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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับผูเรียนในศตวรรษที่ 21
เพื่อสงเสริมการคิดเชิงสถิติของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
Development of Learning Provision Model for 21st Century Learners
to Promoting Statistical Thinking Among Higher Education Students
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูและ 2) ศึกษาผลการใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสงเสริมการคิดเชิงสถิติของนักศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา โดยใชระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา มีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1 รางรูปแบบ
การจัดการเรียนรู ขั้นที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ขั้นที่ 3 นํารูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นไปใช
ขั้นที่ 4 ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู กลุม เปาหมายทีใ่ ชในการวิจยั มี 2 กลุม ประกอบดวยกลุม ทีใ่ ชใน
ั นาขึน้ ไปใช จํานวน 26 คน และ
ขัน้ พัฒนารูปแบบ จํานวน 34 คน และกลุม ทีใ่ ชในขัน้ นํารูปแบบการสอนทีพ่ ฒ
ผูมีสวนไดสวนเสียจํานวนทั้งหมด 4 คน ทําการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทําการ
วิเคราะหขอ มูลเชิงปริมาณโดยใชสถิตแิ บบบรรยาย ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนือ้ หาและทําการสรุป
เปนความเรียง ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีชื่อวา รูปแบบการจัดการเรียนรู
ที่สอดคลองกับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสงเสริมการคิดเชิงสถิติของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
(IO Model) มีองคประกอบของรูปแบบ 4 องคประกอบ ไดแก 1) ที่มาของรูปแบบการจัดการเรียนรู
2) รูปแบบการจัดการเรียนรู 3) การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูไ ปใช และ 4) ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดการเรียนรู
โดยผลการใชรปู แบบการจัดการเรียนรูโ อไอ พบวา นักศึกษามีระดับการคิดเชิงสถิตสิ งู ขึน้ ในทุกดานภายหลัง
ไดรบั การจัดการเรียนรูต ามรูปแบบ และมีเจตคติทดี่ ตี อ การจัดการเรียนรูต ามรูปแบบการจัดการเรียนรู
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คําสําคัญ
หองเรียนยอนกลับ กรณีศึกษาเปนฐาน การคิดเชิงสถิติ ผูเรียนในศตวรรษที่ 21

