58

วารสารวิ
ยาศาสตร์
แห่งมหาวิทยาลัRajabhat
ยราชภัฏเพชรบุ
รี
TheทSci
J of Phetchaburi
University.
2016. 13(2): 58-65
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

การพัฒนารู ปแบบสิ่งแวดล้ อมทางการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะโดยอิงประสบการณ์
ผ่ านสื่อสังคมเพื่อส่ งเสริ มทักษะการคิดอย่ างมีวิจารณญาณของนั กศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต
Development of Learning Environmental Model Using Inquiry Experience-Based
Learning (SMILE model) via Social Media for Enhancing Critical Thinking Skill
of Undergraduate Students
ปณิตา วรรณพิรุณ1,2* และ ปารย์พิชชา ก้ านจักร3
Panita Wannapiroon1,2* and Pranpitcha Kanjug3
1
สาขาวิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่ การศึกษา คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
หัวหน้าศูนย์วิจยั การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
มหาวิ ทยาลัยศรี ปทุม วิ ทยาเขตขอนแก่น
1
Department of Information andCommunication Technology forEducation, Faculty of Technical Education,
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
2
Director of Innovation and Technology Management Research Center, King Mongkut’s University of
Technology North Bangkok
3
Sripatum University, Khonkaen Campus

บทคัดย่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนและผู้สอนในศตวรรษที่ 21
จึงจ�ำเป็ นต้ องพัฒนาวิธีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา การ
วิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั และพัฒนา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบสิง่ แวดล้ อมทางการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะโดย
อิงประสบการณ์ผา่ นสื่อสังคมเพื่อส่งเสริ มทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต วิธี
ด�ำเนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสังเคราะห์กรอบแนวคิดของรูปแบบสิง่ แวดล้ อมทางการเรี ยน
รู้แบบสืบเสาะโดยอิงประสบการณ์ผา่ นสือ่ สังคม ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบสิง่ แวดล้ อมทางการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะ
โดยอิงประสบการณ์ผา่ นสื่อสังคมเพื่อส่งเสริ มทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
ระยะที่ 3 การพัฒนาระบบบริ หารจัดการสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะโดยอิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคม
ระยะที่ 4 การศึกษาผลของการใช้ รูปแบบสิง่ แวดล้ อมทางการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะโดยอิงประสบการณ์ผา่ นสื่อสังคม
เพื่อส่งเสริ มทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต และระยะที่ 5 การประเมินรับรอง
รูปแบบสิง่ แวดล้ อมทางการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะโดยอิงประสบการณ์ผา่ นสื่อสังคม กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 ได้ จาก
การสุม่ แบบกลุม่ จ�ำนวน 36 คน ระยะเวลาในการทดลอง 12 สัปดาห์ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ รูปแบบสิง่
แวดล้ อมทางการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะโดยอิงประสบการณ์ผา่ นสือ่ สังคม ระบบบริ หารจัดการสภาพแวดล้ อมการเรี ยน
รู้แบบสืบเสาะโดยอิงประสบการณ์ผา่ นสื่อสังคม แบบประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบประเมินผล
การเรี ยนรู้แบบอิงประสบการณ์ และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้ อยละ ค่า
เฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test dependent จากผลการวิจยั พบว่า 1) รูปแบบสิง่ แวดล้ อม
ทางการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะโดยอิงประสบการณ์ ผ่านสื่อสังคมเพื่อส่งเสริ มทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
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รู้แบบสืบเสาะโดยอิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคม มีคะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรี ยนสูงกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 4) นักศึกษาที่เรี ยนโดยใช้ รูปแบบสิง่ แวดล้ อมทางการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะ
โดยอิงประสบการณ์ผา่ นสือ่ สังคม มีคะแนนผลการเรี ยนรู้แบบอิงประสบการณ์ ร้ อยละ 85.27 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ไว้ 5) นักศึกษาที่เรี ยนโดยใช้ รูปแบบสิ่งแวดล้ อมทางการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะโดยอิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคม มี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก และ 6) ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรับรองรูปแบบสิง่ แวดล้ อมทางการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะ
โดยอิงประสบการณ์ผา่ นสื่อสังคมว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
ค� ำ ส� ำ คั ญ : สิ่ง แวดล้ อ มทางการเรี ย นรู้ การเรี ย นแบบสื บ เสาะ การเรี ย นแบบอิ ง ประสบการณ์ สื่ อ สัง คม
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

Abstract
Information technology and social media increasingly influenced the learning process for teachers
and students in the 21st century. The application of information technology and communication was done
for upgrading the educational quality. This research and development aimed to develop a learning environmental model using inquiry experience-based learning (SMILE model) via social media for enhancing
critical thinking skill of undergraduate students. The procedure of this research was operated in 5 phases.
