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บทคัดย่อ
การเรียนโดยส่วนใหญ่ นิยมเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้เรียน
ได้รับและเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้มากที่สุด และหนึ่งในวิธีการเรียนดังกล่าว คือ
การเรียนโดยใช้ปญั หาเป็นฐาน (Problem-Base Learning: PBL) เป็นรูปแบบการเรียน
ทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนได้ศกึ ษา ค้นคว้า เพือ่ แก้ไขปัญหาทีผ่ สู้ อนมอบให้ดว้ ยตนเอง โดยมีผสู้ อน
เป็นผู้คอยให้ค�ำแนะน�ำ และน�ำมาใช้ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative
Learning) เป็นการเรียนแบบกลุม่ เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้ฝกึ ทักษะในการท�ำงานร่วมกันเพือ่
บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน โดยการเรียนแบบร่วมมือจะเกิดประสิทธิภาพเมื่อสมาชิก
ในกลุม่ ทุกคนมีสว่ นร่วมรับผิดชอบในหน้าทีข่ องงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายทุกคน บทความ
ฉบับนี้น�ำเสนอ การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ
1
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Abstract
As most of the learnings center on the student to benefit the students
in accessing and understanding of the learning contents. One of the
learning method is the problem-based learning (PBL). PBL is a method
that allows students to study by themselves in order to solve the
problems given by the teacher. The teacher usually advises the students
along the course. PBL usually uses the cooperative learning or group
learning to practice the teamwork skill for the mutual goal. The cooperative
learning can only reach its highest efficiency when everyone in the
group takes a part in the work and responsible for its assignments. This
article presents the cooperative problem-based learning for the basic
programming subject. The technology of cloud computing and Google
Apps Engine which is a cloud computing service provider was proposed.
Its resources are also available in many forms which is applicable for
current learnings.
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ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น นอกจากนี้ได้น�ำเทคโนโลยีระบบประมวลผล
กลุม่ เมฆ (Cloud Computing) มาร่วมใช้งานด้วย โดยเลือกใช้ Google Apps Engine
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Cloud Computing ที่ให้บริการทรัพยากรหลากหลายรูปแบบ
และสามารถน�ำมาปรับประยุกต์ใช้กับการเรียนในปัจจุบันได้ด้วย
ในการทดลอง ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งผูเ้ รียนออกเป็น 2 กลุม่ คือกลุม่ ทีเ่ รียนโดยใช้ปญ
ั หา
เป็นฐานร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือบน Cloud Computing ด้วย Google Apps
จ�ำนวนกลุม่ ละไม่เกิน 3 – 5 คน และอีกกลุม่ คือกลุม่ ผูเ้ รียนทีเ่ รียนแบบปกติ คือเรียน
บรรยายและท�ำแบบฝึกหัดในคาบเรียน ซึง่ เปรียบเทียบด้วยการให้ผเู้ รียนท�ำแบบทดสอบ
หลังเรียนในตอนท้าย และน�ำมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทั้ง
2 กลุม่ ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ รียนทีเ่ รียนด้วยวิธใี ช้ปญ
ั หาเป็นฐานร่วมกับการเรียนแบบ
ร่วมมือบน Cloud Computing มีคะแนนทดสอบเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มผู้เรียนที่เรียน
ด้วยการบรรยายและท�ำแบบฝึกหัดในคาบเรียน
ค�ำส�ำคัญ : การเรียนรู้แบบร่วมมือ; การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน; 			
		 ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ; Google Apps
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In the experiment, we divided students into two groups. The first
is the students who study under cooperative PBL on the cloud computing
by using Google Apps. Each group contain 3 – 5 students. The other
group study by attending lecture classes and practice by doing exercises
in the class. The comparison was done by comparing the academic
achievement which was measured by post-test score between two
groups. The result shows that students who study under cooperative
PBL on cloud computing gain higher average score than another group.
Keywords : Cooperative Learning; Problem-Based Learning; 		
		
