
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 1213 

กรอบแนวคิดการสังเคราะหโมเดลการเรียนตามลีลาการเรียนรูของผูเรียนในรูปแบบการเรียนรู
แบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิด 

A Synthesize of a Conceptual framework of a Think-Pair-Share Collaborative Learning on 
Learning Styles Model 

 
กัญญารัตน อูตะเภา1  และมนตชัย เทียนทอง2 
Kanyarat Autapao1 and Monchai Tiantong2 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนระยะที่ 1 เพื่อนําเสนอกรอบแนวคิดการสังเคราะหโมเดลการเรียนตามลีลาการ
เรียนรูของผูเรียนในรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิด โดยศึกษาจากทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ตามกรอบของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิป พ.ศ. 2545 และแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 - 
2559 จากนั้นจึงไดสังเคราะหกรอบแนวคิดนี้ขึ้นมา เพื่อนําไปสูการสังเคราะหโมเดลการเรียนตามลีลาการเรียนรูของ
ผูเรียนในรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิดที่มีประสิทธิภาพสามารถนําไปพัฒนาเปนบทเรียนบน
เครือขายอินเตอรเน็ตและทดลองใชในระยะที ่2 ตอไป 

สําหรับระยะที่ 2 มีวัตถุประสงคดังนี้  1) เพื่อสังเคราะหโมเดลการเรียนตามลีลาการเรียนรูของผูเรียนใน
รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิด 2) เพื่อพัฒนาบทเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อคุณภาพชีวิตระดับ ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภายใตโมเดลที่
สังเคราะหขึ้น 3) เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 4) เพื่อหาความสัมพันธระหวางกลุมควบคุมและกลุม
ทดลอง และ  5) เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนที่ใชโมเดลการเรียนตามลีลาการเรียนรูของผูเรียนใน
รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิด กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนผูเชี่ยวชาญ 40 คน เปนผูเรียน 
160 คน คัดเลือกโดยวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้น เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก บทเรียนรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต ภายใตโมเดลที่สังเคราะหขึ้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบวัดลีลาการเรียนรู และแบบสอบถามอื่นๆ ผลที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัยครั้งนี ้ไดแก โมเดลการเรียนตามลีลา
การเรียนรูของผูเรียนในรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิด ซึ่งสามารถนําไปเปนตนแบบในการพัฒนา
บทเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพตอไป 
 
คําสําคัญ :  ลีลาการเรียนรู  บทเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ต  การเรียนรูแบบรวมมือ  เพื่อนคูคิด 
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Abstract 
This study is the first phase to present the findings of a Conceptual framework of a Think-Pair-

Share Collaborative Learning on Learning Styles Model by studying the theory and related research 
under the framework of the National Education Act of the year 2002 and National Education of the year 
2009-2016. After that, the conceptual framework was synthesized to lead to the effective model in order 
to develop a computer online instruction for the second phase. 
 For the second phase, the purpose as follows: 1) to synthesize a Conceptual framework of a 
Think-Pair-Share Collaborative Learning on Learning Styles Model 2) to develop a computer online 
instruction on Information and communication technology for quality of life course in Bachelor degree of 
Faculty of Information Technology in Thepsatri Rajabhat University 3) to find the efficiency of computer 
online instruction on Information and communication technology for quality of life course in Bachelor 
degree of Faculty of Information Technology in Thepsatri Rajabhat University 4) to find the relations 
between control group and experimental group, and 5) survey the student’s satisfaction with the Think-
Pair-Share Collaborative Learning on Learning Styles Model. The sample used in this study were 40 
experts and 160 students selected by a multistage sampling. The research tools used in this study were 
a computer online instruction on Information and communication technology for quality of life course, 
achievement tests, learning styles evaluation, and other questionnaires. The expected outcome of this 
research is a Conceptual framework of Think-Pair-Share Collaborative Learning on Learning Styles 
Model that will used to be a prototype for developing an effectively computer online instruction. 
 