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 การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ คือ “สามารถศึกษาและทําความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถประยุกตใชเทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
อยางสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใชรูปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได” ซึ่งสอดคลองกับสถานการณในยุคปจจุบัน
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ที่ตองใชเทคนิคทางสถิติในการจัดการขอมูลขาวสารที่มีจํานวนมหาศาลโดยผลที่ไดจะใชในการอางอิง
เพื่อประกอบการตัดสินใจ ถือไดวาสถิติเปนเทคโนโลยีของวิธีการทางวิทยาศาสตรอยางหนึ่ง สถิติถูกใชเปน
เครื่องมือในการตัดสินใจแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร ในชวง 20 ป
ที่ผานมามีการใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนสถิติศาสตรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ (Garfield, 1993 ;
Becker, 1996 ; Moore, 1997 ; Garfield & Ben-Zvi, 2009 ; McGillivray & Pereira-Mendoza, 2011)
ในขณะเดียวกันในการทํางานวิจัยของนักศึกษามักจะพบปญหา นักศึกษาสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
ทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อสรุปรายงานการวิจัยได แตไมสามารถอธิบายเหตุผลในการเลือกใชสถิติได
รวมทั้งไมสามารถนําเสนอกระบวนการทางสถิติตั้งแตเริ่มตนได ปญหาเหลานี้สะทอนใหเห็นวาการจัดการ
เรียนรูท เี่ นนไปทีเ่ นือ้ หาวิชาทําใหนกั ศึกษาขาดทักษะทางสถิตแิ ละความสามารถทีถ่ กู ตอง การใชขอ สรุปทีไ่ ด
จากระเบียบวิธีทางสถิติในการปฏิบัติงานวิชาชีพของตนเองใหเกิดประสิทธิภาพ ผลที่ตามมาจากการ
ขาดทักษะการคิดเชิงสถิติ (รามนรี ภูดีบุตร, 2556) ซึ่ง McGillivray & Pereira-Mendoza (2011) กลาววา
การคิดเชิงสถิตติ อ งคอยๆ สรางขึน้ จากความคิดรวบยอด ความเขาใจ การใชทกั ษะทีผ่ เู รียนสะสมมาประกอบ
กับบริบทจริงและประสบการณการเรียนรูท แี่ ทจริง ดังนัน้ ผูส อนควรจะกระตุน ใหผเู รียนเกิดความเขาใจแนวคิด
ทางสถิติโดยภาพรวม และใหความสําคัญกับการสอนกระบวนการทางสถิติกอนที่จะใชเครื่องมือทางสถิติ
เนนใหผเู รียนใชขอ มูลจริง ไดลงมือปฏิบตั แิ ละมีสว นรวมในการเรียนรู สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการพัฒนา
ความเขาใจ ความคิดรวบยอด และการวิเคราะหขอ มูล และใชกรณีศกึ ษาทีเ่ ปนรูปธรรมชวยกระตุน ใหผเู รียน
พัฒนาการคิดเชิงสถิติพรอมทั้งพัฒนาทักษะทางสถิติ (Howell, 2007 ; Chance, 2002 ; Pfannkuck & Wild,
2002 ; Binnie, 2002 ; Lane-Getaz, 2006)
Tishkovskaya & Lancaster (2012) ไดเสนอแนวทางการปฏิรปู การสอนสถิตโิ ดยบูรณาการเทคโนโลยี
และคอมพิวเตอรเปนฐานการสอนสถิติ โดยใชเปนเครือ่ งมือสําคัญสําหรับการสงเสริมการสอนและกระบวนการ
เรียนรูใหมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การใชกรณีศึกษาที่หลากหลายทั้งกรณีที่เปนจริงและสถานการณ
จําลองเพื่อใหเกิดการอภิปรายโตแยง กระตุนใหเกิดความรวมมือระหวางผูเรียนในการหาทางแกไขปญหา
ทัง้ ในและนอกชัน้ เรียน ซึง่ จะชวยใหผเู รียนมีพฒ
ั นาการดานทักษะการคิดสูงขึน้ การกําหนดใหผเู รียนไดทดลอง
เก็บรวบรวมขอมูลในบริบทจริง ประกอบกับการใหผเู รียนใชโปรแกรมทางสถิตใิ นการวิเคราะหขอ มูลโดยจัดทํา
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
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ความสําคัญของเนือ้ หาเหลานัน้ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศกั ดิ,์ 2546, นิรมล ศควุฒ,ิ 2547, ธีระชัย ปูรณโชติ,
2554) และชวยทําใหผูเรียนเขาใจแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เสริมสรางใหผูเรียนมีพัฒนาการและทักษะ
 หาของผูเ รียน (Harwell & McCambell, 2002)
ในเรือ่ งของการคิดวิเคราะห ตัดสินใจ การใหเหตุผลในการแกปญ
โลกในศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนโฉมหนาไปอยางรวดเร็วเพราะความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทําใหโลกแหงการเรียนรูเปดกวางและงายตอการเขาถึง สังคมโลกจะกาวไปสูสังคมแหงความรู ความรู
จะกลายเปนสิง่ ทีท่ กุ คนสามารถเขาถึงไดหมด การจัดการเรียนรูใ นระดับอุดมศึกษาจึงตองมีการเปลีย่ นแปลง
โดยสอดคลองกับบริบทของผูเรียนและสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยีในปจจุบัน แนวทางการจัดการเรียนรู
แบบใหมทนี่ า สนใจ เปนการจัดการเรียนรูแ บบหองเรียนยอนกลับ (ตะวัน เทวอักษร, 2555, 17) โดยมีหลักการ
สําคัญ คือ การเปลี่ยนวิธีการสอนจากแบบเดิมที่ครูเปนผูสอนในหองเรียนและใหผูเรียนกลับไปทําการบาน
เปนผูเ รียนเปนผูค น ควาหาความรูด ว ยตนเองผานเทคโนโลยี ทีค่ รูจดั หาใหทงั้ กอนเขาชัน้ เรียน ขณะเดินทาง
หรือในเวลาวาง โดยใชอปุ กรณเครือ่ งมือตางๆ เชน คอมพิวเตอร แท็บเล็ต สมารทโฟน หรือแล็บท็อป เปนตน
รวมทัง้ ผูเ รียนทีข่ าดเรียนหรือผูเ รียนทีเ่ รียนรูช า ก็สามารถเขาไปทบทวนเรียนซํา้ ไดตามตองการ โดยทีค่ รูไมตอ ง
เสียเวลาไปสอนซํ้าในหองเรียน (Sams, Bergmann, Daniels, Bennett, Marshall & Kari, 2014) และ
ในชั้นเรียนจะเนนการทํากิจกรรมที่ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองโดยมีครูคอยใหคําแนะนํา (ตะวัน
เทวอักษร, 2555, วิจารณ พานิช, 2556, ฟาฏินา วงศเลขา, 2556) ดังนั้น รูปแบบการจัดการเรียนรู
ที่เหมาะสมกับผูเรียนในระดับอุดมศึกษาควรจะมีลักษณะที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนโดยเนน
กิจกรรมกลุมและเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองได ซึ่งการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู
สําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนแบบยอนกลับและ
การจั ด การเรี ย นรู  โ ดยใช ก รณี ศึ ก ษาเข า ด ว ยกั น และการเลื อ กใช เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ ตอบสนอง
ความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา นอกจากจะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองทั้งกอนและหลัง
เขาชัน้ เรียนไดในทุกที่ ทุกเวลา โดยใชระบบจัดการการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตมีการเชือ่ มโยง
การเรียนรูระหวางนอกหองเรียนกับในหองเรียนดวยกรณีศึกษา หองเรียนแบบยอนกลับชวยเพิ่มเวลา
การจั ด กิ จ กรรมในห อ งเรี ย นให มี ม ากขึ้ น ซึ่ ง ทํ า ให ผู  ส อนสามารถนํ า กรณี ศึ ก ษาที่ ห ลากหลายมาใช
ในการอภิปรายทั้งแบบเปนกลุมและรายบุคคลซึ่งชวยตอบสนองความสนใจของผูเรียน จากเหตุผลที่ได
กลาวมาในเบื้องตนนั้นทําใหผูวิจัยเชื่อวาการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดหองเรียนแบบยอนกลับและการจัดการเรียนรูโ ดยใชกรณีศกึ ษาเขาดวยกันจะสามารถนําไปใชได
อยางเหมาะสม ในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาและชวยสงเสริมการคิดเชิงสถิตใิ นระดับอุดมศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสงเสริมการคิด
เชิงสถิติของนักศึกษาผูใหญในระดับอุดมศึกษา
2. เพือ่ ศึกษาผลการใชรปู แบบการจัดการเรียนรูท สี่ อดคลองกับผูเ รียนในศตวรรษที่ 21 เพือ่ สงเสริม
การคิดเชิงสถิติของนักศึกษาผูใหญในระดับอุดมศึกษา