Phase 1 was to synthesize the conceptual framework of learning environmental model using inquiry experience-based learning (SMILE model) via social media. Phase 2 was to develop learning environmental model using inquiry experience-based learning (SMILE model) via social media for enhancing critical
thinking skill of undergraduate students. Phase 3 was to develop a learning environmental management
using inquiry experience-based learning (SMILE model) via social media. Phase 4 was to study the implementation of learning environmental model using inquiry experience-based learning (SMILE model)
via social media for enhancing critical thinking skill of undergraduate students. And phase 5 was to
evaluate and approved the learning environmental model using inquiry experience-based learning (SMILE
model) via social media. The samples were 36 undergraduate students from the Faculty of Education,
Khonkaen University who were studying in the second semester of academic year 2014, derived from
cluster random sampling. The study lased 12 weeks long. The research instruments were SMILE model,
learning environmental management using inquiry experience-based learning (SMILE model) via social
media, critical thinking test, experience-based learning achievement test, evaluation form of satisfaction.
The data was statistically analyzed by percentage, arithmetic mean, standard deviation, and t-test for
dependent samples. The results of the research were concluded as follows: 1) the SMILE model consisted of 4 aspects as follows: Activation of knowledge inquiring and critical thinking, Supporting social
media experience-based knowledge expansion, Supporting inquiry learning and critical thinking, Supporting and creating learning society, 2) the learning environmental model using inquiry experience-based
learning (SMILE model) comprised of 7 components; problem situation and case study, knowledge bank,
experience-based knowledge management tools, social community of practice, social support, related
case, coaching and scaffolding, 3) the posttest of critical thinking skill was significantly higher than the
pretest score at the level of .05, 4) the experience-based learning achievement of the students who studied via SMILE model gained the standard criteria at 85.27 percent, 5) the students satisfied SMILE
model at the level of “high”, and 6) The specialist approved the SMILE model and evaluated the model
at highest level.
Keywords : experience-based approach, inquiry-based leaning, learning environment, social media,
critical thinking skills
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บทน�ำ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020) มี
การด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมบนพื ้นฐาน
ของความรู้ และปั ญ ญาอย่ า งชาญฉลาด มุ่ง เน้ น ให้
ประชาชนไทยมีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนาอย่าง
เสมอภาคเพื่อน�ำไปสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
โดยก�ำหนดยุทธศาสตร์ ที่ในการส่งเสริ มทักษะการเรี ยน
รู้ตลอดชีวิต ได้ แก่ ICT literacy, information literacy,
media literacy เน้ นการใช้ ประโยชน์จาก Social media
เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่ วมสร้ างสรรค์สินค้ าและบริ การ
กระบวนการการสร้ างนวัตกรรมตามแนวทาง Open
innovation เน้ นการพัฒนาทุนมนุษย์ให้ ความสามารถใน
การพัฒนาและใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ มีวจิ ารณญาณและรู้เท่าทัน มีความ
รู้ ความสามารถและความเชี่ ยวชาญระดับมาตรฐาน
สากล [1] ทักษะการคิดขัน้ สูงมีความจ�ำเป็ นต่อการ
สร้ างสรรค์นวัตกรรม ผู้เรียนทุกคนควรได้ รับกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนเพื่อสนับสนุนให้ เกิดทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะการคิดขันสู
้ งยังส่งผลให้ ผ้ เู รี ยน
มีระดับสติปัญญาที่สงู ด้ วย [2] สอดคล้ องกับแนวคิด
การเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้ นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้ มีความรู้ (Knowledge Worker) พร้ อมเรี ยนรู้
(Learning Person) และมีทกั ษะการเรี ยนรู้ (Learning
Skills) [3]
ระบบการเรี ยนการสอนแบบอิงประสบการณ์
ผ่านสื่อสังคม (Social Media Experience-Based Approach: SMEBA) เป็ นวิธีการสอนที่ที่ตอ่ ยอด จากวิธี
การสอนแบบศูนย์กลาง เป็ นรู ปแบบการสอนที่มีผ้ สู อน
เป็ นผู้ก�ำกับ (Teacher Directed Learning - TDL) เพือ่ น
เป็ นผู้ก�ำกับ (Peer Directed Learning - PDL) และผู้
เรี ยนก�ำกับการเรี ยนเอง (Self- Directed Learning SDL) โดยก�ำหนดประสบการณ์ทคี่ าดหวังส�ำหรับผู้เรี ยน
เพือ่ ให้ ผ้ เู รียนได้ เผชิญ ผจญ และเผด็จประสบการณ์ด้วย
การเสาะแสวงหาความรู้ ที่ เ ป็ น เนื อ้ หาสาระส� ำ หรั บ
ประกอบภารกิจ/งาน และทักษะความช�ำนาญจากแหล่ง
วิทยาการที่ได้ มีการชี ้แนะแหล่งหรื อจัดเตรี ยมไว้ ให้ บรรลุ
เป้าหมาย ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนท�ำเป็ น แก้ ปัญหาเป็ น มีความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง รู้จกั เสาะแสวงหาความรู้ รู้จกั ตัดสินใจ
และการท� ำ งานเป็ นกลุ่ ม [4], [5] สอดคล้ องกั บ
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การจัดการเรี ยนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based learning) ซึ่งมีพืน้ ฐานทางจิตวิทยา 3
ประการคือ 1) การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ 2) การเรี ยนรู้จะ
เกิดได้ ดีที่สดุ เมื่อสถานการณ์แวดล้ อมในการเรี ยนรู้ นนั ้
ยัว่ ยุให้ ผ้ เู รี ยนอยากเรี ยน และผู้สอนต้ องจัดกิจกรรมที่จะ
น�ำไปสู่ความส�ำเร็ จในการค้ นคว้ าทดลอง และ 3) วิธี
การน�ำเสนอของผู้สอนจะต้ องส่งเสริมให้ ผ้ เู รียนรู้จกั คิด มี
ความคิดสร้ างสรรค์ ให้ โอกาสผู้เรี ยนได้ ใช้ ความคิดของ
ตนเองได้ มากที่สดุ สอดคล้ อง กับหลักการจัดการเรี ยนรู้
แบบสรรค์สร้ างความรู้/สร้ างองค์ความรู้ (constructivism)
ซึง่ เป็ นฐานความคิดที่ส�ำคัญ และได้ สะท้ อนออกมาใน
ความหมาย สถานการณ์ที่เหมาะสมในการใช้ [6, 7]
จากความเป็ นมาและความส�ำคัญของปั ญหา
ดังกล่าว จึงจ�ำเป็ นต้ องมีการพัฒนารูปแบบสิง่ แวดล้ อม
ทางการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะโดยอิงประสบการณ์ผา่ นสื่อ
สังคมเพื่อเป็ นแนวทางในการเสริ มสร้ างส่งเสริ มทักษะ
การคิดอย่างมี วิจารณญาณอันเป็ นคุณลักษณะที่ พึง
ประสงค์ของผู้เรี ยนในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเป็ น
แนวทางในการบูรณาไอซีทีในการจัดการศึกษาในยุค
สังคมฐานความรู้ และปั ญญาเพื่อสนองตอบนโยบาย
SMART Thailand ของรัฐบาลทีต่ ้ องการให้ สงั คมไทยเป็ น
สังคมแห่งการเรี ยนรู้ โดยการขยายโอกาสทางการศึกษา
และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพของ
เยาวชนไทยต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดของรูปแบบสิง่
แวดล้ อมทางการเรียนรู้แบบสืบเสาะโดยอิงประสบการณ์
ผ่านสื่อสังคม
2. เพื่อการพัฒนารูปแบบสิง่ แวดล้ อมทางการ
เรี ยนรู้ แบบสืบเสาะโดยอิงประสบการณ์ ผ่านสื่อสังคม
(SMILE model) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทัก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