PBL; Cloud Computing; Google Apps
ความเป็นมาและปัญหา
การเรียนการสอนในปัจจุบันมีการน�ำเสนอเนื้อหา และวิธีการสอนหลากหลาย
รูปแบบ ซึง่ ไม่วา่ รูปแบบใดล้วนมีเป้าหมายเพือ่ ให้ผเู้ รียนได้เข้าใจ สามารถใช้ศกั ยภาพทาง
ความคิด และทักษะของตนเองในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 : 7-9) กล่าวเน้นถึงความส�ำคัญใน
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยผู้สอนต้องเป็นผู้สนับสนุนพัฒนาการของผู้เรียน
แต่ละคน เป็นแนวทางการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นทฤษฎีการเรียนรู้
ต่างๆ ซึ่งออกแบบมาเพื่อเอื้อต่อการเรียนดังกล่าว มีอยู่หลากหลายทฤษฎี เช่น การวิจัย
ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้ตพี มิ พ์ในวารสาร Harvard Business Review ในเรือ่ ง
พีระมิดแห่งการเรียนรู้ (Learning Pyramid) (Stephen Arbrm, 2010) เป็นการ
แบ่งเปอร์เซ็นต์การรับรู้ข้อมูลของผู้เรียนเมื่อเรียนในรูปแบบต่างๆ หนึ่งในวิธีที่ท�ำให้
ผูเ้ รียนสามารถจดจ�ำและเข้าใจเนือ้ หาได้อย่างดี คือ การให้ผเู้ รียนได้ลงมือทดลองปฏิบตั ิ
(สามารถจดจ�ำได้ถึง 75%) ดังนั้นหากเทียบกับทฤษฎีการเรียนอื่นๆ มีอยู่หนึ่งทฤษฎี
ที่มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ผู้เรียนได้ทดลอง
ปฏิบตั ิ และศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง คือการเรียนโดยใช้ปญ
ั หา
เป็นฐาน (Problem-Base Learning : PBL) (John R. Savery, 2006 : 1-3) หรือ
การเรียนโดยใช้ปญ
ั หาเป็นหลัก วิธกี ารนีไ้ ด้พฒ
ั นามาจากความคิดของ John Dewey
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ที่เสนอแนวคิดว่าการเรียนรู้ที่ดีเกิดจากการลงมือท�ำ (Learning by doing) โดย
ผู้สอนจะเป็นผู้มอบโจทย์ปัญหาให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ท�ำให้
ผูเ้ รียนสามารถสร้างความรูใ้ หม่ได้ดว้ ยตนเองจากการลงมือทดลองปฏิบตั ิ และเกิดทักษะ
ในการวิเคราะห์ปญ
ั หาไปพร้อมกัน นอกจากนีก้ ารวิจยั พีระมิดแห่งการเรียนรูพ้ บว่าการ
เรียนโดยให้ผเู้ รียนได้แลกเปลีย่ นความคิด ถือเป็นวิธรี องจากการทดลองปฏิบตั ิ ที่ทำ� ให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น (สามารถจดจ�ำได้ถึง 50%) ดังนั้นทฤษฎีหรือ
แนวทางการเรียนแบบกลุ่มที่ท�ำให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพในการเรียนพร้อมกันทั้ง
กลุ่ม คือการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นการเรียนที่เน้นให้ผู้
เรียนได้มีโอกาสท�ำงานร่วมกันเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน แตกต่างจากท�ำงาน
กลุ่มแบบดั้งเดิม คือ สมาชิกในกลุ่มทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองให้
ส�ำเร็จลุล่วง โดยไม่น�ำงานทั้งหมดให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือบางคนในกลุ่ม
อย่างไรก็ดี การมอบหมายงานกลุ่มท�ำเพียงในช่วงเวลาคาบเรียน ซึ่งค่อนข้าง
จ�ำกัด ท�ำให้ผู้เรียนไม่ได้ใช้ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ร่วมกับการเรียนดังกล่าว เพื่อเพิ่มความสะดวกและเวลาให้กับผู้เรียน เช่น
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ทั้งแบบออฟไลน์ และออนไลน์ หรือ
การเรียนบนระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) ซึ่งเป็นที่นิยมใน
ระยะหลังนี้ เพราะนอกจากจะใช้ในเรื่องการศึกษาได้แล้ว ยังสามารถน�ำไปใช้ในทาง
ธุรกิจได้ดว้ ย นอกจากนีย้ งั มีผใู้ ห้บริการระบบประมวลผลกลุม่ เมฆ (Cloud Computing)
หลากหลายองค์กร ทั้งแบบมีค่าใช้จ่าย และไม่มีค่าใช้จ่าย หนึ่งในการให้บริการระบบ
ประมวลผลกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) ซึ่งเป็นที่นิยม คือ Google Apps ที่มี
ทรัพยากรที่หลากหลายไว้รองรับ เช่น การรับ-ส่งอีเมล การอัปโหลดไฟล์ การแชร์ไฟล์
ทั้งแบบ Real Time และไม่ Non - Real Time การสร้างชุมชนเพื่อประกาศข่าวสาร
ต่างๆ เป็นต้น การให้บริการเหล่านี้ สามารถน�ำมาประยุกต์ได้หลากหลายทั้งทาง
ด้านธุรกิจ และด้านการศึกษา เช่น การเรียนแบบออนไลน์ การมอบหมายงาน และ
การก�ำหนดระยะเวลาในการส่งงาน ท�ำให้ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น
นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางหนึ่งในการกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ และผู้สอนสามารถ
ตรวจสอบงานจากที่ใดและเวลาใดก็ได้
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จากความส�ำคัญที่กล่าวในข้างต้น ท�ำให้ผู้วิจัยพบว่า การให้ผู้เรียนได้เรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน นอกจากท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้ว หากน�ำมาใช้ร่วมกับ
การเรียนแบบร่วมมือ จะท�ำให้ผู้เรียนได้ฝึกวิเคราะห์ ท�ำให้ผู้เรียนได้เรียนการรู้ท�ำงาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ได้ฝึกการรับผิดชอบต่องานของตนเองเพื่อให้
ไม่เดือดร้อนผู้อื่น และท�ำให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาของตนเองไป
พร้อมๆ กัน ในขณะเดียวกันการน�ำระบบประมวลผลกลุม่ เมฆ (Cloud Computing) มา
ใช้งานด้วย ยังท�ำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น และสามารถ
เรียนรูไ้ ด้ตลอดเวลา ซึง่ การให้บริการระบบประมวลผลกลุม่ เมฆ (Cloud Computing)
ของ Google Apps ได้เปิดให้ใช้บริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ท�ำให้เหมาะสมต่อ
การน�ำมาใช้ในการเรียน โดยผู้สอนสามารถมอบหมายงาน ก�ำหนดวันส่งงาน ติดตาม
การท�ำงานของผู้เรียนได้ตลอดเวลา และผู้เรียนสามารถท�ำงานส่งให้ตามที่ได้รับมอบ
หมายที่ใดก็ได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากความส�ำคัญนี้ ท�ำให้ผวู้ จิ ยั ได้พฒ
ั นารูปการ
เรียนโดยใช้ปญั หาเป็นฐาน ร่วมกับการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ บนระบบประมวลผลกลุม่ เมฆ
(Cloud Computing) ด้วย Google Apps ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น ซึง่
เป็นรายวิชาพืน้ ฐานส�ำหรับผูเ้ รียนในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นวิชาบังคับใน
หลักสูตร จึงได้เลือกเป็นวิชาทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เพือ่ เปรียบเทียบกับการเรียนแบบเดิม
ด้วยการบรรยายและท�ำแบบฝึกหัดในห้องเรียน ว่าสามารถท�ำให้ผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธี
การดังกล่าว เข้าใจเนื้อหาในบทเรียนมากกว่าหรือไม่
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ สังเคราะห์กรอบแนวคิดในการเรียนโดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานร่วมกับการเรียน
แบบร่วมมือ บนระบบประมวลผลกลุม่ เมฆ (Cloud Computing) ด้วย Google Apps
ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
2. เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ้ รียน ระหว่างผูเ้ รียนทีเ่ รียนด้วย
การเรียนโดยใช้ปญั หาเป็นฐานร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ บนระบบประมวลผลกลุม่ เมฆ
(Cloud Computing) ด้วย Google Apps กับผู้เรียนที่เรียนแบบบรรยาย และท�ำ
แบบฝึกหัดในคาบเรียน ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 1

1. ทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน (วาสนา ภูม,ิ 2555) เป็นแนวคิดรูปแบบการเรียน
จาก John Dewey ที่ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ ซึ่งถือเป็น
แนวคิดที่ท�ำให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Cooperative Learning) การเรียนรูแ้ บบช่วยเหลือกัน (Collaborative Learning)
การเรียนรูโ้ ดยการค้นคว้าอิสระ (Independent Investigation Learning) การเรียนรู้
โดยปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) และการเรียนรูโ้ ดยโครงงานเป็นฐาน
(Project Based Learning) โดยในปี ค.ศ.1971 มีการน�ำรูปแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หา
เป็นฐานมาใช้ครั้งแรกกับนักศึกษาแพทย์ ที่มหาวิทยาลัย Mc Master ณ ประเทศ
แคนาดา ผู้ที่น�ำรูปแบบการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ คือ Haward Barrow
เพื่อให้นักศึกษาแพทย์สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้กับผู้ป่วยในการรักษาจริงได้ ต่อมา
ได้มีการน�ำรูปแบบการเรียนนี้ไปใช้ในหลากหลายสาขาวิชา เนื่องจากการเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ถือเป็นรูปแบบการเรียนหนึง่ ทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง
การให้ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผู้ให้ความหมาย
หลายท่าน เช่น
เฉลิม วราวิทย์ (อ้างอิงใน อุดม รัตนอัมพรโสภณ, 2554) ได้ให้ความหมายเกีย่ วกับ
การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานว่า “เป็นวิธกี ารสอนทีใ่ ช้ปญ
ั หาเป็นตัวกระตุน้ ให้ผเู้ รียน
เกิดความต้องการที่จะใฝ่หาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา”
ไพลิน นุกูลกิจ (อ้างอิงใน วิภาภรณ์ บุญทา, 2541) ได้ให้ความหมายว่า “เป็น
วิธที ใี่ ช้ปญ
ั หา/สถานการณ์ เป็นจุดเริม่ ต้นในการระบุความต้องการ (need) การเรียนรู”้
Allen and Duch (อ้างอิงใน อาภรณ์ แสงรัศมี, 2543) ได้ให้ความหมายว่า
“การเรียนที่เริ่มต้นด้วยปัญหาการสอบถาม หรือปริศนาที่ผู้เรียนต้องการแก้ปัญหา
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนระบุและค้นคว้า”
Howard (อ้างอิงใน อาภรณ์ แสงรัศมี, 2543) ได้ให้ความหมายว่า “เป็นวิธี
การศึกษาที่น�ำเสนอผู้เรียนด้วยปัญหา ที่มีรูปแบบโครงสร้างที่ซับซ้อนในระยะเริ่มแรก
ของประสบการณ์การเรียน”
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โดยสรุป ความหมายของการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน คือการเน้นใช้ปัญหา
ทีอ่ าจเป็นปัญหาทีผ่ สู้ อนมอบให้ผเู้ รียน หรือปัญหาทีผ่ เู้ รียนเกิดความสงสัย หรือปัญหา
ที่พบเจอจากประสบการณ์จริง และใช้ความรู้ที่ได้เรียนร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
เพื่อหาค�ำตอบของปัญหาเหล่านั้น โดยมีผู้สอนเป็นผู้คอยให้ค�ำแนะน�ำกับผู้เรียนอยู่
ห่างๆ เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้เกิดทักษะในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง โดยการทีผ่ สู้ อนก�ำหนดปัญหา
ให้กบั ผูเ้ รียนนัน้ ควรเป็นปัญหาทีผ่ เู้ รียนมีโอกาสได้พบเจอในการท�ำงานจริง หรือปัญหา
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวันของผู้เรียน เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจในการแก้ปัญหา
ของผูเ้ รียน และควรเป็นปัญหาปลายเปิดทีใ่ ห้ผเู้ รียนสามารถแลกเปลีย่ นความคิด และ
สามารถน�ำไปค้นคว้าเพิ่มเติมต่อได้
ลักษณะทั่วไปการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (ยรรยง สินธุ์งาม, 2557) ใน
การน�ำไปใช้ในการสอน ดังนี้
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้อย่างแท้จริง
2. หากมีการจัดกลุ่ม จะให้สมาชิกประมาณ 3 – 5 คน เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้
ความสามารถครบทุกคน
3. ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้คอยอ�ำนวยความสะดวก และให้ค�ำแนะน�ำกับผู้เรียน
4. ใช้ปัญหาเป็นหัวใจส�ำคัญในการเรียนรู้ หากเป็นปัญหาที่กระตุ้นความอยากรู้
ของผู้เรียน จะท�ำให้ผู้เรียนมีความสนใจมากขึ้น
5. ลักษณะของปัญหาทีน่ ำ� มาให้ผเู้ รียนหาค�ำตอบ ต้องมีลกั ษณะทีส่ ามารถแก้ไข
ปัญหาได้หลากหลายวิธี อาจคลุมเครือหรือชัดเจนก็ได้ แต่สามารถตอบได้หลายค�ำตอบ
6. ผูส้ อนประเมินผล โดยประเมินจากสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริง อาจใช้วธิ ใี นการสังเกตผูเ้ รียน
ระหว่างที่แก้ไขปัญหา หรือให้ผู้เรียนน�ำเสนอหน้าชั้นเรียนในหน้าที่ต่างๆ ของตนเอง
เพื่อดูความสามารถของผู้เรียนหลังจากที่แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว
2. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) (บัญญัติ ช�ำนาญกิจ,
2553) เป็นรูปแบบการเรียนในลักษณะการร่วมมือกันแก้ไขปัญหา โดยท�ำงานในลักษณะ
ที่เป็นกลุ่มหรือทีม เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกท�ำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การเรียน
โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือมีหลากหลายวิธี เช่น การท�ำรายงาน การท�ำกิจกรรม