วิธีการวิจัย
ในการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสงเสริมการคิด
เชิงสถิติในระดับอุดมศึกษา ใชระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีขั้นตอน
การวิจัยและพัฒนา 4 ขั้น ดังนี้
1. ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา
1.1 ขัน้ ที่ 1 รางรูปแบบการจัดการเรียนรู (Research-R1: Analysis and Design) โดยทําการ
สังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับการสงเสริมการคิดเชิงสถิติ หองเรียนแบบยอนกลับ
ทฤษฎีการศึกษาผูใ หญ การจัดการเรียนรูด ว ยกรณีศกึ ษา และทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุม
กับผูมีสวนไดสวนเสีย คือ อาจารยประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ที่เคยเปนผูสอนรวมในกระบวนวิชา
การวิจยั ทางคอมพิวเตอรธรุ กิจ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน 3 ทาน
โดยทําการบันทึกในแบบบันทึกสนาม นําผลการสังเคราะหที่ไดมารางแนวทางการจัดการเรียนรู และ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับผูเรียนในศตวรรษที่ 21
1.2 ขั้นที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู (Development-D1: Development Model)
โดยนํารูปแบบการจัดการเรียนรูท ไี่ ดไปทดลองใชกบั นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ทีล่ งทะเบียนเรียนกระบวนวิชาการวิจยั ทางคอมพิวเตอรธรุ กิจ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 34 คน
ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลผลการประเมินระดับการคิดเชิงสถิติโดยใชวิธี
การประเมินแบบสามเสา ทําการบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกผลการประเมินความสามารถในการคิด
เชิงสถิติ ตัดสินผลตามเกณฑการประเมินระดับการคิดเชิงสถิติ ทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมิน
ตามสภาพจริงเพือ่ แปลผลระดับการคิดเชิงสถิตใิ นแตละกระบวนการยอย โดยวิเคราะหความถี่ รอยละ และ
ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกต สัมภาษณ สนทนากลุมยอย และการสะทอนคิดของผูเรียน
การสะทอนคิดของผูสอน การสนทนากลุมของผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 4 ทาน คือ ผูมีสวนไดสวนเสีย
กลุมเดิมกับอาจารยประจําสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่เคยมี
ประสบการณในการสอนวิชาสถิตใิ หกบั กลุม นักศึกษากลุม ตัวอยาง อีก 1 ทาน บันทึกขอมูลทีไ่ ดในแบบบันทึก
สนาม และทําการวิเคราะหโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและทําการ
ปรับปรุงแกไขและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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1.3 ขั้นที่ 3 นํารูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นไปใช (Research-R2: Implement) กับนักศึกษา
ทีล่ งทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 26 คน ทําการเก็บรวบรวมขอมูลผลการประเมิน
ระดับการคิดเชิงสถิติ บันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกผลการประเมินความสามารถในการคิดเชิงสถิติ โดยตัดสินผล
ตามเกณฑการประเมินระดับการคิดเชิงสถิติ ทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดโดยใชการวิเคราะหความถี่และ
รอยละ ขอมูลทีไ่ ดจากการสังเกต สัมภาษณ การสนทนากลุม ยอยและการสะทอนคิดของผูเ รียนการสะทอนคิด
ของผูสอน นําไปวิเคราะหโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา
1.4 ขั้นที่ 4 ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู (Development-D2 : Evaluation) ทําการ
วิเคราะหผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแ ละการนํารูปแบบการเรียนรูไ ปใชเพือ่ สรุปผลการใชรปู แบบ
การจัดการเรียนรูและจัดทํารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สมบูรณ
2. เกณฑการแปลผลระดับการคิดเชิงสถิติ
ในการแปลผลการประเมินระดับการคิดเชิงสถิตติ ามกรอบแนวคิดของการคิดเชิงสถิตทิ สี่ งั เคราะห
ขึ้นโดยบูรณาการแนวคิดของ Roger & Ronald (2002) : Wild & Pfannkuck (1999) และ Jones, Thornton,
Langrall, Mooney, Perry & Putt, (2000) มีรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
แสดงรายละเอียดเกณฑในการประเมินการคิดเชิงสถิติ
°r¦³°
µ¦·Á···
¦³®´¹
ªµ¤o°µ¦
° o°¤¼¨

Ê´ ¥¹·
Idiosyncratic

Å¤nÂªµ¤¦³®´
n°µ¦Îµ o°¤¼¨Á·
¦·¤µÅÄoÄµ¦
Recognition of the ª·Á¦µ³®rÂ¨³´·Ä
Need for the Data
ÂnÄoªµ¤·Á®ÈÂ¨³
¦³µ¦r °Á°
Á}®¨´
µ¦Â¨Îµª Å¤nÂªµ¤¦³®´
Trans numeration
µ¦ª´ÂªÃo¤Á µo ¼n
nª¨µ Â¨³µ¦ª´
µ¦¦³µ¥ ° °o ¤¼¨

´ÊÁ¨¸É¥nµ
Transitional

Ê´ ¦·¤µ
Quantitative

Ê´ ª·Á¦µ³®r
Analytical

Âªµ¤¦³®´n° Âªµ¤¦³®´n°
µ¦Äo o°¤¼¨Á·¦·¤µ
o°¤¼¨Á·¦·¤µÁ¡º°É
Á¡ºÉ°´»ªµ¤
ÎµÅÄoÄµ¦ª·Á¦µ³®r
·Á®ÈÂ¨³¦³µ¦r Â¨³´·ÄÁ}®¨´
°Á°Äµ¦
ª·Á¦µ³®rÂ¨³´·Ä

Âªµ¤¦³®´n°
µ¦Äo o°¤¼¨Á·¦·¤µ
Â¨³µ¤µ¦°°Â
ª·¸µ¦ÁÈ¦ª¦ª¤ o°¤¼¨
Á·¦·¤µÅo°¥nµ
¼o°

Á¦·É¤Âªµ¤¦³®´
n°µ¦ª´ÂªÃo¤Á oµ¼n
nª¨µ Â¨³µ¦ª´
µ¦¦³µ¥ ° °o ¤¼¨

Îµµ¦ª·Á¦µ³®rÂ¨³
´·ÄÃ¥¡·µ¦µ¹
nµÂªÃo¤Á oµ¼n
nª¨µ Â¨³µ¦
¦³µ¥ ° o°¤¼¨

¦³®´¹µ¦ª´
ÂªÃo¤Á oµ¼nnª¨µ
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ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