Keywords : Learning Styles, Computer online instruction, Collaborative Learning, and Think-Pair-Share 
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คํานํา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษา

ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ในหมวดที่ 4 มาตราที่ 22 ไดกําหนดวา 
“การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ” และในหมวดที่ 4 มาตราที่ 24 ไดกําหนดวา “การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการดังตอไปนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน 
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการ
ประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการ
ปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน
สาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง
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ประสงคไวในทุกวิชา 5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม    สื่อการเรียน และ
อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการ
ประเภทตางๆ  6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที ่มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง 
และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ” (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2542) 
สถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหนาที่ใหการศึกษาในระดับสูงแกประชากรจึงจําเปนตองจัด
องคประกอบของระบบการเรียนการสอนอันไดแก อาจารย นิสิต นักศึกษา โปรแกรมการเรียนการสอน ตลอดจน
สิ่งแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ยึดความแตกตาง
ระหวางบุคคล และจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที ่ เพื่อความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา 
ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพนั้น ลักษณะของผูเรียน เปนตัวแปรสําคัญที่มีผลตอการเลือกยุทธวิธี
การสอน ดังนั้นอาจารยควรจะเลือกวิธีสอน และกิจกรรมที่สอดคลองกับลักษณะของผูเรียน โดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล เพราะผูเรียนในแตละสถานภาพมีความแตกตางกัน บางคนเรียนรูไดดีจากการอานและ
คนควาดวยตนเองอาศัยเพียงคําแนะนําของอาจารย บางคนเรียนรูไดดีจากการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเพื่อน บางคนเรียนรูไดดีจากการปฏิบัติจริง บางคนเรียนรูไดดีจากการฟงบรรยายเปนตน ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของเดวิด คอลบ ที่กลาวไววารูปแบบการเรียนรูของแตละคนลวนแตกตางกัน ผูเรียนจะเลือกรูปแบบการ
เรียนรูดวยตนเอง ตามลักษณะเฉพาะของเขาเปนหลัก ผูเรียนจะมีความสามารถในการเรียนรู วิธีการเรียนรู ซึ่งก็คือ
รูปแบบการเรียนรู (Learning Style) ตามสถานภาพของผูเรียนที่แตกตางกันไป (Kolb, D.A & Rubin, 1992: 54-56) 
การคนหาลีลาการเรียนรูของเด็กใหพบ แลวใชวิธีสอนใหสอดคลองกับลีลาการเรียนรูที่เด็กชอบมากที่สุด เชน เด็กที่
เรียนรูไดดีทางสายตาครูพยายามใหเด็กไดอานมากๆ หรือเด็กที่เรียนรูไดดีจากการเคลื่อนไหว ครูก็พยายามใหเด็กได
ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เปนวิธีการหนึ่งที่ครูสามารถชวยเหลือเด็กที่มีปญหาในการเรียนรูได (มัณฑรา, 2546)  

Fleming and Mill (1992) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรูที่ชื่อวา VARK (Visual-Aural-
Read/Write-Kinesthetic) ออกเปน 4 ประเภท ดังนี ้

1. Visual (V) เปนผูเรียนที่สนใจสิ่งที่มองเห็น ผูสอนควรใชการเนนขอความเพื่อสื่อสารขอความ
สําคัญในเนื้อหา 

2. Aural / Auditory (A) เปนผูเรียนที่รับรูไดโดยการ “ไดยิน” เรียนรูไดดีจากการฟงบรรยาย    ฟง
เทป การอภิปรายกลุม การพูดคุย สนทนาผานเว็บไซต เปนตน  

3. Read / Write (R) ผูเรียนประเภทนี้เรียนรูไดดีจากการอาน การศึกษาเอกสาร หนังสือ หรือ
เนื้อหาตางๆ ดวยตนเองและนําไปสรุปเปนขอเขียนออกมา  

