภาพ  ทัง้นีน้กัศึกษา

ที่มีประสบการณในการเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ตมากอนมีแนวโนมจะเปนกลุมคนที่สามารถใหเหตุผล  

เชิงสถิติไดดีกวานักศึกษาท่ีไมมีประสบการณในการเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ต  ดังนั้น ผูสอนจึงตอง            

มีบทบาทในการชวยเหลือ แนะนํา  และกระตุนใหผูเรียนเขาใจความคิดรวบยอดของกรณีศึกษาและแนะนํา

ใหผูเรียนพิจารณาสภาวะท่ีเกี่ยวของกับการแกปญหาในกรณีศึกษานั้นๆ ดวยทั้งในและนอกช้ันเรียน

สรุป
  รูปแบบการจัดการเรียนรูโอไอ เปนการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนเปนผูศึกษาคนควาหาความรู   

ดวยตนเอง  ผานสือ่เทคโนโลยทีีผู่สอนจดัหาใหกอนเขาช้ันเรยีน และใชเวลาทีอ่ยูในชัน้เรยีนเปนการทาํกจิกรรม 

พูดคุย  อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพ่ือนรวมช้ันและผูสอน  สามารถสงเสริมการคิดเชิงสถิติของ       

ผูเรยีนได การจดัการเรยีนรูผานกรณีศกึษาทาํใหผูเรียนไดใชกระบวนการแกปญหา คดิวเิคราะห และเปดโอกาส

ใหผูเรียนไดอภิปรายกลุมยอยรวมกันระหวางผูเรียนกับผูสอนและระหวางผูเรียนดวยกันเอง และสามารถหา

ขอสรุปเกีย่วกบักรณีศกึษา  และความรูทีไ่ดจากการรวมอภปิรายเกีย่วกบักรณศีกึษานัน้ หรอืสามารถใชเหตผุล 

หลักการของความรูในการตัดสินใจในสถานการณใหมๆ ได  อยางไรก็ตามผูที่จะนํารูปแบบการจัดการเรียน

รูโอไอไปใชควรศึกษาวิธีการพัฒนาส่ือการสอนท้ังแบบออนไลนและแบบออฟไลน  รวมท้ังเตรียมส่ือ วัสดุ  

อุปกรณ ที่จะใชจัดกิจกรรมในช้ันเรียนใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ  บริบทของชั้นเรียน  และจํานวนผูเรียน  

ตองใหความสาํคญักบันกัศกึษาทีไ่มมปีระสบการณหรือไมมคีวามพรอมในการเรียนบนเครือขายอนิเตอรเนต็  

เพราะจะทําใหเกิดความไมเทาเทียมกัน  การทํากิจกรรมกลุมในชั้นเรียนตองมีการแบงหนาที่ของนักศึกษา     

ไวอยางชัดเจน  เพ่ือใหการทํากิจกรรมกลุมสามารถดําเนินไปไดอยางเหมาะสม  สําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป

ควรมีการศึกษาหาแนวทางในการชวยใหนักศึกษาสามารถนําความรูหรือประสบการณเดิมจากการเรียน

กระบวนวิชากอนหนามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
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