87

ปที่ 10 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2559 - กันยายน 2559

ตารางที่ 1
แสดงรายละเอียดเกณฑในการประเมินการคิดเชิงสถิติ (ตอ)
°r¦³°
µ¦·Á···
µ¦¡·µ¦µÄ
Á¦ºÉ° °ªµ¤
Â¦¦ª
Consideration of
Variation

µ¦Ä®oÁ®»¨
Ã¥Äo´ªÂ
µ··
Reasoning with
Statistical Model

ªµ¤¦¼oÄ¦·,
ªµ¤¦¼oµ··
Â¨³µ¦
´Á¦µ³®r
Context
Knowledge,
Statistic Knowledge
and Synthesis

Ê´ ¥¹·
Idiosyncratic
Å¤nÂÄ®oÁ®È¹ªµ¤
¦³®´Á¸É¥ª´ªµ¤
Â¦¦ªµµ¦»n¤
´ª°¥nµ

´ÊÁ¨¸É¥nµ
Transitional
Á¦·É¤ÂÄ®oÁ®È¹ªµ¤
¦³®´Á¸É¥ª´ªµ¤
Â¦¦ªµµ¦»n¤
´ª°¥nµ

Ê´ ¦·¤µ
Quantitative

Ê´ ª·Á¦µ³®r
Analytical

ÂÄ®oÁ®È¹ªµ¤
¦³®´ÄÁ¦ºÉ°ªµ¤
Â¦¦ªµµ¦»n¤
´ª°¥nµ

Á¨º°Äoª· ¸µ¦»n¤
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Á®¤µ³¤´¦· °
o°¤¼¨ Ã¥¦³®´¹
ªµ¤Â¦¦ªµµ¦
»n¤´ª°¥nµ
Å¤nµ¤µ¦Ä®oÁ®»¨µ¦ Á¦·É¤Â¹µ¦Ä®oÁ®»¨ µ¤µ¦Ä®oÁ®»¨µ¦Äo °·µ¥®¨´µ¦Äo´ª
Äo´ªÂµ··Á¡ºÉ°Äo Äµ¦Äo´ªÂµ·· ´ªÂµ··Á¡ºÉ°ÄoÄ Âµ··Á¡ºÉ°ÄoÄ
Äµ¦ª·Á¦µ³®r··
Á¡ºÉ°ÄoÄµ¦ª·Á¦µ³®r
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ÅoÎµµ¦¦»¨µ¦
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µ¤µ¦Ä®oÁ®»¨Äµ¦ Á®»¨Äµ¦¦»¨
°·µ¥¹ªµ¤Îµ´Ä
¦µ«µÁ®»¨Á··· ¦»¨µ¦°
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ผลการวิจัย
นําเสนอผลการวิจยั เปน 2 ตอน โดยตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท สี่ อดคลองกับ
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสงเสริมการคิดเชิงสถิติของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และตอนที่ 2 ผลการ
ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสงเสริมการคิดเชิงสถิติของนักศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
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1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อ
สงเสริมการคิดเชิงสถิติของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู มีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้น
ไดแก 1) รางรูปแบบการจัดการเรียนรู 2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 3) นํารูปแบบการสอนที่พัฒนา
ขึ้นไปใช และ 4) ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับผูเรียน
ในศตวรรษที่ 21 เพือ่ สงเสริมการคิดเชิงสถิตขิ องนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทีม่ อี งคประกอบการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดของ Joyce & Weil (1996) 4 สวน ไดแก
1.1 สวนที่ 1 ที่มาของรูปแบบการจัดการเรียนรู บูรณาการตามแนวคิดทฤษฏีสรางสรรค
ความรูเชิงสังคม แนวคิดทฤษฏีการศึกษาผูใหญ การจัดการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนแบบยอนกลับ
การจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษาและการเลือกใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา นอกจากจะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองทั้งกอนและหลังเขาชั้นเรียนไดในทุกที่
ทุกเวลา โดยใชระบบจัดการการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต มีการเชื่อมโยงการเรียนรูระหวาง
นอกหองเรียนกับในหองเรียนดวยกรณีศึกษา ประกอบดวย
1) วั ต ถุ ป ระสงค ข องรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู  เพื่ อ ส ง เสริ ม การคิ ด เชิ ง สถิ ติ
ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
2) หลักการในการจัดการเรียนรู ประกอบดวย
2.1) เขตรอยตอการเรียนรู (The Zone of Proximal Development: ZPD)
รูปแบบการจัดการเรียนรูน ี้ เปดพืน้ ทีใ่ หผเู รียนกับผูเ รียนและผูเ รียนกับผูส อนไดมโี อกาสในการรวมมือกันสราง
ความหมาย ความรูและสติปญญาขึ้นมาทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน ผานกิจกรรมกลุมในชั้นเรียน
การอภิปรายกรณีศึกษารวมกันโดยใชเทคโนโลยีการสื่อสาร นอกจากนี้ผูเรียนสามารถสรางองคความรูใหม
ดวยการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมตางๆ จากสื่อการเรียนและแหลงเรียนรูตางๆ ไดดวยตนเอง
2.2) การเสริมตอศักยภาพ (Scaffolding) การอภิปรายรวมในกรณีศกึ ษาทีผ่ เู รียน
ใหความสนใจ หรือใกลเคียงกับเรื่องที่ผูเรียนสนใจ ชวยทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาการคิดเชิงสถิติได
อยางมีประสิทธิภาพ การตอบสนองจากผูสอนอยางทันทวงทีทั้งโดยตรงและทางออมผานเทคโนโลยี
จะชวยใหผูเรียนลดความกังวลในการทํางาน และพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.3) ตัวสื่อกลาง (Mediation) รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้เนนการพัฒนาการคิด
เชิงสถิติผานการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียนระหวางผูเรียนกับผูเรียนและผูเรียนกับผูสอน โดยใชกรณีศึกษา
เปนสือ่ เว็บไซต และแอพลิเคชัน่ ตางๆ เปนตน และใชกจิ กรรมลูกปดหลากสี ประกอบดวยกลองบรรจุลกู ปด
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 การทํากิจกรรมกลุม ในชัน้ เรียนโดยใหผเู รียนพูดคุย อภิปราย
กลุมรวมกันชวยทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูผานการแลกเปลี่ยนความคิดระหวางกันในกลุมและเมื่อเกิด
ประเด็นที่ไมสามารถสรุปไดลงตัว ผูสอนจะเปนผูไกลเกลี่ยขอขัดแยงและรวมอภิปรายสรุป
(2) ระดับนอกหองเรียน การลงมือปฏิบัติงานนอกชั้นเรียนชวยทําใหผูเรียนเกิด
ทักษะการคิดเชิงสถิติผานประสบการณตรง