4. Kinesthetic (K) ผูเรียนประเภทนี้จะเรียนรูไดดีจากการใชประสบการณ และการฝกปฏิบัต ิ
(สถานการณจําลอง หรือ สถานการณจริง) สิ่งสําคัญคือผูเรียนจะตองสามารถเชื่อมโยงกับความเปนจริงได  

การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative Learning) เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
โดยแบงผูเรียนเปนกลุมยอยๆ ในแตละกลุมประกอบดวยผูเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน โดยจะมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการชวยเหลือพึ่งพากัน มีความรับผิดชอบรวมกัน ทั้งในสวนของตนเองและสวนรวม กลุม
จะประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวไดก็ตอเมื่อสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุมไปถึงเปาหมายเชนเดียวกัน ซึ่ง
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การเรียนรูแบบรวมมือนั้นมีหลายรูปแบบขึ้นอยูกับองคประกอบตางๆ ทั้งจํานวนผูเรียน ระยะเวลา ที่ใชประเภทของ
กิจกรรม ลักษณะของกลุม กระบวนการกลุม และเปาหมายของกลุม 

เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู รวมกันคิด (Think - pair - share) เปนเทคนิคที่เริ่มจากปญหาที่ครูผูสอนกําหนด
นักเรียนแตละคนคิดหาคําตอบดวยตนเองกอนแลวนําคําตอบไปอภิปรายกับเพื่อนที่เปนคู จากนั้นจึงนําคําตอบของ
แตละคูมาอภิปรายพรอมกัน 4 คน เมื่อมั่นใจวาคําตอบของตนถูกตองหรือดีทีสุด จึงนําคําตอบเลาใหเพื่อนทั้งชั้นฟง 
(Kagan, 1995: 46-47 อางถึงใน พิมพันธ เดชะคุปต, 2541: 41-44) 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยพบวาการใหผูเรียนไดเรียนรูตามลีลาการเรียนรูของตนเองนั้นเปนวิธีการ
หนึ่งที่ครูสามารถชวยเหลือเด็กที่มีปญหาในการเรียนรูได แตอาจเกิดผลเพียงระยะสั้นๆ หากมองไปในระยะยาวแลว 
เปนการสรางความเสียหายอยางใหญหลวงตอเด็กๆ เพราะการทําเชนนั้นเทากับไปเสริมสวนที่เปนจุดแข็งใหมากขึ้น 
แตละเลยสวนที่เปนจุดออนของผูเรียน ซึ่งหากครูทิ้งจุดออนตางๆ เหลานี้ไวโดยไมคิดหาทางแกไข อาจทําใหเด็ก
เหลานี้เกิดปญหาในการเรียนรูอีกภายหลังที่ออกจากโรงเรียนไปแลว และยังอาจสงผลกระทบถึงการตัดสินใจเลือก
เรียนตอ หรือเลือกประกอบอาชีพในอนาคตไดอีกดวย (มัณฑรา, 2546) ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะบูรณาการ
ระหวางการเรียนตามลีลาการเรียนรูของผูเรียนกับการเรียนรูแบบรวมมือ ไดแก การเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด เขา
ดวยกัน โดยทําการสังเคราะหเปนโมเดลการเรียนรูแบบผสมผสานใหมขึ้นมา จากนั้นนําโมเดลที่สังเคราะหไป
ทดลองใชงานจริง โดยทําการพัฒนาบทเรียนขึ้นมาภายใตโมเดลใหม ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต ซึ่งเปนวิชาพื้นฐานในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จากนั้นทําการ
ประเมินผลบทเรียนที่สรางขึ้นภายใตโมเดลใหมโดยใช Kirkpatrick Model  เพื่อเปนการจัดกระบวนการเรียนรูตาม
แนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 และเพื่อเปนประโยชนตอผูเรียนและผูสอนตอไป 

 
อุปกรณและวิธีการ 

อุปกรณที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก บทเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต 
ภายใตโมเดลที่สังเคราะหขึ้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดลีลาการเรียนรู และแบบสอบถามอื่นๆ 