สร้างสรรค์ผลงาน หรือการอภิปรายหน้าชัน้ เรียน เป็นต้น โดยผูส้ อนทีเ่ ป็นผูต้ ดั สินใจว่า
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ควรใช้วธิ กี ารเรียนแบบร่วมมือแบบใดทีเ่ หมาะสมกับกลุม่ ผูเ้ รียน การเรียนแบบร่วมมือ
จะประสบผลส�ำเร็จ เมื่อผู้เรียนทุกคนในกลุ่มได้รับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง จนบรรลุ
วัตถุประสงค์รว่ มกัน ซึง่ เป็นการเรียนแบบกลุม่ หรือทีมอย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้
แบบร่วมมือมีลักษณะในการเรียน ดังนี้
1. มีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มในการท�ำงานร่วมกันในเชิงบวก
2. สมาชิกกลุ่มไม่ควรมากเกินไป (ไม่ควรเกิน 6 คน)
3. สมาชิกกลุ่มควรมีความสามารถที่หลากหลาย เพื่อเกื้อหนุนกันภายในกลุ่ม
ให้ส�ำเร็จลุล่วง
4. สมาชิกกลุ่มควรมีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อมุ่งเน้นให้ท�ำหน้าที่
ของตนให้สำ� เร็จ เมือ่ สมาชิกกลุม่ ทุกคนรับผิดชอบหน้าทีไ่ ด้ดี จะท�ำให้กลุม่ มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
จากลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่ามีความแตกต่างกับการเรียนรู้เป็นกลุ่ม
แบบดั้งเดิม คือการเรียนรู้แบบร่วมมือมุ่งเน้นที่สมาชิกภายในกลุ่มทุกคนต้องมีหน้าที่
มีความรับผิดชอบ และมีปฏิสมั พันธ์รว่ มกัน โดยมีผสู้ อนคอยเป็นผูส้ งั เกตการณ์ และชีแ้ นะ
แนวทางให้กับผู้เรียน ซึ่งเทคนิคในการเรียนรู้แบบร่วมมือมีอยู่หลากหลายวิธี คือ
1) เทคนิคปริศนาความคิด (Jigsaw) เป็นลักษณะผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียน
แต่ละคนศึกษาค้นคว้าข้อมูลของตนเอง จากนั้นน�ำข้อมูลของตนเองมาแลกเปลี่ยน
ความคิดกับสมาชิกภายในกลุม่ เกิดเป็นหัวข้อใหญ่ทคี่ รอบคลุมหัวข้อของผูเ้ รียนแต่ละคน
2) เทคนิคกลุ่มร่วมมือแข่งขัน (Teams-Games-Tournaments : TGT) เป็น
ลักษณะให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มท�ำแบบทดสอบ หรือกิจกรรม ที่ผู้สอนก�ำหนด ซึ่ง
ท�ำเป็นงานเดีย่ ว เมือ่ ผูส้ อนตรวจและให้คะแนนแล้ว ผูเ้ รียนแต่ละคนจะกลับสูก่ ลุม่ ของตน
แล้วน�ำคะแนนทีไ่ ด้มารวมกัน กลุม่ ได้ทไี่ ด้คะแนนสูงสุด อาจได้รบั รางวัล หรือคะแนน
พิเศษจากผู้สอน
3) เทคนิคกลุ่มร่วมมือช่วยเหลือ (Team Assisted Individualization : TAT)
เป็นลักษณะในการให้ผเู้ รียนจับคูภ่ ายในกลุม่ และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้วยกัน จากนัน้
ผลัดกันตรวจสอบจนกว่าจะแก้ไขปัญหาได้
4) เทคนิคกลุม่ สืบค้น (Group Investigation : GI) เป็นลักษณะผูส้ อนให้หวั ข้อ
ในการสืบค้นข้อมูลกับแต่ละกลุ่ม จากนั้นสมาชิกในกลุ่มแบ่งหน้าที่กันหาข้อมูล เพื่อ
น�ำเสนอหน้าชั้นเรียน
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5) เทคนิคกลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together : LT) เป็นลักษณะการจัด
หน้าทีอ่ ย่างชัดเจนภายในกลุม่ โดยระบุตำ� แหน่งของผูเ้ รียนในกลุม่ เพือ่ ท�ำงานของตนเอง
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ แล้วน�ำงานมารวมกันเพื่อน�ำเสนอหรือท�ำรายงานส่งผู้สอน
6) เทคนิคกลุ่มร่วมกันคิด (Numbered Head Together : NHT) เป็นลักษณะ
การจับกลุ่มโดยคละความสามารถของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม ประกอบด้วยผู้เรียนที่เก่ง
ปานกลาง และอ่อน ต่อจากนั้นให้ช่วยกันค้นคว้าหาค�ำตอบจากแบบทดสอบหรืองาน
ที่ผู้สอนมอบหมาย
7) เทคนิคกลุ่มร่วมมือ (Co-op Co-op) เป็นลักษณะการจับกลุ่ม คล้ายกับเทคนิค
กลุ่มร่วมกันคิด แต่จะเป็นการรวมผู้เรียนที่มีความสามารถเฉพาะแต่ละด้านในกลุ่ม
เดียวกัน เพื่อให้ผู้เรียนที่ถนัดในด้านนั้นๆ ได้แสดงความสามารถของตนออกมาอย่าง
เต็มที่
เทคนิคข้างต้น ยังได้มีการแยกย่อยอีกเป็นหลากหลายๆ เทคนิค เพื่อน�ำไปปรับใช้
ให้เหมาะสมกับผูเ้ รียน อาจมีการผสมผสานบางเทคนิค แต่ไม่วา่ จะเป็นเทคนิคใด จะเน้น
การท�ำงานเป็นกลุม่ และให้สมาชิกในกลุม่ ทุกคนมีสว่ นร่วมในการท�ำงานกลุม่ เพือ่ ให้เกิด
ประสิทธิภาพของผลงานที่มากขึ้น โดยนอกจากผู้เรียนจะได้ศึกษาเนื้อหาด้วยตนเอง
แล้ว ยังได้เรียนรู้การท�ำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมด้วย
3. ทฤษฎีระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ
ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) (วิวัฒน์ มีสุวรรณ์, 2557 :
149-157) เป็นการให้บริการทรัพยากรเสมือนออนไลน์ โดยจัดตั้งทรัพยากรไว้ที่
ต�ำแหน่งทีต่ งั้ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ทีฝ่ ง่ั ของผูใ้ ห้บริการ โดยทีผ่ ใู้ ช้บริการ
สามารถเข้าไปใช้บริการได้ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือเช่าก็ตาม ดังนั้นการประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ จึงเป็นการน�ำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยกัน ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ทุกที่
รูปแบบการให้บริการของ Cloud Computing จะเป็นแบบ Dynamic และมี
ทรัพยากรให้ใช้ในลักษณะ Virtualization ซึง่ ผูใ้ ช้บริการไม่จำ� เป็นต้องมีความรูเ้ ทคนิค