(3) ระดับหองเรียนเสมือนจริง การสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับ
ผูสอน ทั้งแบบรายคนและแบบกลุมสามารถเกิดขึ้นไดผานเทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม
1.2 สวนที่ 2 รูปแบบการจัดการเรียนรู ประกอบดวย
1) ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู แบงเปน 2 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 การจัดการเรียนรูก อ น
ชัน้ เรียน และตอนที่ 2 การจัดการเรียนรูในชั้นเรียน มีรายละเอียดดังนี้
1.1) ตอนที่ 1 การจัดการเรียนรูก อ นชัน้ เรียน (O : Online Classroom) เปนการ
เรียนรูด ว ยตนเองผานระบบอินเทอรเน็ตและโปรแกรมสนับสนุนทีห่ ลากหลาย มีขนั้ ตอนการจัดการเรียนรู 5 ขัน้ ตอน
ไดแก ขั้นที่ 1 การรับรูวัตถุประสงค ขั้นที่ 2 การเรียนรูผานสื่อที่หลากหลาย (วีดีทัศน แอนิเมชั่น E-text book,
โปรแกรมจําลอง เปนตน) ขัน้ ที่ 3 การวิเคราะหกรณีศกึ ษา ขัน้ ที่ 4 ขัน้ แลกเปลีย่ นเรียนรู และขัน้ ที่ 5 ขัน้ ประเมินผล
1.2) ตอนที่ 2 การจัดการเรียนรูใ นชัน้ เรียน (I : In Classroom) เปนการจัดการ
เรียนในชั้นเรียนที่ผูเรียนและผูเรียนสอนมีปฏิสัมพันธกัน มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 6 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1
ทบทวนความรู ขั้นที่ 2 วิเคราะห ขั้นที่ 3 อภิปรายประเด็นปญหาและหาทางเลือก ขั้นที่ 4 อภิปรายแนวทาง
การแกไขปญหา ขั้นที่ 5 วิเคราะหสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู และขั้นที่ 6 ประเมินผล
(1) ระบบสังคม การเรียนรูตามรูปแบบนี้ ผูเรียนตองเปนผูรับผิดชอบ
การเรียนรูทั้งของตนเองและของกลุม นอกจากนี้ผูเรียนตองมีปฏิสัมพันธระหวางกัน และมีปฏิสัมพันธกับ
ผูส อนอยาง ตอเนือ่ งผานชองทางทีห่ ลากหลายนอกจากในชัน้ เรียน เชน หองสนทนา โซเชียลมีเดียตางๆ เปนตน
รวมทัง้ การลงมือปฏิบัตินอกชั้นเรียนกับผูเรียนกลุมอื่นๆ
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(2) หลักการตอบสนอง การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ไปใช ตองคํานึงถึงการ
ตอบสนองตอนักศึกษาในระหวางการเรียนรูตามรูปแบบดังตอไปนี้
(2.1) ผูสอนและผูเรียนมีสวนรวมในการดําเนินการจัดการเรียนรูทั้งกอน ระหวาง
และหลังการเรียนในชั้นเรียน
(2.2) ผูสอน ผูเรียนรวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทั้งกอน ระหวาง
และหลั ง ชั้ น เรี ย น รวมทั้ ง การอภิ ป รายแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู  ทั้ ง นอกและในชั้ น เรี ย นเพื่ อ กระตุ  น การคิ ด
ของนักศึกษาอยางตอเนื่อง
(2.3) ผูสอนดูแล และติดตามใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและรวมมือกันเปนกลุม
(2.4) ผูส อนสรางแรงจูงใจเพือ่ สงเสริมคุณลักษณะของการเปนผูเ รียนในศตวรรษที่
21 อยางตอเนื่อง
(3) ระบบสนับสนุน ผูสอนเปนผูจัดบรรยากาศการเรียนรูในเชิงบวก จัดเตรียมวัสดุ
และอุปกรณการเรียนรูใหเพียงพอและเหมาะสมกับเนื้อหาและเปาหมายของการเรียนรู จัดหากรณีศึกษาซึ่ง
มีประเด็นและมุมมองหลากหลายที่เหมาะสมและเพียงพอกับการศึกษาคนควา อภิปราย และตัดสินใจ
รวมทัง้ แสวงหาเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเรียนรูท ที่ นั สมัยสําหรับทัง้ ในและนอกชัน้ เรียน เทคโนโลยีและ
สื่อการเรียนรูที่ใชกับรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสงเสริมการคิดเชิง
สถิติของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปรากฏดังตารางที่ 2
1.3 สวนที่ 3 การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูไปใช ในการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ
การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสงเสริมการคิดเชิงสถิตินั้น ผูสอนและผูเรียนตองมี
บทบาทหนาที่ที่สัมพันธกันอยางยิ่ง ไดแก
1) ผูสอนตองแสวงหาวิธีการในการเขาถึงผูเรียนเปนรายบุคคลโดยใชเครื่องมือใน
การสื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของผูเรียนทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน ซึ่งผูสอนตอง
ชี้แจงเหตุผลหรือบอกขอดีของการติดตอสื่อสารผานหลายชองทาง เนื่องจากผูเรียนอาจเกิดความระแวงใน
ตัวผูสอนหรือตองการรักษาความเปนสวนตัวมากขึ้นหากไมเขาใจ
2) ผูสอนตองใหความสําคัญในความแตกตางของผูเรียนทั้งรายกลุมและรายบุคคล
3) ผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวกและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนรูเพิ่มเติมทั้งใน
และนอกหองเรียน เพือ่ ใหผเู รียนสามารถเพิม่ พูนความรูแ ละสามารถเสาะแสวงหาความรูด ว ยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย
ดวยตนเองไดทั้งในและนอกหองเรียน
4) ผูสอนกระตุนและใหอิสรภาพแกผูเรียนในการแสดงออกทางการคิด
5) ผูสอนสรางบรรยากาศที่มีเหตุผล เปดโอกาสใหผูเรียนปรึกษาหารือและชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน
6) ผูสอนสงเสริมใหผเู รียนไดมีปฏิสัมพันธ แบงปน ตอรอง แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน
และกันและลงมือปฏิบัติจากประสบการณจริง
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ตารางที่ 2
แสดงรายละเอี ย ดของเทคโนโลยี แ ละสื่ อ การเรี ย นรู  ที่ ใ ช กั บ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู  จํ า แนกตามด า น
การคิดเชิงสถิติ
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Online
In class
Online
In class
Online
In class
Online
In class

