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การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับระบบพี่เลีย้ ง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
สุชิรา มีอาษา1* จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ2์ และ กฤช สินธนะกุล3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับระบบพี่
เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และ 2) ประเมินรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับระบบพี่เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 11 คน จากการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับระบบ
พี่เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับระบบพี่เลี้ยง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน
ได้แก่ (1) ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (2) ส่วนระบบพี่เลี้ยง และ (3) ส่วนการประเมินผล และ 2) ผลการประเมิน
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
(เฉลี่ย = 4.55 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.64)
คําสําคัญ: การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน, ระบบพี่เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์, การคิดสร้างสรรค์
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A Model Synthesis of Activity Based Learning with e-Mentoring System to
Enhance Creative Thinking for Secondary School Students
Suchira Meearsa1* Jiraphan Srisomphan2 and Krich Sintanakul3
Abstract
The objectives of this research were 1) to synthesize a model of Activity Based Learning with
e-Mentoring System to Enhance Creative Thinking for Secondary School Students and 2) evaluate
the appropriateness of Activity Based Learning with e-Mentoring System to Enhance Creative
Thinking for Secondary School Students by focus group discussion from 11 experts that were
selected purposively. Tool used in this study was the appropriateness evaluation of the model.
The statistics used in this research were the mean and standard deviation. The research results
revealed that the synthesize model consisted of 3 modules as follows 1) Learning Module 2)
Mentoring Module and 3) Evaluation Module. The research results on appropriateness of the
synthesize model from the experts showed that in very good level. (Mean = 4.55, S.D. = 0.64)
Keywords: Activity Based Learning, e-Mentoring System, Creative Thinking
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1. บทนํา
ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทางสมองของ
มนุษย์ที่มีความสําคัญต่อมวลมนุษยชาติในอันที่จะทําให้
มนุษย์เกิดการค้นพบวิธีการแก้ปัญหาใหม่ ๆ สามารถ
คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์เป็น
ความสามารถที่สําคัญอย่างหนึ่งซึ่งมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุก
คน และทําให้คนมีความสามารถในการสร้างความคิด
จินตนาการ สามารถแก้สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็น
พลังความคิดที่สําคัญ หากได้รับการกระตุ้นและส่งเสริม
พัฒนาอย่างเป็นระบบและนําไปใช้อย่างเหมาะสมก็จะ
เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล [1] ความคิดสร้างสรรค์เป็น
คุณลักษณะที่มีอยู่ในตัวคนทุกคน แต่มีระดับที่แตกต่าง
กันและสามารถส่งเสริมคุณลักษณะให้สูงขึ้นได้ [2] โดย
ทอร์แรนซ์ [3] กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์สามารถ
พัฒนาได้ด้วยการสอน การฝึกฝน และฝึกปฏิบัติที่ถูกวิธี
ในการส่ งเสริ มให้ ผู้ เรี ยนเกิ ดการคิ ดสร้ างสรรค์ นั้ น มี
นักวิจัยและนักการศึกษาหลายท่านได้นํารูปแบบการจัด
การศึกษา และวิธีการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
มาใช้กับผู้เรียนในหลายระดับ [1] โดยการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ใช้กระบวนการกลุ่ม ซึ่งมีกิจกรรมการระดมพลัง