ใดๆ ใน Cloud Computing ก็สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ หรือผ่าน
เว็บเบราว์เซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ ซึ่งผู้ให้บริการจะน�ำซอฟแวร์และข้อมูลต่างๆ
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ไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ร่วมกันได้ โดยผู้ใช้
บริการไม่จ�ำเป็นต้องลงซอฟแวร์ไว้ที่เครื่องของตนเอง
นอกจากนีป้ ระเภทของ Cloud Computing สามารถแบ่งเป็นหลายประเภท คือ
1) Public Cloud เป็นการใช้ Cloud Computing ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ไม่ว่าจะผ่านเว็บเบราว์เซอร์ หรือผ่านแอปพลิเคชั่น
2) Private Cloud เป็นการใช้ Cloud Computing ผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์ก
ส่วนตัว เสมือนเป็นการจ�ำลองการใช้งานบน Cloud การใช้งานประเภทนี้ท�ำให้ควบคุม
ได้ง่าย และมีความยืดหยุ่นสูง
3) Hybrid Cloud เป็นการใช้ Cloud Computing แบบ Private ที่เชื่อมต่อกับ
Public Cloud ซึ่งเมื่อมีการเกิด Overflow ขึ้น จะท�ำงานผ่าน Public Cloud
4) Community Cloud เป็นการใช้ Cloud Computing ในการแชร์โครงสร้าง
พื้นฐานระหว่างองค์กร โดยจะแบ่งปันเฉพาะในองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งสามารถใช้
งานร่วมกันได้ มีข้อดีตรงที่ราคาถูกกว่าแบบ Public Cloud แต่จะมีราคาสูงกว่า
Private Cloud ซึ่งเป็นประเภทที่คนส่วนใหญ่ใช้
การจะให้บริการหรือใช้บริการแบบ Cloud Computing จะต้องค�ำนึงถึงคุณสมบัติ
ที่ควรมีของ Cloud Computing เพื่อเป็นสิ่งตัดสินใจในความคุ้มค่าการใช้งาน ซึ่ง
คุณสมบัติของ Cloud Computing ประกอบด้วย
1) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนขนาด คือจะต้องสามารถใช้ได้อย่างยืดหยุ่น
และตรงตามความต้องการในการใช้งานจริงของผูใ้ ช้ มีการส�ำรองในการให้บริการ
2) มีความน่าเชื่อถือ ให้ผู้ใช้รู้สึกวางใจในการใช้งานระบบ ว่าจะไม่มีปัญหาเรื่อง
การสูญเสียของข้อมูลเกิดขึ้น และระบบจะไม่มีการล่มในระหว่างที่ใช้งานอยู่
3) มีความปลอดภัย ด้วยข้อมูลที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องการ ไม่มีทางหลุดออกไปให้
ผู้อื่นได้ ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติส�ำคัญอย่างหนึ่งของ Cloud Computing ที่ผู้ใช้บริการ
ตัดสินใจเลือก
4) สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองการ
ใช้งานของผู้ใช้งานได้ โดยเฉพาะในระดับองค์กรที่ซื้อระบบ Cloud Computing จะ
ต้องสามารถปรับได้ตามความต้องการใช้งานจริง
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5) สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่จ�ำเป็นต้องลงทุนในระบบไอที
เพราะผู้ให้บริการจะเป็นผู้ลงทุนในส่วนนี้ ท�ำให้ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์ของ
เซิร์ฟเวอร์ เพราะผู้ให้บริการ เป็นผู้ให้เช่าเซิร์ฟเวอร์ให้ใช้
6) สามารถแบ่งปันทรัพยากรให้ใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งมีการใช้งานแบบหลายคน
หรือมีการใช้งานอื่นๆ พร้อมกันก็ตาม ระบบจะต้องไม่ล่ม เพื่อให้ผู้ใช้บริการใช้งานได้
อย่างสะดวกราบรื่น
7) ระบบของ Cloud Computing จะต้องมีความเสถียรสม�่ำเสมอ ซึ่งผู้ใช้จะ
ได้รับผลกระทบจากการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากต้อง
รองรับการใช้งานพร้อมกันจ�ำนวนมากๆ
8) สามารถใช้งานระบบจากสถานที่ใดก็ได้ ไม่จ�ำกัดสถานที่ หรือช่วงเวลา และ
สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ
โทรศัพท์มือถือ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เฉลิมชัย กาญจนคเชนทร์ (เฉลิมชัย กาญจนคเชนทร์ และ สมเกียรติ พรพิสทุ ธิมาศ,
2559 : 379-385) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมตอนปลายในรายวิชาชีววิทยาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน หัวข้อเรือ่ ง ระบบหายใจ ระบบขับถ่ายของเสีย และระบบหมุนเวียนเลือด
เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 38 คน วัดผลโดยให้นักเรียน
ท�ำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดความสามารถในการแก้ปัญหา จากนั้นจัดรูปแบบ
การเรียนโดยเน้นปัญหาเป็นฐานในคาบเรียน และให้นักเรียนท�ำแบบทดสอบหลังเรียน
เพือ่ น�ำมาประเมินผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียน
พบว่านักเรียนมีผลคะแนนทดสอบที่ดีขึ้น และมีความก้าวหน้าในการเรียน
วาฤทธิ์ กันแก้ว (วาฤทธิ์ กันแก้ว และ ณมน จีรังสุวรรณ, 2558 : 197-203)
ศึกษาวิจยั เกีย่ วกับออกแบบรูปแบบการเรียนรูร้ ว่ มกันผ่านเทคโนโลยีคลาวด์เพือ่ ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นการน�ำเสนอรูปแบบการเรียน
และประเมินรูปแบบการเรียนที่ได้ออกแบบไว้ โดยผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์จ�ำนวน
5 ท่าน ในรูปแบบการเรียนน�ำเสนอแนวทางในผู้เรียนจับกลุ่ม 4-6 คน และร่วมกัน
วางแผนด�ำเนินงาน โดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ คือ Google Plus, Google Doc,
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กรอบแนวคิดงานวิจัย
Cooperative Learning
ผู้สอนแบ่งกลุ่มของผู้เรียน กลุ่มละ 3 – 5 คน

