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1. บทนำ 

ในศตวรรษท่ีผ5านมาการพัฒนาเทคโนโลยีเป�นไปอย5างรวดเร็วซ่ึงได/สร/างความแตกต5างอย5างมีนัยสำคัญ 

ในทางกลับกันเราอาจโต/แย/งว5านักวิชาการกลับใช/แต5วิธีการสอนแบบเดิมๆ ผู/ท่ีเกิดในช5วงป§ 1960 ถึง 1970 

คงสามารถแบ5งป�นเร่ืองราวเก่ียวกับเวลาท่ีนักศึกษาจะต/องใช/ไปในห/องสมุดเพ่ือให/ได/เอกสารอ/างอิงสำหรับงาน

ท่ีได/รับมอบหมาย 

แต5ป�จจุบันน้ีนักศึกษาสามารถเข/าถึงเอกสารอ/างอิงจากทุกท่ีในโลกในเวลาเพียงไม5ก่ีวินาทีโดยการใช/แล็ปท็อป, 

แท็บเล็ต หรือสมาร~ทโฟน 

อย5างไรก็ตามการเข/าถึงข/อมูลจำนวนมหาศาลอย5างรวดเร็วน้ันช5วยรับประกันคุณภาพงานของนักศึกษาได/หรือไ

ม5 ซ่ึงแน5นอนว5ารับประกันคุณภาพไม5ได/ เพราะข/อมูลเหล5าน้ันไม5ได/เป�นประโยชน~เสมอไป 

จึงจำเป�นท่ีนักศึกษาจะต/องมีความสามารถในการเลือกใช/และวิเคราะห~ข/อมูลเพ่ือตอบคำถามการวิจัย 

ดังน้ันโมดูลน้ีจึงมีวัตถุประสงค~เพ่ือช5วยเสริมสร/างทักษะการใช/เทคโนโลยีของนักศึกษาเพ่ือสนับสนุนงานเขียนแ

ละงานวิจัยท่ีได/รับมอบหมาย โดยเฉพาะอย5างย่ิงวัตถุประสงค~ของโมดูลน้ีซ่ึงมีดังน้ี: 

● เพ่ือสร/างและเพ่ิมขีดความสามารถของนักวิจัยในการพัฒนาการคิดอย5างมีวิจารณญาณโดยใช/การวิเคร

าะห~เชิงโต/แย/ง 

● เพ่ือพัฒนาทักษะของนักวิจัยในการใช/เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับการรวบรวมข/อมูลและการเตรียมการวิเค

ราะห~ 

● เพ่ือเพ่ิมและขยายขีดความสามารถของนักวิจัยเก่ียวกับวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

● เพ่ือพัฒนาทักษะของนักวิจัยในการพัฒนาเทคโนโลยีการสอนสำหรับการสอนและการเรียน 

เพ่ือให/บรรลุวัตถุประสงค~ข/างต/น โมดูลน้ีจึงได/รับการออกแบบมาให/ครอบคลุม 3 ขอบเขตย5อย ได/แก5 

การพัฒนาการคิดอย5างมีวิจารณญาณ, การใช/ประโยชน~สูงสุดจากเทคโนโลยีในการวิจัย 
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และการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงแต5ละเน้ือหาเหล5าน้ีจะกลายเป�นส5วนหน่ึงในโมดูลน้ี เช5น ส5วนท่ี 1 

อธิบายถึงวิธีการพัฒนาขีดความสามารถของการคิดอย5างมีวิจารณญาณ ส5วนท่ี 2 

ส5งมอบการฝªกอบรมเก่ียวกับการใช/ประโยชน~สูงสุดของเทคโนโลยีดิจิตอลในการวิจัย ในขณะท่ีส5วนท่ี 3 

เก่ียวข/องกับการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 

ในตอนท/ายของการฝªกอบรมผู/เข/าร5วมจะต/องบรรลุความสามารถดังต5อไปน้ี: 

● เพ่ือระบุองค~ประกอบของการคิดเชิงวิพากษ~ 

● เพ่ือพัฒนาการวิเคราะห~เชิงโต/แย/ง 

● เพ่ือนำแพลตฟอร~มออนไลน~ไปใช/ในการรวบรวมข/อมูล 

● เพ่ือเอาประโยชน~จากแพลตฟอร~มออนไลน~ไปใช/สำหรับการเตรียมการวิเคราะห~ 

● เพ่ือปรับปรุงพลวัตและความกระตือรือร/นในการสอน 

● เพ่ือกระตุ/น, แนะนำ และโต/ตอบกับนักศึกษาในช้ันเรียนระหว5างกระบวนการสอน  

 

2. การพัฒนาการคิดอย=างมีวิจารณญาณ 

Wiryono Raharjo and Hangga Fathana, Universitas Islam Indonesia 

 

ในส5วนน้ีเป�นการกำหนดแนวคิดของการคิดอย5างมีวิจารณญาณและความสามารถดังกล5าวสามารถฝªกฝนแ

ละพัฒนาได/อย5างไร ซ่ึงประกอบด/วยส5วนต5างๆ หกส5วน ได/แก5 ส5วนแรกกำหนดการคิดอย5างมีวิจารณญาณ 

ส5วนถัดไปคือส5วนย5อยส่ีส5วนท่ีกล5าวถึงประเด็นของการคิดอย5างมีวิจารณญาณในการเขียนเชิงวิชาการท่ีเก่ียวข/อ