สมอง และมีการเสริมแรงทางบวกในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยในขณะดําเนินการเรียนรู้นั้นผู้สอนควรสร้าง
บรรยากาศแห่งความเป็นกัลยาณมิตรให้คําปรึกษาในทุก
กรณี ให้ความสําคัญกับความคิดของผู้เรียนทุกคน มีการ
จั ดบรรยากาศการเรี ยนรู้ ที่ ส่ งเสริ มให้ ผู้ เรี ยนคิ ดอย่ าง
อิสระ กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น และให้แรง
เสริมทางบวก
โดยส่วนมากรูปแบบการจัดการศึ กษา และวิธีการ
สอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นั้น จะอยู่ในรูปแบบ
การลงมือปฏิบัติ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทั้งสิ้น
เนื่องจากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity Based
Learning) เป็ นกระบวนการที่ มุ่ งเน้ นในผู้ เรี ยนซึ มซั บ
ความรู้ ความเข้าใจผ่านการทํากิจกรรมกลุ่ม ซึ่งเน้นการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าใจ และได้สร้างองค์ความรู้ในเนื้อหา
สาระระหว่างทํากิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
แนวคิดความรู้เฉพาะตนขึ้นมาเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากกิ จกรรมที่ จั ดขึ้ นเป็ นกิ จกรรมกลุ่ มด้ วยแล้ ว ก็ จะ
สามารถทํ าให้ ผู้ เรี ยนพั ฒนาภาวะผู้ นํ า มนุ ษยสั มพั นธ์
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การทํางานเป็นทีม ความสามารถในการเข้าสังคมต่าง ๆ
ได้อีกด้วย [4]
นอกจากนี้ยังพบว่าในการส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์
ให้กับผู้เรียนนั้น ผู้สอนมีบทบาทและความสําคั ญเป็ น
อย่ างมากต่ อกระบวนการในการพั ฒนาทั กษะการคิ ด
สร้างสรรค์ โดยผู้สอนต้องเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี
มี การจั ดบรรยากาศการเรี ยนรู้ ที่ ส่ งเสริ มให้ ผู้ เรี ยนคิ ด
อย่างอิสระ มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น
มีคําชมเชยให้กําลังใจ ให้ความสําคัญกับความคิดของ
ผู้ เรี ยนทุ กคน ซึ่ งจะส่ งผลให้ ผู้ เรี ยนได้ แสดงผลงานที่
สร้างสรรค์ออกมาได้อย่างหลากหลาย ให้คําปรึกษาในทุก
กรณี และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา แต่ไม่ควร
บอกข้อมูลทั้งหมด ควรกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง โดยผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้แนะแนวทางเท่านั้น
ซึ่งบทบาทดังกล่าวนี้นับว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง
ดังนั้นผู้วิจัยจึงทําการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการ
เรี ย นรู้ โ ดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานร่ ว มกั บ ระบบพี่ เ ลี้ ย ง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด สร้ า งสรรค์ ข อง
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมุ่งหวังว่ารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้นี้จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับระบบพี่เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
2.2 เพื่อประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับระบบพี่เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบพี่เลี้ยง
กลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญจํานวน 11 คน แบ่งออกเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ จํานวน 9
คน และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบพีเ่ ลี้ยง จํานวน 2 คน ซึ่งได้
จากการคัดเลือกแบบเจาะจง โดยต้องมีประสบการณ์ใน
ด้านการจัดการเรียนรู้ หรือด้านระบบพี่เลี้ยงอย่างน้อย 3 ปี
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3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตั ว แปรต้ น คื อ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับระบบพี่เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตัวแปรตาม คือ ผลประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับระบบพี่
เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
4. วิธีดําเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรี ย นรู้ โ ดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานร่ ว มกั บ ระบบพี่ เ ลี้ ย ง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด สร้ า งสรรค์ ข อง