Cloud Computing
ผู้สอนมอบหมาย
งาน (ปัญหา)
ให้กับผู้เรียน

Cloud Computing
ผู้เรียนน�ำไป
ร่วมกันคิด
วิเคราะห์แก้ไข
ปัญหา

ผู้เรียนอัพโหลดงานส่งให้
ผู้สอนตามวันเวลาที่
ก�ำหนดส่ง

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ
บน Cloud Computing ด้วย Google Apps

จากการศึกษาข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้น�ำมาวิเคราะห์ออกมาเป็น
กรอบแนวคิดดังแผนภาพที่ 1 ซึ่งแบ่งส่วนออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นการเรียนแบบ
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Google Drive, Google Hangout และ Youtube โดยใช้เทคนิคการฝึกพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ และประเมินผลงานแต่ละกลุม่ ผ่านเครือ่ งมือรูบริกส์ ผลการประเมิน
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.00, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.27)
วิชญา รุ่นสุวรรณ์ (วิชญา รุ่นสุวรรณ์, 2558 : 169-175) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบ
การจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นการน�ำเสนอรูปแบบการเรียน และประเมินรูปแบบการเรียน
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทีมี่ ปี ระสบการณ์จำ� นวน 7 ท่าน โดยได้วเิ คราะห์ทงั้ 6 โมดูลประกอบด้วย
โมดูลการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ โมดูลจัดการคลังข้อสอบ โมดูลจัดการห้องเรียน
โมดูลสนับสนุนผู้เรียน และโมดูลการจัดการประเมินผู้สอนและผู้เรียน ได้ผลประเมิน
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.85, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.37)
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ร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้วธิ แี บบ Group Investigation และ Learning
Together โดยให้หัวข้อเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มศึกษาค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน และ
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบภายในกลุ่ม เพื่อน�ำเสนอสิ่งที่ตนเองได้ท�ำในตอนท้าย โดยให้
ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 3-5 คน จากผู้เรียนในกลุ่มเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
จ�ำนวน 15 คน และส่วนทีท่ ำ� งานบนระบบประมวลผลกลุม่ เมฆ (Cloud Computing)
แบบ Public Cloud ซึ่งผู้เรียนสามารถใช้งานได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยเลือกใช้
Google Apps ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Cloud Computing ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ วิธีการ
คือ ผู้สอนมอบหมายปัญหาที่สอดคล้องกับชีวิตประจ�ำวันให้กับผู้เรียนผ่านทาง Google
Community เป็นชุมนุมทีต่ งั้ ขึน้ ส�ำหรับผูเ้ รียนทีว่ ชิ าเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น โดยก�ำหนด
ระยะเวลาในการส่งงาน ในส่วนนี้ผู้เรียนทุกกลุ่มระดมความคิดและร่วมแก้ไขปัญหา
หากผู้เรียนท�ำงานเสร็จทั้งก่อนก�ำหนดหรือตามก�ำหนด จะอัปโหลดงานผ่านหน้าเว็บ
ซึ่งเขียนด้วย Google Script เพื่ออัปโหลดลง Google Drive ของผู้สอน ซึ่งจะสามารถ
เก็บวันและเวลาในการส่งงานของแต่ละกลุ่มได้
หลังจากออกแบบกรอบแนวคิดได้น�ำเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 ท่านประเมิน
ความเหมาะสมในด้านวิธกี ารเรียนแบบร่วมมือ วิธกี ารมอบหมายงาน และก�ำหนดส่งงาน
วิธกี ารอัปโหลดงานให้ผสู้ อนตามวันเวลาทีก่ ำ� หนด และภาพรวมของกรอบแนวคิดทัง้ หมด
ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.85, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.91)
ตารางที่ 1 ผลประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิด
ล�ำดับ
1
2
3
4

หัวข้อ
วิธีการเรียนแบบร่วมมือ
วิธีการมอบหมายงานและการก�ำหนดส่ง
วิธีการอัปโหลดงานส่งให้ผู้สอนทาง Google Script
ความเหมาะสมของกรอบแนวคิด

ค่าเฉลี่ย
3.60
3.60
4.00
4.20
3.85

S.D.
0.71
0.71
1.22
1.00
0.91

ขั้นตอนการดำ�เนินงานวิจัย
การจัดการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ บน Cloud
Computing โดยใช้ Google Apps มีขั้นตอนในการด�ำเนินงาน ดังนี้
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1. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการเรียนรู้
แบบร่วมมือ จากนั้นจึงศึกษาเกี่ยวกับระบบ Cloud Computing จะผู้ให้บริการ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้เลือก Google Apps ที่มีการรองรับการท�ำงานออนไลน์หลายรูปแบบ
2. ออกแบบกรอบแนวคิดในการจัดการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งได้ออกมาเป็น 4 ขั้นตอนหลัก คือ
		 2.1 ขั้นแรกใช้วิธีการแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยการให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม
ออกเป็นกลุ่มละ 3 – 5 คน ในลักษณะแบบสุ่ม แล้วให้ผู้เรียนศึกษาโปรแกรมที่น�ำมา
ใช้ในการท�ำกิจกรรม เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนภายในกลุ่ม
		 2.2 จากนั้นผู้สอนจะมอบหมายงานให้บน Google Community ซึ่งเป็น
หนึ่งในการให้บริการของ Google Apps บน Cloud Computing ในการให้บริการ
ให้ผใู้ ช้สามารถแลกเปลีย่ นข้อมูลร่วมกันได้ ซึง่ ในกรณีนี้ ผูส้ อนได้มอบงานให้กบั ผูเ้ รียน
และก�ำหนดวันเวลาในการส่งงาน ซึ่งผู้เรียนทุกคนจะมองเห็นเนื้อหาของงานเหมือนกัน
ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
		 2.3 หลังจากที่ได้รับมอบหมายงานแล้ว ผู้เรียนน�ำปัญหาเหล่านั้นไปร่วมกัน
แก้ไขปัญหา ซึ่งในกรณีนี้ผู้สอนสามารถเลือกคาบเรียนให้ผู้เรียนได้ระดมความคิดและ
ทดลองปฏิบัติ และเพื่อให้ผู้สอนได้สังเกตการณ์ท�ำงานร่วมกันของผู้เรียนแต่ละกลุ่มได้
ซึ่งเมื่อหมดคาบเรียน ผู้เรียนสามารถน�ำไปท�ำงานต่อนอกคาบเรียน ซึ่งส่วนนี้จะเป็นทั้ง
การเรียนแบบร่วมมือและการใช้ปัญหาเป็นฐาน
		 2.4 เมือ่ ผูเ้ รียนท�ำงานเสร็จ โดยผูเ้ รียนไม่จำ� เป็นต้องท�ำเสร็จในคาบเรียนเท่านัน้
ผู้เรียนจะท�ำงานเสร็จที่ใดเมื่อใดก็ได้ ภายในช่วงเวลาที่ผู้สอนก�ำหนด และอัปโหลดงาน
ส่งผ่านหน้าเว็บที่เขียนด้วย Google Script ซึ่งไฟล์ที่อัปโหลดจะอยู่ใน Google Drive
ของผู้สอน โดยผู้สอนจะเห็นงานที่ผู้เรียนส่ง โดยทั้งสองส่วนนี้ เป็นส่วนหนึ่งในทรัพยากร
ที่มีให้ใช้บริการบน Cloud Computing ของ Google Apps
โดยหลังจากเสร็จสิ้นทั้ง 4 ขั้นตอน จะเป็นการตรวจและให้คะแนนของผู้สอน
ซึ่งผู้สอนสามารถเพิ่มการประเมินด้วยการให้แต่ละกลุ่มมาน�ำเสนอสิ่งที่ตนเอง
ส่งหน้าชั้นเรียน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เพราะบางปัญหามีวิธีในการแก้ปัญหาที่
หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดต่างๆ จากผู้เรียนด้วยกันเอง โดยมีผู้สอนเป็น
ผู้ให้ค�ำแนะน�ำ
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1. น�ำขั้นตอนตามกรอบแนวคิดที่ได้ออกแบบ น�ำไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้เรียน
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้เรียนที่ใช้วิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยเรียนผ่านระบบ Cloud Computing บนการให้บริการ
ของ Google Apps กับอีกกลุ่มผู้เรียนคือเรียนตามปกติในห้องเรียน
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทั้งสองกลุ่ม เพื่อดูผลลัพธ์
ว่าการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือท�ำให้เกิดประสิทธิภาพ
ทางการเรียนที่ดีขึ้นหรือไม่
3. สรุปผลที่ได้จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทั้ง
สองกลุ่ม
ศึกษา
ค้นคว้า
ข้อมูลจาก
บทความ
และงานวิจัย
ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์
และ
ออกแบบ
กรอบ
แนวคิดการ
เรียนด้วย
PBL +
Cooperative
บน
Cloud
Computing