วิธีการดําเนินการ 
1.  ขั้นตอนการสังเคราะหโมเดล 

  1.1  ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับทฤษฎีการเรียนรู การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิคเพื่อน
คูคิด ลีลาการเรียนรู การวัดและประเมินผล การประเมินผลโดยใช Kirkpatrick Model และทฤษฎีอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
  1.2  สอบถามผูเชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหความเปนไปไดขั้นตนในการพัฒนา
โมเดลการเรียนตามลีลาการเรียนรูของผูเรียนในรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิด  
  1.3  สังเคราะหโมเดลโดยใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) โดยทําการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 20 คน เพื่อหาฉันทามต ิ(Consensus) เกี่ยวกับโมเดลการเรียนตามลีลาการเรียนรูของผูเรียนในรูปแบบ 
การเรียนรูแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิด โดยดําเนินการเก็บขอมูล 3 รอบ ดังนี ้

1.3.1  ใชคําถามแบบปลายเปดสอบถามเกี่ยวกับโมเดลการเรียนตามลีลาการเรียนรูของผูเรียนใน
รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิด   
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1.3.2  ใชคําถามแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับโมเดลการเรียนตามลีลา
การเรียนรูของผูเรียนในรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิดแลวนํามาหาคา IR เพื่อหาฉันทามต ิ

1.3.3  ใชคําถามแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ฉบับเดิมอีกครั้งหนึ่ง แลวนํามาหาคา IR    
เพื่อหาฉันทามติอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อยืนยันคําตอบครั้งที ่2 

1.4  สรุปผลลัพธที่ไดจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับโมเดลการเรยีนตามลีลาการเรียนรูของผูเรียนใน
รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิด   
  1.5  สังเคราะหโมเดลการเรียนตามลีลาการเรียนรูของผูเรียนในรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือแบบเพื่อน
คูคิด แลวนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาอีกครั้ง 
 1.6  นําโมเดลที่ไดจากการสังเคราะหไปเผยแพรในการประชุมวิชาการ (ครั้งที ่1) 

2.  ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียน  
การพัฒนาบทเรียนดําเนินการตามขั้นตอนของรูปแบบกระบวนการปฏิรูปการเรียนรูโดยอาศัย

คอมพิวเตอร (ADDIE Model) ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี ้
  2.1  ขั้นวิเคราะห (Analysis Phase) คัดเลือกวิชาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แลว
ทําการวิเคราะหความจําเปน วิเคราะหงาน วิเคราะหภารกิจ เพื่อนําไปเปนขอมูลในการออกแบบบทเรียนบน
เครือขายอินเตอรเน็ต   

2.2  ขั้นออกแบบ (Design Phase) 
2.2.1  ออกแบบบทเรียนไดแก วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เนื้อหา แบบทดสอบ กิจกรรม วิธีนําเสนอ  
2.2.2  ออกแบบผังงาน (Flowchart) และบทดําเนินเรื่อง (Storyboard)  
2.2.3  ออกแบบหนาจอภาพ (Screen Design) ขั้นตอนนี้จะทําการหาประสิทธิภาพของขอสอบและ

นําไปพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ต  
 2.3  ขั้นการพัฒนา (Development) พัฒนาแผนการสอน บทเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ต และเอกสาร
สนับสนุนตางๆ 
 2.4  ขั้นการนําไปใช (Implementation) นําบทเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ตไปทดลองใชขั้นตนกับ
นักศึกษาที่ไมเคยศึกษาเรื่องนี้มากอน เปนจํานวน 4 คนที่มีลีลาการเรียนรูแตกตางกัน (V-A-R-K) เพื่อทดลองหาขอ
แกไขและทดสอบความสมบูรณของบทเรียน หลังจากนั้นจึงทําการปรับปรุงแกไขบทเรียนใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น นํา
บทเรียนที่ไดจากการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักศึกษาที่ไมเคยศึกษาเรื่องนี้มากอน โดยจับกลุมจํานวน 4 
กลุม เปนจํานวน 20 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ต  