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
4.1 การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับระบบพี่เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
มีขั้นตอนดังนี้
4.1.1 ขั้นตอนการวิจัย มีขั้นตอนในการ
สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1) การศึ กษาและเก็ บรวบรวมข้ อมู ล
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ เ อกสาร งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
รูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ระบบพี่
เลี้ ย ง ระบบพี่ เ ลี้ ย งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และความคิ ด
สร้างสรรค์
2) การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล วิ เ คราะห์
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐาน ระบบพี่ เ ลี้ ย ง ระบบพี่ เ ลี้ ย ง
อิเล็กทรอนิกส์ และความคิดสร้างสรรค์
3) การออกแบบ ออกแบบรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับระบบพี่เลี้ยง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด สร้ า งสรรค์ ข อง
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
4) การพั ฒ นา พั ฒ นารู ป แบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับระบบพี่เลี้ยง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด สร้ า งสรรค์ ข อง
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และสร้างเครื่องมือสําหรับ
ประเมิ นความคิ ดเห็ นของผู้ เชี่ ยวชาญต่ อรู ปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับระบบพี่เลี้ยง
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อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด สร้ า งสรรค์ ข อง
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
4.1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและ
วิเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัด
การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ระบบพี่เลี้ยง ระบบพี่
เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนําไป
สังเคราะห์เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
เป็นฐานร่วมกับระบบพี่เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริม
การคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
4.1.3 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ขั้ น ตอนในการ
ดําเนินการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ได้มีนักวิจัย
และนักการศึกษาได้ให้แนวคิดไว้หลายท่าน ดังนี้ สมพงษ์
[5] ได้เสนอขั้นตอนในการดําเนินการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานไว้ คือ (1) ขั้นนํา (2) ขั้นกิจกรรม (3)
ขั้นอภิปราย และ (4) ขั้นสรุปและการนําไปใช้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ [6]
ได้สรุปรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ควรมี
รูปแบบและมีขั้ นตอน คื อ (1) ตั้ งจุ ดมุ่ งหมายของการ
เรียนการสอน (2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และ
(3) ขั้นประเมินผล
วีณา [7] กล่าวถึงลําดับขั้นการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน คือ (1) ขั้นลงมือปฏิบัติ (2) ขั้นค้นพบ
(3) ขั้นวิเคราะห์ และ (4) ขั้นนําไปใช้
สุพีรา [8] ได้เสนอขั้นตอนในการดําเนินการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน
คือ (1) ขั้นตั้งจุดมุ่งหมาย (2) ขั้นสอนเนื้อหา (3) ขั้นนํา
(4) ขั้นกิจกรรม (5) ขั้นอภิปราย และ (6) ขั้นนําเสนอ
ศศิธร [9] ได้เสนอขั้นตอนในการดําเนินการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
คือ (1) ขั้นการกระตุ้นและให้ประสบการณ์ (2) ขั้นการให้
ความรู้และลงมือปฏิบัติ (3) ขั้นผลสะท้อนกลับ และ (4)
ขั้นการประเมินผล
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ตารางที่ 1 แสดงการสังเคราะห์ขั้นตอนในการดําเนินการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
ลําดับ สมพงษ์ [5]
สกศ. [6]
ขั
น
้
นํ
า
ตั
ง
้
จุ
ด
มุ
่งหมาย
1
2