3. เพื่ อ พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การสภาพ
แวดล้ อมการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะโดยอิงประสบการณ์
ผ่านสื่อสังคม
4. เพื่อศึกษาผลของการใช้ รูปแบบสิง่ แวดล้ อม
ทางการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะโดยอิงประสบการณ์ผา่ นสื่อ
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สังคมเพือ่ ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
5. เพื่ อ ประเมิ น รั บ รองรู ป แบบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทางการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะโดยอิงประสบการณ์ผา่ นสื่อ
สังคม

สมมติฐานการวิจยั
1. นักศึกษาที่เรี ยนโดยใช้ รูปแบบสิ่งแวดล้ อม
ทางการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะโดยอิงประสบการณ์ผา่ นสื่อ
สังคม มีคะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลัง
เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
2. นักศึกษาที่เรี ยนโดยใช้ รูปแบบสิ่งแวดล้ อม
ทางการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะโดยอิงประสบการณ์ผา่ นสื่อ
สังคม มีคะแนนผลการเรี ยนรู้แบบอิงประสบการณ์ สูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่ก�ำหนดไว้
3. นักศึกษาที่เรี ยนโดยใช้ รูปแบบสิ่งแวดล้ อม
ทางการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะโดยอิงประสบการณ์ผา่ นสื่อ
สังคม มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก

ขอบเขตการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั คือ นักศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
ขอนแก่น ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ นักศึกษา
ระดับปริ ญญาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 ได้ จากการสุม่
แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) จ�ำนวน 36 คน
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั
ตัวแปรต้ น คือ รู ปแบบสิ่งแวดล้ อมทางการ
เรี ยนรู้แบบสืบเสาะโดยอิงประสบการณ์ผา่ นสื่อสังคม
ตั ว แปรตาม คื อ ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ ผลการเรี ยนรู้แบบอิงประสบการณ์ และ
ความพึงพอใจ
ระยะเวลาที่ใช้ ในการรทดลอง 12 สัปดาห์
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วิธีดำ� เนินการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
1. รู ปแบบสิ่งแวดล้ อมทางการเรี ยนรู้ แบบสืบ
เสาะโดยอิงประสบการณ์ผา่ นสื่อสังคม
2. ระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้ อมการเรียน
รู้แบบสืบเสาะโดยอิงประสบการณ์ผา่ นสื่อสังคม
3. Cornell Critical Thinking test, Level Z
4 . แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ อิ ง
ประสบการณ์
5. แบบประเมินความพึงพอใจ
วิธีดำ� เนินการวิจยั
ระยะที่ 1 การสังเคราะห์ กรอบแนวคิดของ
SMILE model ด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื ้อหา (content
analysis) ด�ำเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้ 1) การศึกษา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ดังนี ้ 1.1) รูปแบบสิง่ แวดล้ อมทางการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
ได้ แก่ คุณลักษณะ องค์ประกอบ การจัดกิจกรรมและ
ทรัพยากรทีส่ นับสนุน 1.2) การจัดการเรียนการสอนแบบ
สืบเสาะ ได้ แก่ วิธีการน�ำไปใช้ วิธีวดั ประเมินผลและ
ติดตามผล 1.3) การเรี ยนรู้แบบอิงประสบการณ์ ได้ แก่
กระบวนการพัฒนา วิธีการวัด เครื่ องมือ และเกณฑ์การ
ประเมินผล และ 1.4) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้ แก่
กระบวนการพัฒนา วิธีการวัด เครื่ องมือ และเกณฑ์การ
ประเมินผล 2) การศึกษาสภาพการด� ำเนินงานการ
จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ สื่อสังคมและการเรี ยนรู้ที่สง่
เสริมทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ดังนี ้ 2.1) ศึกษา
ข้ อมูลในการจัดการเรี ยนการสอนในรูปแบบสิง่ แวดล้ อม
ทางการเรี ย นรู้ แบบสื บ เสาะฯปั ญ หา อุป สรรคและ
แนวทางในการพัฒนา โดยการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารและ
อาจารย์ผ้ สู อนระดับปริ ญญาบัณฑิต จ�ำนวน 10 ท่าน
2.2) ศึกษาข้ อมูลการพัฒนาในการจัดการเรี ยนการสอน
ในรูปแบบสิง่ แวดล้ อมทางการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะฯ โดย
การสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน
ระยะที่ 2 การพัฒ นารู ป แบบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทางการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะโดยอิงประสบการณ์ผา่ นสื่อ
สังคมเพือ่ ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต ด�ำเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้ 1) พัฒนา SMILE model ประกอบด้ วย หลักการ
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วัตถุประสงค์ กระบวนการของรู ปแบบ และ การวัด
ประเมินผล และติดตามผล น�ำเสนอในรูปแบบแผนภาพ
และความเรี ยงอธิบายแผนภาพ 2) น�ำ SMILE model
ให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ 10 ท่าน พิจารณาความเหมาะสม โดย
การสัมภาษณ์ และปรับปรุ งแก้ ไขรู ปแบบตามข้ อเสนอ
แนะ 3) สร้ างเครื่ องมื อ ส�ำหรั บศึก ษาผลของการใช้
SMILE model ดังนี ้ 3.1) สร้ างเครื่ องมือเก็บรวบรวม
ข้ อมูลการศึกษาผลการทดลองใช้ SMILE model 3.2)
ทดสอบประสิทธิ ภาพของ SMILE model แบ่งการ
ทดสอบประสิทธิภาพออกเป็ น 3 ระยะ คือ การทดสอบ
แบบหนึง่ ต่อหนึง่ การทดสอบกลุม่ เล็ก และ การทดสอบ
ภาคสนาม 3.3) ปรับปรุงแก้ ไข SMILE model ก่อนน�ำ
ไปทดลองใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูลจริ ง
ระยะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสภาพ
แวดล้ อมการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะโดยอิงประสบการณ์
ผ่านสือ่ สังคม ด�ำเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบตาม
System Development Life Cycle: SDLC โดยด�ำเนิน
การ 7 ขันตอน
้
ดังนี ้ 1) เข้ าใจปั ญหา (Problem Recognition) 2) ศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study)
3) วิเคราะห์ (Analysis) 4) ออกแบบ (Design) 5) สร้ าง
หรื อพัฒนาระบบ (Construction) 6) การปรับเปลี่ยน
(Conversion) และ 7) บ�ำรุงรักษา (Maintenance) และ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบ ด้ วย Black box Technique 4 ด้ าน คือ 1) ความสามารถในการท�ำงานตาม
ความต้ องการของผู้ใช้ 2) หน้ าที่ของระบบ 3) การใช้
งานของระบบ และ 4) ความปลอดภัยของระบบ โดยผู้
เชี่ยวชาญและอาจารย์ผ้ ูสอนจํานวน 15 คน ผลการ
ประเมินพบว่า ระบบที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สดุ
ระยะที่ 4 การศึกษาผลของการใช้ SMILE
model เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง ตามรูปแบบ One Group
Pretest-Posttest Design [8] ด�ำเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้ 1) วางแผนก่อนด�ำเนินการทดลอง 2) ศึกษาผล
การใช้ SMILE model ดังนี ้ 2.1) วัดการคิดอย่างมี
วิ จ ารณญาณของนัก ศึก ษาก่ อ นเรี ย นเรี ย นโดยใช้ รู ป
แบบฯ 2.2) ด�ำเนินการทดลอง โดยให้ ผ้ ูเรี ยนด�ำเนิน
กิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบฯ โดยใช้ เวลาในการ
ทดลอง 10 สัป ดาห์ และ 2.3) วัด การคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณของนักศึกษาหลังเรี ยนโดยใช้ รูปแบบฯ
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ประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงประสบการณ์และสอบถาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรี ยนโดยใช้ รูปแบบฯ
ที่พฒ
ั นาขึ ้น
ระยะที่ 5 การประเมินรับรอง SMILE model