ด�ำเนินตาม
ขั้นตอนที่
ออกแบบใน
กรอบ
แนวคิด เพื่อ
วัดผล

เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียน

สรุปผล

แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
ผลการดำ�เนินงาน
จากขั้นตอนการด�ำเนินงานที่ได้กล่าวไป ผู้สอนจะต้องแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม
เสียก่อน จากนั้นเมื่อแบ่งกลุ่มตามที่ก�ำหนดไว้เรียบร้อย จึงมอบหมายงานให้กับ
ผู้เรียนผ่าน Google Community ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้เรียนที่เรียนในรายวิชาการเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น
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บทที่ 1

ภาพที่ 1 การมอบหมายงานผ่าน Google Community ของรายวิชาการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น

หลังจากที่ผู้เรียนได้รับมอบหมายงาน จะเป็นหน้าที่ของผู้เรียนที่ต้องแบ่งงาน
กันในกลุ่ม ซึ่งในส่วนนี้ผู้สอนสามารถใช้บางชั่วโมงในคาบเรียนให้ผู้เรียนได้ประชุม
วางแผนกัน เพื่อเป็นการสังเกตผู้เรียนว่ามีการแบ่งหน้าที่กันท�ำจริงหรือไม่ และ
หลังจากที่ผู้เรียนได้รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จเรียบร้อย ผู้เรียน
จะอัปโหลดงานของตนเอง ผ่านหน้าเว็บแอปพลิเคชั่นที่เขียนด้วย Google Script
เพื่ออัปโหลดไปยัง Google Drive ของผู้สอน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เรียนเห็นงาน
ของเพื่อนกลุ่มอื่นเพื่อป้องกันการคัดลอกไฟล์ และอัปโหลดเป็นของตนเอง

ภาพที่ 2 หน้าเว็บในการอัปโหลดไฟล์ที่เขียนด้วย Google Script
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บทที่ 1

โดยหลังจากที่อัปโหลดไฟล์เรียบร้อยแล้ว ผู้สอนจะเห็นไฟล์ที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
ส่งมา ซึ่งในขั้นตอนถัดไปผู้สอนสามารถดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าวเพื่อน�ำไปตรวจ

ภาพที่ 3 ไฟล์ที่ผู้เรียนอัปโหลดส่งงาน ซึ่งจะเก็บไว้ใน Google Drive

จากรูปที่ 2 และ 3 จะเห็นว่าผู้เรียนสามารถอัปโหลดงานส่งจากที่ใดเวลาใดก็ได้
แต่ต้องอยู่ภายในช่วงเวลาที่ก�ำหนดส่งงาน ในขณะเดียวกันผู้สอนสามารถตรวจสอบ
ไฟล์ที่ผู้เรียนส่งจากที่ใดก็ได้เช่นกัน โดยผู้สอนไม่จ�ำเป็นต้องนั่งอยู่ที่โต๊ะท�ำงานเพื่อ
ดาวน์โหลดและตรวจงานของผู้เรียน ท�ำให้เอื้อประโยชน์กับทั้งผู้สอนและผู้เรียนใน
เวลาเดียวกัน
จากการเปรียบเทียบระหว่างการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการเรียน
แบบร่วมมือ บน Cloud Computing ด้วย Google Apps และผู้เรียนที่เรียนแบบปกติ
ซึ่งได้ท�ำการทดสอบท้ายบทเรียน โดยกลุ่มที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(กลุ่ม ST1) และกลุ่มผู้เรียนแบบปกติ (กลุ่ม ST2) เป็นนักศึกษาปริญญาตรี สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่ก�ำลังศึกษาหรือเคยศึกษาในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
จ�ำนวนทัง้ หมด 30 คน แบ่งออกเป็นกลุม่ ละ 15 คน เมือ่ น�ำผลการทดสอบมาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ST1 มีคะแนนทดสอบเฉลี่ยที่ 15.50
คะแนน มากกว่ากลุ่ม ST2 ที่มีคะแนนทดสอบเฉลี่ยที่ 12.65 คะแนน (ตารางที่ 2)
แสดงว่าการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ ช่วยกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากกว่าผู้เรียนที่เรียนแบบปกติ คือเรียน
บรรยาย และท�ำแบบฝึกหัดย่อยที่ผู้สอนมอบหมายในคาบเรียน
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จ�ำนวนผู้เรียน

คะแนน
ค่าเฉลี่ย ST2
12.65

Df

t

sg

29

(10.10)

.000

การทดสอบได้ท�ำการสลับกลุ่มของผู้เรียนแบบสุ่มจ�ำนวน 5 รอบ จากจ�ำนวน
ผู้เรียน 30 คน โดยสลับกันทดสอบระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ กับและกลุ่มเรียนตามปกติ ซึ่งคะแนนเฉลี่ยในแต่ละรอบที่ทดสอบ ได้ผลลัพธ์
ตามค่าในแผนภูมิเปรียบเทียบด้านล่างนี้

แผนภูมิ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบแต่ละรอบ

สรุปผล
จากวัตถุประสงค์การวิจยั เรือ่ งการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปญ
ั หา
เป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) บน Cloud
Computing ด้วย Google Apps แบ่งได้ออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
1) ผลประเมินกรอบแนวคิดกรอบแนวคิดการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับ
การเรียนแบบร่วมมือบน Cloud Computing ด้วย Google Apps ในรายวิชาการ
เขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน ได้นำ� เสนอผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 5 ท่าน