ขั้นกิจกรรม

3

ขั้นอภิปราย

4
5

ขั้นสรุปและ
การนําไปใช้

6

วีณา [7]

- ขั้นนํา
ผู้เรียนลงมือประกอบ
กิจกรรมด้วยตนเอง
- ขั้นสอน

สุพีรา [8]

ขั้นตั้งจุดมุ่งหมาย
ก่อนการเรียน
- ขั้นสอนเนื้อหา
ตามรายวิชา
- ขั้นนํา
- ขั้นกิจกรรม
ขั้นอภิปราย

ขั้นลงมือปฏิบัติ

ขั้นค้นพบ
- ขั้นวิเคราะห์
- ขัน้ สรุปและนํา
หลักการไป
ประยุกต์ใช้
ขั้นประเมินผล

ขั้นวิเคราะห์
ขั้นนําไปใช้ หรือ
ประยุกต์ใช้กับ
ตนเองและผู้อื่น

จากตารางที่ 1 ขั้นตอนในการดําเนินการเรียนรู้
โดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานที่ มี ผู้ ใ ห้ แ นวคิ ด นั้ น ผู้ วิ จั ย ได้
สังเคราะห์รูปแบบขั้นตอนในการดําเนินการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน ออกเป็นขั้นตอน 4 ขั้น ได้แก่
1) ขั้นกําหนดจุดมุ่งหมาย เป็นการตั้งจุดมุ่งหมาย
ของการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งจุดมุ่งหมายทั่วไป
และจุ ดมุ่ งหมายเชิ งพฤติ กรรม แนะนํ าวิ ธี การดํ าเนิ น
กิจกรรม กติกา หรือกฎเกณฑ์ ระยะเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้
2) ขั้นลงมือปฏิบัติ เป็นการให้ผู้เรียนศึกษา
เนื้อหาบทเรียน ดําเนินบทบาท และทํางานร่วมกันตาม
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประสบการณ์ใน

ขั้นผลสะท้อนกลับ
ขั้นนําเสนอ
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Morton [12]
1. การออกแบบ
โปรแกรม
2. การคัดเลือกพี่เลี้ยง
3. การจัดกลุ่มรายชื่อพี่
เลี้ยง
4. การเตรียมและ
สนับสนุนพี่เลี้ยงและ
ผู้รับการดูแล
5. การจับคู่พี่เลี้ยงกับ
ผู้รับการดูแล
6. การสนับสนุนพี่เลี้ยง
7. การประเมิน

ผู้วิจัย

ขั้นกําหนด
จุดมุ่งหมาย
ขั้นลงมือปฏิบัติ

ขั้นระดมความคิด
และวิเคราะห์
ขั้นสรุปและ
นําไปใช้

ขั้นการประเมินผล

การทํางานเป็นกลุ่ม โดยผู้สอนหรือพี่เลี้ยงจะให้คําปรึกษา
เมื่อผู้เรียนมีการร้องขอ
3) ขั้นระดมความคิดและวิเคราะห์ เมื่อปฏิบัติ
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ ล้ ว ให้ ผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น วิ เ คราะห์
สถานการณ์และสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติ
กิจกรรม โดยผู้สอนหรือพี่เลี้ยงร่วมแสดงความคิดเห็น
4) ขั้นสรุปและนําไปใช้ ผู้เรียนสรุป รวบรวม
ความคิด โดยผู้สอนหรือพี่เลี้ยงกระตุ้นให้เกิดแนวทาง
และหาข้อสรุป จากนั้นนําข้อสรุปที่ค้นพบจากเนื้อหาวิชา
ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในส่วนแนวทางการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงที่มีผู้ให้
แนวคิดนั้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบ
พี่เลี้ยง ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงการสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง
Morzinski [10]
Wunsch [11]
1. การวิเคราะห์ความ 1. การกําหนดนิยาม
พร้อมขององค์กร
ปฏิบัติการ
2. การรับสมัคร
2. การคัดเลือก การ
3. การจับคู่ระหว่าง
จับคู่ การฝึกอบรม
พี่เลี้ยงกับผู้รับการ
พี่เลี้ยงและผู้รับการ
ดูแล แลปฐมนิเทศ
ดูแล
อย่างเป็นทางการ 3. การหาทรัพยากร
4. การดําเนินกิจกรรม
สนับสนุนระบบ
5. การประเมินผล
พี่เลี้ยง
4. การประเมินผลลัพธ์
ที่ได้จากระบบ
พี่เลี้ยง

ศศิธร [9]

ขั้นการกระตุ้นและ
ให้ประสบการณ์
ขั้นการให้ความรู้
และลงมือปฏิบัติ

Guptan [13]
1. ขั้นการพบปะ
2. ขั้นการสํารวจ
3. ขั้นการกําหนด
ข้อตกลงอย่างเป็น
ทางการ
4. ขั้นการดําเนินงาน
ตามกลวิธี
5. ขั้นการทบทวนช่วง
กลาง
6. ขั้นการยุติและ
ดําเนินการต่อ