9
9
9
9
9
9
9
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9 9
9
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9
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9
9

Beads Experimental

Case/Activity

Social Network

Interactive Document

Online CAI

Multimedia/animation

E-textbook

µ³
Data

oµ´¬³µ¦·
Á···

Clip/Video tutorial

Instructional Resources
LMS
Others

9 9
9
9 9
9 9
9 9
9 9
9 9
9

Online 9 9 9 9 9 9 9 9
In class 9 9
9
9

Communication

Email, Facebook Comment
Group Discussion
Email, Facebook Comment
Group Discussion
Email, Facebook Comment
Google Docs, Group Discussion
Email, Google Docs, Facebook, Google Hangout
Group Discussion
Email, E-Feedback, Facebook , Google Hangout
Group Discussion, Classroom Presentation

1.4 สวนที่ 4 ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรูโดยใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสงเสริมการคิดเชิงสถิติของนักศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา ไดแก ทําใหผูเรียนมีระดับการคิดเชิงสถิติสูงขึ้นและมีผลพลอยได คือ ทําใหผูเรียน
มีทักษะที่เกี่ยวของกับการแสวงหาความรูและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผลการใชรปู แบบการจัดการเรียนรูท สี่ อดคลองกับผูเ รียนในศตวรรษที่ 21 เพือ่ สงเสริม
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
ในขัน้ การรางรูปแบบการจัดการเรียนรู ผูว จิ ยั ไดใหผมู สี ว นไดสว นเสีย พิจารณาความเหมาะสม
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และสือ่ ประกอบการจัดการเรียนรู พบวา ผูท ใี่ ชรปู แบบ
การจัดการเรียนรูน ตี้ อ งมีความรูค วามเขาใจและมีทกั ษะในการใชคอมพิวเตอร อาจตองใชเวลาในการพัฒนา
สือ่ นานและทํายาก กิจกรรมกลุม อาจทําใหนกั ศึกษาบางคนไดเรียนรูเ นือ้ หาไมครบหรือไมเพียงพอและผูเ รียน
อาจจะไมมีเวลาเรียนดวยตนเองผานระบบอินเทอรเน็ต 2 รอบ ทั้งนี้การจัดการเรียนรูหลังเรียนอาจเปนการ
สรุปเนื้อหาหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพื่อใหนักศึกษาไดทบทวนยอนหลังได
ในขัน้ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ผูว จิ ยั ทดลองใชกบั นักศึกษา จํานวน 34 คน โดยทําการ
บันทึกภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหว ตัวอยางผลงานของนักศึกษา และบันทึกหลังการสอนของผูว จิ ยั ใหผมู สี ว นได
สวนเสียพิจารณา โดยแสดงความเห็นรวมกันวาผูส อนทีน่ าํ รูปแบบการจัดการเรียนรูน ไี้ ปใชนา จะนําไปประยุกต
ใชไดงายขึ้นเมื่อมีคูมือการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาสื่อออนไลนและเห็นวารูปแบบการจัด
การเรียนรูนี้เหมาะสมกับผูเรียนในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากผูเรียนในระดับนี้มีความรับผิดชอบที่จะเรียนรู
ดวยตนเองได ผูเรียนสวนใหญมีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่สามารถเขาใชระบบอินเทอรเน็ตไดทุกที่ ทุกเวลา
2.2 ผลการตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง ประจั ก ษ ในขั้นพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู
ผูวิจัยนํารูปแบบการจัดการเรียนรูทดลองใชกับนักศึกษา จํานวน 34 คน พบวา
1) ระดับการคิดเชิงสถิติ
1.1) นักศึกษามากกวารอยละ 80 มีระดับการคิดเชิงสถิติอยูในขั้นปริมาณทั้ง 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 มีระดับการคิดอยูในขั้นวิเคราะห สวนนักศึกษาที่เหลือ
มีระดับการคิดเชิงสถิติอยูในขั้นปริมาณ และผลการประเมินระดับการคิดเชิงสถิติในดานการแปลงจํานวน
และดานการพิจารณาในเรื่องของความแปรปรวน หลังเรียนในชั้นเรียน พบวา นักศึกษาทุกคนมีระดับ
การคิดเชิงสถิติอยูในขั้นปริมาณ ทั้งนี้ในดานการพิจารณาในเรื่องของความแปรปรวน มีนักศึกษา 14 ราย
มีระดับการคิดอยูระหวางระดับขั้นปริมาณกับขั้นวิเคราะห
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2) ความคิดเห็นของผูเรียน พบวา
2.1) ผูเ รียนเชือ่ วาการเรียนรูด ว ยตนเองผานระบบออนไลนทาํ ใหเขาสามารถพัฒนาตนเอง
ไดและเชื่อวาการเรียนรูไมจําเปนตองอยูเฉพาะในหองเรียน
2.2) ผูเรียนมีเจตคติทางบวกตอกระบวนการจัดการเรียนรูดวยตนเองผานระบบ
การเรียนการสอนออนไลนและการใชเทคโนโลยีการสือ่ สารเสมือนจริง นอกจากนีผ้ เู รียนยังเห็นประโยชนจาก
การลงมือปฏิบัติดวยตนเองและเกิดการเรียนรูดวยการสะทอนความคิดดวยตนเอง
2.3) ผูเรียนรูสึกมีความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้นเพราะมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
ไดมีสวนรวมในการทํางานและประสบความสําเร็จรวมกันสงผลใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอกระบวนการกลุม
2.4) ผูเรียนสวนใหญมีเจตคติที่ดีตอบทบาทของผูสอน เนื่องจากสามารถเขาถึงผูสอน
ไดงายทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน และการนําเอานวัตกรรมใหมมาใชในชั้นเรียนทําใหผูเรียนรูสึกตื่นเตน
และกระตือรือรนที่จะทํากิจกรรมในชั้นเรียน
3) ปญหาและอุปสรรค
เกิดจากประสิทธิภาพของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและสัญญาณอินเตอรเน็ตของนักศึกษา
ทําใหไมสามารถเขาใชระบบการเรียนการสอนออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) ขอคนพบระหวางการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
4.1) การใชแอพพลิเคชั่นแฮงคเอาท (Google Hangout) ชวยเพิ่มพื้นที่ในการติดตอ
สื่อสารแบบเสมือนจริงนอกชั้นเรียนไดเปนอยางมีประสิทธิภาพและไมมีคาใชจาย ผูเรียนมากกวา 1 คน
สามารถ เรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณ อภิปรายรวม และสอบถามปญหากับผูสอนไดโดยตรง โดยตอง