2.5  ขั้นการประเมินผล (Evaluation) ทําการประเมินผลเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน แลวนําผลที่ได
ไปเผยแพรในการประชุมวิชาการ (ครั้งที ่2) 

3. ขั้นตอนการรวมระบบ  
3.1  นําผลลัพธที่ไดจากขั้นตอนที ่2 ไปรวมเขากับโมเดลที่ไดจากการสังเคราะหโดยผูเชี่ยวชาญใน 

ขั้นตอนที่ 1 เพื่อพัฒนาใหเปนโมเดลการเรียนตามลีลาการเรียนรูของผูเรียนในรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือแบบ
เพื่อนคูคิด  

3.2  นําผลที่ไดจากตอนที ่3 ไปเผยแพรในการประชุมวิชาการ (ครั้งที ่3) 
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4. ขั้นตอนการทดลองโมเดลขั้นตน  
4.1  นําโมเดลที่พัฒนาขึ้น ซึ่งประกอบไปดวยบทเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ตไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 

10 คนทําการประเมินในขั้นแรก หลังจากนั้นใหทําแบบสอบถามความคิดเห็น 
4.2  นําโมเดลที่พัฒนาขึ้น ซึ่งประกอบไปดวยบทเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ต ไปทดลองใชกับนักศึกษา 

ทําการทดลองใชบทเรียนภายใตโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับนักศึกษาที่ไมเคยศึกษาเรื่องนี้มากอนโดยจับกลุมจํานวน 10 
กลุม รวม 40 คน เพื่อทดสอบหาขอผิดพลาดและความสมบูรณ 
 5.  ขั้นตอนการเก็บขอมูลภาคสนาม  
  5.1  คัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีที่ไมเคยศึกษาเรียนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิตมากอน จํานวน 40 กลุม รวม 160 คน  
  5.2  ทําการทดสอบกอนเรียนกับผูเรียน โดยแบงออกเปนกลุมควบคุม 20 กลุม และกลุมทดลอง 20 กลุม 
  5.3  คัดเลือกแบบแผนการทดลอง 
  5.4  ทําการทดลองใชบทเรียนในโมเดล ตั้งแตตนบทเรียนจนจบบทเรียน  
  5.5  สรุปผลที่ไดจากการทดลองตามสมมติฐานที่กําหนดไว  
 5.6  นําผลที่ไดทั้งหมดจากการวิจัยไปเผยแพรในการประชุมวิชาการ (ครั้งที ่4) 

 
ผลและวิจารณ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําใหไดกรอบแนวคิดของงานวิจัย ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2  กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

 
 

VARK learning styles Think-Pair-Share 
 

New Model 

Synthesize 

Online Computer Instruction on 
New Model 

Evaluation by using 
Kirkpatrick Model 

Learning Management System 

New Model Evaluation 
Development by ADDIE Model 
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สรุปผลการทดลอง 
 กรอบแนวคิดที่ไดนําเสนอครั้งนี ้เปนระยะที่ 1 ของการวิจัย ซึ่งจะใชเปนแนวทางในการสังเคราะหโมเดลการ
เรียนตามลีลาการเรียนรูของผูเรียนในรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิดในระยะที่ 2 ตอไป   ซึ่งผูวิจัย
คาดหวังวาจะสามารถนําไปเปนตนแบบในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเตอรเน็ตที่เหมาะสมได  
โดยจะนําไปใชพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ตวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต 
(Information Technology and Telecommunication for Quality of life) สําหรับนักศึกษาปริญญาตร ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรีและจะทําการประเมินผลบทเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ตที่พัฒนาขึ้นโดยใช Kirkpatrick Model 
เพื่อสรุปผลตัวแปรการทดลองตามสมมติฐานที่กําหนดไว ซึ่งคาดหวังวาบทเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ตที่
พัฒนาขึ้นภายใตโมเดลที่สังเคราะหขึ้นจะนําไปใชงานไดอยางมีคุณภาพ 
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