บทที่ 1

30

คะแนน
ค่าเฉลี่ย ST1
15.50
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ในการประเมินความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.85, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.91)
2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มผู้เรียนที่เรียนด้วย
วิธีเรียนใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ บนระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ
(Cloud Computing) ด้วย Google Apps และกลุ่มผู้เรียนที่เรียนด้วยการบรรยาย
และท�ำแบบฝึกหัดในคาบเรียนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น พบว่าการเรียน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ บนระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ
(Cloud Computing) ท�ำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหามากกว่า จากผลคะแนนทดสอบ
ของกลุ่มแรกที่มีคะแนนเฉลี่ย 15.50 ซึ่งมากกว่าผู้เรียนอีกกลุ่มที่มีคะแนนทดสอบเฉลี่ย
12.65 คะแนน
อภิปรายผล
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) บน Cloud Computing ด้วย Google
Apps ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ได้ออกแบบกรอบแนวคิดจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) การแบ่งกลุ่มผู้เรียนตาม
ลักษณะทั่วไปของการเรียนแบบร่วมมือ โดยให้ผู้เรียนมีอิสระในการจับกลุ่มเอง
2) การมอบหมายงานซึ่งเป็นปัญหาที่สอดคล้องกับในชีวิตประจ�ำวันทาง Google
Community ซึ่งเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่ผู้ให้บริการระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ (Cloud
Computing) ของ Google Apps แบ่งปันให้ ในส่วนนี้ทุกกลุ่มสามารถเข้ามาอ่านงาน
และวันก�ำหนดส่งได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องคอยถามสมาชิกคนอื่นหรือผู้สอน 3) การ
ระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหา ใช้วิธีแบบ Group Investigation และ Learning
Together ร่วมกัน คือโจทย์ที่ได้รับผู้เรียนจะต้องศึกษาหาวิธีแก้ปัญหาเพิ่มเติม และ
ต้องแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยผู้เรียนสามารถสอบถามผู้สอนได้ตลอด
เวลาทาง Google Hangout หรือช่องทางอื่น และ 4) การอัปโหลดงานส่งหลังจาก
ที่ได้ท�ำงานที่ได้รับมอบหมายแล้ว การอัปโหลดจะท�ำงานผ่านหน้าเว็บที่เขียนด้วย
Google Script เพื่อส่งไฟล์งานไปยัง Google Drive ของผู้สอน โดยผู้สอนสามารถ
ส่งงานได้ตลอดเวลาภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด การออกแบบขั้นตอนต่างๆ นี้สอดคล้อง
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กับงานวิจัยของ วาฤทธิ์ กันแก้ว (2558) ที่น�ำระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ (Cloud
Computing) ของ Google Apps มาใช้ในการท�ำงานร่วมกัน และงานวิจัยของ
วิชญา รุน่ สุวรรณ์ (2558) ทีม่ กี ารจัดเก็บข้อมูลบนระบบประมวลผลกลุม่ เมฆ (Cloud
Computing) และการสนับสนุนผู้เรียนในการให้ความช่วยเหลือได้จากหลากหลาย
ช่องทาง (เช่น Google Hangout, Google Community เป็นต้น) และได้ผลการ
ประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 ท่าน อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 3.85,
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.91)
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างกลุ่มแรกคือ กลุ่มผู้เรียนที่เรียน
ด้วยวิธีการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ บน Cloud
Computing ด้วย Google Apps ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น และกลุม่ สอง
คือ กลุม่ เรียนทีเ่ รียนด้วยการฟังบรรยายและท�ำแบบฝึกหัดในคาบเรียน โดยเป็นผูเ้ รียน
ที่ก�ำลังศึกษาและเคยศึกษาในรายวิชาดังกล่าวจ�ำนวน 30 คน จากสองกลุ่มเรียน
(Section) แบ่งเป็น 15 คน จะได้รับมอบหมายงานแบบกลุ่มแรก และอีก 15 คน
จะเรียนบรรยายในคาบเรียนแบบกลุ่มสอง พบว่ากลุ่มแรกมีคะแนนทดสอบเฉลี่ยที่
15.50 คะแนน ในขณะที่กลุ่มสองมีคะแนนทดสอบเฉลี่ยที่ 12.65 คะแนน ซึ่งน้อยกว่า
กลุ่มแรก ซึ่งผู้เรียนในกลุ่มแรกมีความเข้าใจในเนื้อหามากกว่า สอดคล้องกับงานวิจัย
ของเฉลิมชัย กาญจนคเชนทร์ (2559) ที่น�ำวิธีการเรียนโดยเน้นปัญหาเป็นฐานและ
ให้ท�ำงานในลักษณะเป็นกลุ่มเช่นเดียวกัน
สรุปได้ว่า การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) บน Cloud Computing ด้วย Google
Apps ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้นจากการศึกษาและทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง
โดยมีผสู้ อนคอยดูแล และผูเ้ รียนสามารถสอบถามได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา และการมอบหมายงาน
ทาง Google Community นอกจากผู้เรียนสามารถดูรายละเอียดและก�ำหนดส่งงาน
ได้ตลอดเวลาแล้ว ยังเป็นสิ่งที่คอยย�้ำเตือนให้ผู้เรียนตระหนักในงานที่ต้องรับผิดชอบ
รวมถึงการอัปโหลดงานลง Google Drive หากมีกลุ่มใดที่อัปโหลดงานส่งแล้ว จะ
เป็นการกระตุ้นกลุ่มอื่นให้เร่งท�ำงานส่งตาม โดยทุกครั้งหลังส่งงาน ผู้สอนจะให้
แต่ละกลุ่มออกมาอธิบายวิธีการรวมถึงหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งส่วนนี้เป็นการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนต้องรับผิดชอบงานด้วยตนเองอีกทางหนึ่ง
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ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากขั้นตอนระหว่างการระดมความคิดและแก้ปัญหาเป็นในรายวิชาการ
เขียนโปรแกรม การท�ำงานส่วนใหญ่จึงอยู่ในโปรแกรมที่ใช้เขียนเป็นหลัก ท�ำให้การ
ติดตามและคอยดูแลจะเป็นในลักษณะการสอบถามความคืบหน้า หรือผู้เรียนเข้ามา
สอบถามด้วยตนเอง ควรออกแบบในลักษณะให้สามารถแบ่งปันงานที่ก�ำลังด�ำเนินงาน
ให้ผู้สอนสามารถมองเห็นได้แต่ละกลุ่ม ซึ่งสามารถเข้ามาตรวจสอบดูความคืบหน้า
ได้เรื่อยๆ โดยไม่จ�ำเป็นต้องคอยถามความคืบหน้าของผู้เรียน และควรมีข้อก�ำหนด
ในการแบ่งกลุ่มที่ชัดเจนขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้รับผิดชอบและใช้ความสามารถของตนเอง
ได้อย่างเต็มที่
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