มีการนัดหมายเวลาในการพบปะกันลวงหนาใหชดั เจนเพือ่ ใหผเู รียนมีเวลาในการเตรียมความพรอมของตนเอง
และอุปกรณที่ใช
4.2) การเชื่อมตอความรู/ความคิดจากกิจกรรมกอนหนา การลงมือปฏิบัติ และการ
ทบทวนตนเอง ชวยใหระดับการคิดเปลี่ยนแปลงได
4.3) กิจกรรมลูกปดหลากสีสามารถเชื่อมโยงการคิดเชิงสถิติหลายดานรวมกันได
โดยเฉพาะดานการแปลงจํานวนและดานการพิจารณาในเรื่องของความแปรปรวน
4.4) รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ทําใหผูเรียนมีเวลามากพอที่จะวางแผนและ
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจริงดวยตนเอง ทําใหมปี ระสบการณตรงและเกิดความตระหนักตอการไดขอ มูล
ที่มีคุณภาพ
2.3 ผลการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูไปใช
ในขัน้ นํารูปแบบการสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปใชกบั นักศึกษา จํานวน 24 คน พบวา ผลการประเมิน
ระหวางเรียนในชั้นเรียน นักศึกษามากกวารอยละ 80 มีระดับการคิดเชิงสถิติอยูในขั้นปริมาณทุกดาน
เมือ่ พิจารณารายดานพบวา ดานตระหนักถึงความตองการของขอมูล ระหวางเรียนในชัน้ เรียน พบวา นักศึกษา
ทุกคนมีระดับการคิดอยูในขั้นปริมาณ สวนดานการแปลงจํานวนและดานการพิจารณาในเรื่องของ
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ความแปรปรวน พบวา นักศึกษามากกวารอยละ 80 มีระดับการคิดเชิงสถิติอยูในขั้นปริมาณ และการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบตอเนื่องกันทั้งคาบเรียนโดยใชเทคโนโลยีออนไลน (Google Sheet) รวมกัน
ชวยทําใหนักศึกษามีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย
ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ผูวิจัยไดประยุกตแนวทางการนําเสนอรูปแบบการสอนของ
Joyce & Weil (1996) ซึ่งใหความสําคัญกับหลักการ วัตถุประสงค กระบวนการเรียนการสอน และเงื่อนไข
ของการนํารูปแบบการสอนไปใช จึงทําใหรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นมีความชัดเจน เปนที่เขาใจตรงกัน
รวมทั้งสามารถนําไปใชไดจริง มีชื่อวา รูปแบบการจัดการเรียนรูโอไอ (OI Model) ซึ่งเปนการจัดการเรียนรู
โดยการบูรณาการแนวคิดหองเรียนแบบยอนกลับ การจัดการเรียนรูผานเครือขายอินเตอรเน็ต และการจัด
การเรียนรูด ว ยกรณีศกึ ษา โดยคํานึงถึงสถานการณของโลกในปจจุบนั ทีเ่ ทคโนโลยีเขาบทบาทในการสงเสริม
การเรียนรูข องผูเ รียนมากยิง่ ขึน้ และบริบทของผูเ รียนทีเ่ ปนนักศึกษาผูใ หญทมี่ คี วามสามารถเรียนรูด ว ยตนเอง
สอดคลองกับแนวคิดของสุวัฒน วัฒนวงศ (2544) ผลการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูไปใชพบวา ผูเรียน
สวนใหญมีระดับการคิดเชิงสถิติสูงขึ้นสอดคลองกับงานวิจัยของ Powell (1994) Binnie (2002) และ Boland
(2003) ทีพ่ บวาการจัดการเรียนรูโ ดยใชกรณีศกึ ษาเปนฐานนัน้ ผูส อนสามารถพัฒนาผูเ รียนใหมคี วามสามารถ
ดานการคิดในระดับสูงได ผูเรียนสามารถที่จะโตแยงและอภิปรายกันในเชิงสถิติ อีกทั้งยังเกิดการคิดอยาง
มีวจิ ารณญาณเกีย่ วกับขอมูล และการไดลงมือปฏิบตั เิ พือ่ ใหไดขอ มูลจริงเปนแรงผลักดันใหนกั เรียนสามารถ
หาขอสรุปอีกทั้งการใชเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรมีสวนชวยในการวิเคราะหขอมูลและเขียนรายงานสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งการใชระบบการเรียนการสอนแบบออนไลนชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูในเนื้อหา
ไดครบถวนรวมกับการใชกรณีศกึ ษาไดดี ชวยแกไขปญหาทีพ่ บได การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูโ อไอไปใช
ทําใหผูเรียนเชื่อวาการเรียนรูดวยตนเองผานระบบออนไลนทําใหเขาสามารถพัฒนาตนเองได และเชื่อวา
การเรียนรูไมจําเปนตองอยูเฉพาะในหองเรียน โดยผูเรียนไดมีประสบการณการเรียนผานแอพพลิเคชั่น
แฮงคเอาท (Google Hangout) และพบวาสามารถสื่อสารกับผูสอนและเพื่อนไดพรอมๆ กัน ไมไดแตกตาง
จากการเรียนในชั้นเรียน
การเรียนรูดวยตนเองผานระบบการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตทําใหนักศึกษาสามารถ
ใชความรูที่ไดชวยแกไขปญหาในกรณีศึกษาที่กําหนดใหไดดี ดังที่ Howell (2007) ; Chance (2002) ;
Pfannkuck & Wild (2002) ; Binnie (2002) ; Lane-Getaz (2006) ; Pratt (2008) เห็นตรงกันวา การสงเสริม
ใหใชเทคโนโลยีในการพัฒนาความเขาใจความคิดรวบยอดและการวิเคราะหขอมูลและใชกรณีศึกษา
ที่เปนรูปธรรมชวยกระตุนใหนักเรียนพัฒนาการคิดเชิงสถิติพรอมทั้งพัฒนาทักษะทางสถิติ และสอดคลอง
กับ Ward (1998) ที่พบวา กรณีศึกษาเปนการจําลองสภาพที่เหมือนจริง หรือการนําเสนอปญหาที่เปนจริง
เพื่อจัดสถานการณใหกับผูเรียนตามเปาหมายและวัตถุประสงคของการเรียน โดยใหผูเรียนไดเกิดการ
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คิดวิเคราะห สังเคราะห ประยุกตแนวคิดทฤษฎีในการวิเคราะห และตัดสินใจ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผานเครือขายออนไลนกอนเขาชั้นเรียนและในชั้นเรียนมีการระดม
ความคิดเห็นภายในกลุม มีการรวมมือกันภายในกลุมและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางกลุม นักศึกษา
สามารถแบงงานกันทําภายในกลุม และเรียนรูก ารทํางานรวมกันเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ ทัง้ นีน้ กั ศึกษา
ที่มีประสบการณในการเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ตมากอนมีแนวโนมจะเปนกลุมคนที่สามารถใหเหตุผล
เชิงสถิติไดดีกวานักศึกษาที่ไมมีประสบการณในการเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ต ดังนั้น ผูสอนจึงตอง
มีบทบาทในการชวยเหลือ แนะนํา และกระตุนใหผูเรียนเขาใจความคิดรวบยอดของกรณีศึกษาและแนะนํา
ใหผูเรียนพิจารณาสภาวะที่เกี่ยวของกับการแกปญหาในกรณีศึกษานั้นๆ ดวยทั้งในและนอกชั้นเรียน