ด�ำเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้ 1) น�ำข้ อมูลที่ได้ จากการ
ศึกษาผลของการใช้ รูปแบบในระยะที่ 3 มาปรับปรุงรูป
แบบ 2) น�ำเสนอรูปแบบให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ ด้ านสิง่ แวดล้ อม
ทางการเรี ยนรู้แบบออนไลน์ ด้ านการเรี ยนการสอนแบบ
สื บ เสาะหาความรู้ ด้ านระบบการสอนแบบอิ ง
ประสบการณ์ ด้ านสือ่ สังคม และด้ านทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ ได้ มาจากการเลือกแบบเจาะจงโดยเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญในด้ านที่เกี่ยวข้ อง อย่างน้ อย 5 ปี จ�ำนวน 9
ท่าน เพือ่ ประเมินรับรองรูปแบบสิง่ แวดล้ อมทางการเรียน
รู้แบบสืบเสาะฯ ที่พฒ
ั นาขึ ้น และ 3) ปรับปรุงรูปแบบ
ตามข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ร้ อยละ ค่า เฉลี่ ย เลขคณิ ต ส่ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และ t-test dependent

สรุ ปผลการวิจยั
ตอนที่ 1 รู ปแบบสิ่งแวดล้ อมทางการเรี ยนรู้
แบบสื บ เสาะโดยอิ ง ประสบการณ์ ผ่ า นสื่ อ สั ง คม
(SMILE model)
ด้ าน SMILE model มี 4 องค์ประกอบ คือ 1)
การสร้ างกระตุ้นการสืบเสาะความรู้ และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 2) การสร้ างสนับสนุนการขยายความรู้ 3)
การสร้ างสนับสนุนการสืบเสาะความรู้และการคิดอย่าง
มีวจิ ารณญาณ และ 4) การสร้ างสนับสนุนและช่วยสร้ าง
สังคมการเรี ยนรู้
ด้ าน สิ่งแวดล้ อมทางการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะ
โดยอิงประสบการณ์ผา่ นสือ่ สังคม มี 7 องค์ประกอบ คือ
สถานการณ์ ปัญหาและกรณี ศึกษา ธนาคารความรู้
เครื่ องมือจัดการความรู้ แบบอิงประสบการณ์ สังคม
ชุมชนนักปฏิบตั ิ การสนับสนุนทางสังคม ฐานกรณีที่
เกี่ยวข้ อง และการโค้ ชและฐานการช่วยเหลือดังแสดงใน
Figure 1
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Figure 1. Learning Environmental Model Using Inquiry Experience-Based Learning (SMILE model)
via Social Media for Enhancing Critical Thinking Skill of Undergraduate Students
ด้ าน กระบวนการเรี ยนรู้และกิจกรรมการเรี ยน
รู้ตาม SMILE model ประกอบด้ วย กระบวนการเรี ยนรู้
นอกห้ องเรี ยน
การสร้ างประสบการณ์ ก่ อ นเข้ า ห้ อ งเรี ย น
1) ผู้เรียนศึกษาและตอบสถานการณ์ปัญหา หรือประเด็น
ค�ำถามและปฏิบตั ิภารกิจการเรี ยนรู้จาก Online Class,
face book 2) สร้ าง mind map เนื ้อหาก่อนเรี ยนและ
แบ่งปั นทาง face book
กระบวนการเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยน
การสร้ างกระตุ้นการสืบเสาะความรู้และการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 1) ผู้สอนแบ่งผู้เรี ยนเป็ นกลุม่ ๆ ละ

3 คน 2) ผู้เรี ยนแต่ละกลุม่ ศึกษาปั ญหาและกรณีศกึ ษา
รวมทัง้ ภารกิจการเรี ยนรู้ จากสื่อสังคมออนไลน์ และ
SMILE LMS 3) ผู้สอนคอยกระตุ้นให้ ผ้ เู รียนศึกษาภารกิจ
และท้ าทายให้ ผ้ เู รี ยนคิดหาค�ำตอบตามภารกิจแต่ละข้ อ
การสร้ างสนับสนุนการขยายความรู้ แบบอิง
ประสบการณ์ผา่ นสือ่ สังคมผ่านสือ่ สังคม 1)ผู้เรียนแต่ละ
กลุม่ สืบเสาะความรู้จาก Knowledge bank และ SMILE
LMS 2) ผู้สอนให้ คำ� แนะน�ำเกี่ยวกับแหล่งเรี ยนรู้ที่หลาก
หลายจากสังคมออนไลน์ 3) -ผู้สอนมอบหมายให้ ผ้ เู รี ยน
สรุ ปองค์ความรู้ ในรู ปแบบ Mind map แล้ วแบ่งปั นใน
facebook
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การสร้ างสนับสนุนการสืบเสาะความรู้และการ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ 1) ผู้เรี ยนศึกษา Related Case
2) ผู้เรี ยนสร้ างกล่องความรู้ (blog) เพื่อจัดการกับความ
รู้และแลกเปลีย่ นความรู้ผา่ น chat, twitter (Social community of practice) 3) ผู้สอนกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนคิดหาวิธี
การที่หลากหลายในการแก้ ปัญหา
การสร้ างสนับสนุนและช่วยสร้ างสังคมการ