อุไรวรรณ [14]
1. การกําหนด
บทบาทหน้าที่ของ
พี่เลี้ยง
2. การคัดเลือกพี่เลี้ยง
3. การมอบหมาย
หน้าที่พี่เลี้ยง
4. การพัฒนาพี่เลี้ยง
5. การส่งเสริม
สนับสนุน และ
จูงใจพี่เลี้ยง
6. การติดตามผล

ผู้วิจัย
1. กําหนด
คุณลักษณะและ
บทบาทของพี่เลี้ยง
2. คัดเลือกพี่เลี้ยง
3. จับคู่พี่เลี้ยงกับผู้รับ
การดูแล
4. ดําเนินกิจกรรม
5. ประเมินผลระบบ
พี่เลี้ยง
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จากตารางที่ 2 แนวทางการพัฒนาระบบพี่
เลี้ยงที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ออกเป็นขั้นตอน 5 ขั้น ได้แก่
1) กําหนดคุณลักษณะและบทบาทของพี่เลี้ยง
โดยพี่เลี้ยงต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ (1) มีทัศนคติที่ดี
ในการเป็ น พี่ เ ลี้ ย ง (2) มี ค วามสามารถ ความรู้ และ
ประสบการณ์ (3) มีความสามารถในการสื่อสาร มีทักษะ
การพู ด การแสดงความคิ ดเห็ น (4) มี ความพร้ อ มให้
ติดต่อเสมอ และ (5) เป็นผู้รับฟังที่ดี รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น และพี่เลี้ยงจะต้องมีบทบาทหน้าที่ในการ (1)
สร้างความสัมพันธ์ (2) กําหนดแนวทาง (3) สนับสนุน
(4) เป็นแบบอย่าง และ (5) คอยกระตุ้นเตือน
2) คั ดเลื อ กพี่ เลี้ ย ง การคั ดเลื อกพี่ เลี้ ยงเป็ น
ขั้ น ตอนที่ สํ า คั ญ ต้ อ งมี ค วามชั ด เจนในการกํ า หนด
คุ ณ ลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ ข องพี่ เ ลี้ ย ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด
3) จับคู่พี่เลี้ยงกับผู้รับการดูแล ต้องมีความ
เหมาะสมและการมีเวลาในการพบกัน ซึ่งการจับคู่ที่ดี
ควรมีลักษณะที่เคารพซึ่งกันและกัน ไม่มีการแสวงหา
ผลประโยชน์จากการเป็นพี่เลี้ยง นอกจากนี้การจับคู่ควร
มีลักษณะความชอบที่เข้ากันได้ ทั้งสองฝ่ายมีความทุ่มเท
กระตือรือร้นในการสานสัมพันธ์กัน
4) ดําเนินกิจกรรม ดําเนินกิจกรรมตามกิจกรรม
การเรี ยนรู้ โดยใช้ กิ จกรรมเป็ นฐาน เพื่ อส่ งเสริ มการคิ ด
สร้างสรรค์ ทั้งในรูปแบบเผชิญหน้า หรือแบบผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล แชท กระดานข่าว โทรศัพท์
5) ประเมิ น ผลระบบพี่ เ ลี้ ย ง (Mentoring
Module) โดยทําการประเมิน 2 ด้าน คือ (1) ประเมิน
กิจ กรรม และ (2) ประเมิ นความพึ ง พอใจ เพื่ อ ให้ไ ด้
ข้อมูลย้อนกลับ ในการนําไปพัฒนาระบบพี่เลี้ยงต่อไป
4.2 การประเมิ น ความคิ ด เห็ น ต่ อ รู ป แบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับระบบพี่
เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
4.2.1 ขั้นตอนการวิจัย มีขั้นตอนในการ
ประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1) การศึกษาข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความคิดเห็น
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2) การออกแบบ ออกแบบเครื่องมือ
สําหรับประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
3) การเก็บรวบรวมข้อมูล นําผลจาก
การสังเคราะห์นําเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
4) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เกณฑ์
การประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
4.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล นําผลจากการ
สังเคราะห์นําเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบพี่เลี้ยง โดย
การสนทนากลุ่ม
4.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมิ นความคิดเห็ นของผู้เชี่ยวชาญต่ อรูปแบบการ
จั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานร่ ว มกั บ ระบบ
พี่เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
5. สรุปผลการวิจัย
5.1 ผลการสัง เคราะห์รู ปแบบการจัด การเรีย นรู้
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับระบบพี่เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยม
ศึกษา
ผลจากการสนทนากลุ่มเพื่อสังเคราะห์รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับระบบพี่
เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมีองค์ประกอบหลัก 3
ส่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning
Module)
เป็นการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
(Activity Based Learning : ABL) ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
จากการปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดสร้างสรรค์ โดยใช้
วิธีการระดมสมอง (Brainstorming) ซึ่งมีขั้นตอนในการ
ดําเนินการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน แบ่งออกเป็น 4
ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นกําหนดจุดมุ่งหมาย (2) ขั้นลงมือ
ปฏิบัติ (3) ขั้นระดมความคิดและวิเคราะห์ และ (4) ขั้น
สรุปและนําไปใช้
2) ส่วนระบบพี่เลี้ยง (Mentoring Module)
เป็นระบบในการสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์จาก
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การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเมื่อมีการร้องขอจาก
ผู้เรียน โดยรับปัญหาหรือสถานการณ์ นํามาวิเคราะห์
และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง อยู่ ใ นรู ป แบบพี่ เ ลี้ ย งแบบ
เผชิญหน้า และระบบพี่เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ โดยพี่เลี้ยงมี
คุณลักษณะ ได้แก่ (1) มีทัศนคติที่ดีในการเป็นพี่เลี้ยง (2)
มีความสามารถ ความรู้ และประสบการณ์ (3) มีความ
สามารถในการสื่อสาร มีทักษะการพูด การแสดงความ
คิดเห็น (4) มีความพร้อมให้ติดต่อเสมอ และ (5) เป็นผู้
รับฟังที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
โดยพี่เลี้ยงจะมีบทบาทในการ (1) สร้างความ
สัมพันธ์ (2) กําหนดแนวทาง (3) สนับสนุน (4) เป็น
แบบอย่าง และ (5) คอยกระตุ้นเตือน ซึ่งผู้วิจัยมีแนวทาง
การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงตามที่สังเคราะห์ออกเป็นขั้นตอน
5 ขั้น ได้แก่ (1) กําหนดคุณลักษณะและบทบาทของพี่เลี้ยง
(2) คัดเลือกพี่เลี้ยง (3) จับคู่พี่เลี้ยงกับผู้รับการดูแล (4)
ดําเนินกิจกรรม และ (5) ประเมินผลระบบพี่เลี้ยง