สรุป
รูปแบบการจัดการเรียนรูโอไอ เปนการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนเปนผูศึกษาคนควาหาความรู
ดวยตนเอง ผานสือ่ เทคโนโลยีทผี่ สู อนจัดหาใหกอ นเขาชัน้ เรียน และใชเวลาทีอ่ ยูใ นชัน้ เรียนเปนการทํากิจกรรม
พูดคุย อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนรวมชั้นและผูสอน สามารถสงเสริมการคิดเชิงสถิติของ
ผูเ รียนได การจัดการเรียนรูผ า นกรณีศกึ ษาทําใหผเู รียนไดใชกระบวนการแกปญ
 หา คิดวิเคราะห และเปดโอกาส
ใหผูเรียนไดอภิปรายกลุมยอยรวมกันระหวางผูเรียนกับผูสอนและระหวางผูเรียนดวยกันเอง และสามารถหา
ขอสรุปเกีย่ วกับกรณีศกึ ษา และความรูท ไี่ ดจากการรวมอภิปรายเกีย่ วกับกรณีศกึ ษานัน้ หรือสามารถใชเหตุผล
หลักการของความรูในการตัดสินใจในสถานการณใหมๆ ได อยางไรก็ตามผูที่จะนํารูปแบบการจัดการเรียน
รูโอไอไปใชควรศึกษาวิธีการพัฒนาสื่อการสอนทั้งแบบออนไลนและแบบออฟไลน รวมทั้งเตรียมสื่อ วัสดุ
อุปกรณ ที่จะใชจัดกิจกรรมในชั้นเรียนใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ บริบทของชั้นเรียน และจํานวนผูเรียน
ตองใหความสําคัญกับนักศึกษาทีไ่ มมปี ระสบการณหรือไมมคี วามพรอมในการเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ต
เพราะจะทําใหเกิดความไมเทาเทียมกัน การทํากิจกรรมกลุมในชั้นเรียนตองมีการแบงหนาที่ของนักศึกษา
ไวอยางชัดเจน เพื่อใหการทํากิจกรรมกลุมสามารถดําเนินไปไดอยางเหมาะสม สําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาหาแนวทางในการชวยใหนักศึกษาสามารถนําความรูหรือประสบการณเดิมจากการเรียน
กระบวนวิชากอนหนามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
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