เรี ยนรู้ 1) ผู้เรี ยนศึกษามุมมองที่หลายหลายจาก VOD
online (Social support) 2) ผู้สอนกระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยน
ปฏิบตั ภิ ารกิจให้ ส�ำเร็จ (Coaching and Scaffolding)
ตอนที่ 2 ผลการใช้ SMILE model
นัก ศึก ษาที่ เ รี ย นโดยใช้ SMILE model มี
คะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรี ยนสูง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
นัก ศึก ษาที่ เ รี ย นโดยใช้ SMILE model มี
คะแนนผลการเรียนรู้แบบอิงประสบการณ์ ร้ อยละ 85.27
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
นักศึกษาทีเ่ รี ยนโดยใช้ SMILE model มีความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ตอนที่ 3 ผลการประเมินรั บรอง SMILE model
ผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินว่า SMILE model มีความ
เหมาะสมมากที่สดุ (= 4.81, S.D.= 0.12) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้ ายพบว่า กระบวนการเรี ยนการสอน มีความ
เหมาะสมมากที่สดุ รองลงมาได้ แก่ หลักการและองค์
ประกอบของรู ปแบบ วัตถุประสงค์ และการวัดและ
ประเมินผล

อภิปรายผล
SMILE model มีองค์ประกอบคือ การสร้ าง
กระตุ้ นการสื บ เสาะความรู้ และการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ การสร้ างสนับสนุนการขยายความรู้แบบ
อิงประสบการณ์ผา่ นสื่อสังคม การสร้ างสนับสนุนการ
สืบเสาะความรู้และการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และ การ
สร้ างสนับสนุนและช่วยสร้ างสังคมการเรี ยนรู้ สอดคล้ อง
กับหลักการออกแบบบทเรี ยนแบบสืบเสาะออนไลน์ [9],
[10] และองค์ประกอบของบทเรี ยนสืบเสาะบทการเรี ยน
รู้บนเครื อข่าย [11], [12] SMILE model สามารถช่วย
พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยนได้ และ
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ความเหมาะสมของรายละเอียดของแบบจ�ำลองในส่วน
ของขั น้ ตอนและกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนบนสิ่ ง
แวดล้ อมทางการเรียนรู้แบบสืบเสาะโดยอิงประสบการณ์
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริ มทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต พบว่า
มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ เนื่องจาก SMILE
model พัฒนาบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21
ได้ แก่ Constructivism Learning, Social Learning,
Inquiry – based Learning Critical Thinking และความ
ต้ องการของผู้เรี ยนและผู้สอน รวมทังคุ
้ ณลักษณะและ
ความสามารถสือ่ สังคมเอื ้อต่อการน�ำมาใช้ เพื่อการเรี ยน
รู้ ออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
Techakosit & Wannapiroon [13] และPhumeechanya
& Wannapiroon [14] ทีพ่ บว่าการใช้ เทคโนโลยีการเรียน
รู้ ออนไลน์สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการสร้ างสังคมการร่วมมือในการเรียน
รู้ และแก้ ปัญหา รวมทัง้ การพัฒนาทักษะในการเสาะ
แสวงหาความรู้ทนี่ กั ออกแบบหรือบุคลากรทางการศึกษา
สามารถใช้ ได้ งา่ ย สะดวกและประหยัด [15], [16]

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะส�ำหรั บการน�ำผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์
ก่อนจัดการเรี ยนการสอนตาม SMILE model
ควรปฐมนิ เ ทศและฝึ ก ปฏิ บัติ ก ารใช้ สื่ อ สัง คม ระบบ
บริหารจัดการเรียนรู้ เพือ่ สร้ างทักษะการใช้ เครื่องมือและ
ทัศ นคติ ที่ ดี ต่อ การเรี ย นรู้ ซึ่ง เป็ น ปั จ จัย ส� ำ คัญ ให้ ก าร
จัดการเรี ยนการสอนประสบผลส�ำเร็ จ
ข้ อเสนอแนะส�ำหรั บการวิจยั ครั ง้ ต่ อไป
ควรศึกษาทักษะการเรียนรู้ร่วมกันและการแบ่ง
ปั นความรู้ อนั เป็ นผลที่เกิดจากกระบวนการเรี ยนรู้ แบบ
สืบเสาะโดยอิงประสบการณ์ผา่ นสือ่ สังคมของนักศึกษา
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