โดยทํ าตามวิ ธี การพั ฒ นาระบบพี่ เลี้ ยง
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีแบบแผน (Structured EMentoring Model) ที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ
(1) การวางแผน (2) โครงสร้างของโปรแกรม (3) การ
ประเมิน
3) ส่ ว น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล (Evaluation
Module) เป็ นการวั ดและประเมิ นผลการเรี ยนรู้ เพื่ อ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินคุณภาพของ
ชิ้นงานจากการทํากิจกรรม การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ และความพึงพอใจต่อการใช้ระบบพี่
เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผู้เรียนเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็น
ฐานร่วมกับระบบพี่เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการวัดผล
ก่อน ระหว่าง และหลังการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
ร่วมกับระบบพี่เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
(Learning Module)

ขั้นกําหนดจุดมุง่ หมาย
ขั้นลงมือปฏิบัติ
ขั้นระดมความคิดและวิเคราะห์
ขั้นสรุปและนําไปใช้

พี่เลี้ยง
(Mentor)
ผู้รับการดูแล
(Mentee)

การสื่อสาร
(Communication)

การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน

ความคิดสร้างสรรค์
1.
2.
3.
4.

ความคิดคล่องแคล่ว
ความคิดยืดหยุน่
ความคิดริเริ่ม
ความคิดละเอียดลออ

ระบบพี่เลี้ยง
อิเล็กทรอนิกส์
(e – Mentoring)

ส่วนการประเมินผล
(Evaluation Module)

ส่วนระบบพี่เลี้ยง (Mentoring Module)
รูปที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับระบบพี่เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 9 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561

5.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
ร่วมกับระบบพี่เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ผลการประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญต่ อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญ
จากการสนทนากลุ่ม ได้รับการประเมินตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชีย่ วชาญ
ความเหมาะสมของ
องค์ประกอบ
1) ส่วนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
2) ส่วนระบบพี่เลี้ยง
3) ส่วนการประเมินผล
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

4.56

0.61

ระดับ
ความ
คิดเห็น
ดีมาก

4.50
4.58
4.55

0.61
0.69
0.64

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 3 พบว่าความคิดเห็นของการประเมิน
ความเหมาะสมของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้
กิจ กรรมเป็น ฐานร่ว มกับ ระบบพี่เลี้ ย งอิเ ล็ก ทรอนิก ส์
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องนั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษา จากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 11 คน มีความ
เหมาะสมในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก มี ค่ า เฉลี่ ย
เท่ากับ 4.55 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 เมื่อ
พิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์ประกอบ
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก
6. การอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับระบบพี่
เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนระดับมั ธยมศึกษา โดยใช้วิธี การสนทนากลุ่ ม
ที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ตํารา บทความวิชาการ และ
เอกสารงานวิ จั ยที่ เกี่ ยวข้ อง จากผลการวิ จั ยได้ กรอบ
แนวคิด ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่
1) ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Module)
2) ส่วนระบบพี่เลี้ยง (Mentoring Module) และ
3) ส่วนการประเมินผล (Evaluation Module) จากนั้น
นํ ารู ปแบบการจั ดการเรี ยนรู้ โดยใช้ กิ จกรรมเป็ นฐาน
ร่วมกับระบบพี่เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ให้ผู้เชี่ยวชาญ
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เพื่ อ ประเมิ น ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ รู ป แบบการจั ด การ
เรี ยนรู้ ที่ พั ฒนาขึ้ น ผลประกฎว่ ามี ความเหมาะสมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พจนีย์ [15] ซึ่งรูปแบบระบบพี่เลี้ยงทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
โดยใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย 5
ส่ ว น ได้ แ ก่ 1) ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สารผ่ า นทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 2) การจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับ
ผู้เรียน 3) ส่วนติดตามการเรียนรู้ของผู้เรียนและพี่เลี้ยง
4) ส่วนแนะแนวทางการเรียน และ 5) ส่วนประเมินผล
กระบวนการเรียนรู้ของพี่เลี้ยงและผู้เรียน และผลการ
ประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้อง
กับงานวิจัยของรุ่งทิวา [16] ซึ่งรูปแบบกระบวนการ
พี่เลี้ยงออนไลน์ มี 5 องค์ประกอบ คือ 1) ส่วนบทบาท
การทํางานของผู้เกี่ยวข้อง 2) ส่วนบริหารจัดการกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง 3) ส่วนเตรียมความ
พร้อมก่อนเริ่มกิจกรรมตามรูปแบบกระบวนการพี่เลี้ยง
ออนไลน์
4) ส่ วนดํ า เนิ นกิ จ กรรมตามรู ปแบบ
กระบวนการพี่เลี้ยงออนไลน์ และ 5) ส่วนดําเนินการ
ประเมิ นผลกิ จกรรมตามรู ปแบบกระบวนการพี่ เลี้ ยง
ออนไลน์ และผลจากการประเมิ น ได้ ค่ า เฉลี่ ย ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก
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