งกับการวิเคราะห~การคิดอย5างมีวิจารณญาณในการอ5านและการเขียนและการสร/างแผนผังเชิงโต/แย/งโดยใช/กร
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ณีศึกษาของการเขียนเชิงวิชาการ แม/ว5าจะมีกล5าวถึงการใช/เทคโนโลยีเชิงลึกในส5วนท่ี 3 ซ่ึงส5วนน้ีใช/ K-Chart 

และ Open Knowledge 

เป�นเคร่ืองมือท่ีทำให/แนวคิดการคิดอย5างมีวิจารณญาณเป�นส5วนหน่ึงในกระบวนการวิจัย 

2.1  การคิดเชิงวิพากษFคืออะไร 

Wood (2002) ได/โต/แย/งไว/ว5าการคิดอย5างมีวิจารณญาณคือ 

“กระบวนการท่ีใช/เหตุผลในการแยกแยะส่ิงท่ีเป�นจริงและส่ิงท่ีผิด” และ Wood (2002) 

ยังยืนยันอีกว5ากระบวนการดังกล5าว “เก่ียวข/องกับความคุ/นเคยในตรรกศาสตร~และตรรกะวิบัติ” 

นอกจากน้ียังเก่ียวข/องกับความสามารถในการแยกแยะระหว5างข/อเท็จจริงและความคิดเห็นและเป«ดกว/างทางค

วามคิดเม่ือต/องรับมือกับป�ญหาบางอย5าง เช5น ไม5ยอมรับหรือปฏิเสธข/อเรียกร/องใดๆ ท่ีปราศจากการตรวจสอบ 

Paul และ Elder (2010) ได/พัฒนาแบบจำลองท่ีอธิบายกระบวนการการคิดอย5างมีวิจารณญาณ (รูปภาพท่ี 1) 

เพ่ือให/เข/าใจถึงวิธีการสร/างความสามารถด/านการคิดอย5างมีวิจารณญาณได/ดีข้ึน 

ซ่ึงแบบจำลองน้ีจะถูกนำมาใช/เป�นฐานในการพัฒนาโมดูลย5อยน้ีต5อไป 

รูปภาพท่ี 1 แบบจำลองการคิดอย=างมีวิจารณญาณของ Paul-Elder 

 

 
 

ท่ีมา: ผู/นิพนธ~ทำข้ึนใหม5จาก http://louisville.edu/ideastoaction/about/criticalthinking/framework  
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เข/าถึงได/แล/วเม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (โดยใช/รหัส QR ด/านล5าง) 

 

รูปภาพท่ี 1 แสดงทุกองค~ประกอบของการให/เหตุผลอย5างมีจุดประสงค~ 

การให/เหตุผลคือความพยายามในการกำหนดคำถามท่ีต้ังข้ึนจากมุมมองบางอย5างตามสมมติฐานและตามข/อมูล 

(หลักฐาน) ทุกองค~ประกอบของการให/เหตุผลจะแสดงในรูปแบบของแนวคิดและความคิด 

เพ่ือให/เราสามารถวาดภาพข/อสรุปท่ีเหตุผลท้ังหมดจะต/องมีการอนุมาน (การตีความ) 

โดยเฉพาะอย5างย่ิงการให/เหตุผลท้ังหมดน้ันจะต/องมีผลกระทบและผลท่ีตามมาด/วย (ดูรหัส QR 

ข/างต/นสำหรับแหล5งข/อมูลด้ังเดิมของเอกสารอ/างอิง - 

http://louisville.edu/ideastoaction/about/criticalthinking/framework เข/าถึงได/แล/วเม่ือวันท่ี 15 

กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 

 

 

ตัวอย5างคำถามเชิงวิพากษ~ 

จุดส้ินสุดของกระบวนการการคิดอย5างมีวิจารณญาณคือคุณลักษณะทางป�ญญาซ่ึงถือได/ว5าเป�นประโยช

น~ผ5านการประยุกต~ใช/มาตรฐานสติป�ญญาในองค~ประกอบของการให/เหตุผล 

ตัวอย5างคำถามท่ีถือได/ว5าเป�นส5วนสำคัญของมาตรฐานสติป�ญญาดังท่ีอธิบายไว/ในตารางท่ี 1 

คำถามเหล5าน้ีสามารถใช/สำหรับพัฒนาการฝªกปฏิบัติเก่ียวกับการคิดอย5างมีวิจารณญาณท่ีถูกถ5ายทอดในช5วงเว

ลาของการสอน 
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ตารางท่ี 1. องคFประกอบของการใหYเหตุผล 

องค~ประกอบของการให/เหตุผ

ล 

ตัวอย5างคำถาม 

ความชัดเจน ● คุณทำอย5างรอบคอบแล/วหรือไม5 

● คุณอธิบายส่ิงท่ีคุณหมายถึงได/หรือไม5 

● คุณยกตัวอย5างได/หรือไม5 

ความถูกต/อง ● เราจะตรวจสอบส่ิงน้ันได/อย5างไร 

● เราจะรู/ได/อย5างไรว5ามันเป�นเร่ืองจริง 

● เราจะตรวจสอบหรือทดสอบได/อย5างไร 

ความแม5นยำ ● คุณเจาะจงให/มากกว5าน้ีได/หรือไม5 

● คุณให/รายละเอียดเพ่ิมเติมได/หรือไม5 

● คุณจะพูดให/แน5ชัดมากกว5าน้ีได/หรือไม5 

การเข/าประเด็น ● เก่ียวข/องกับป�ญหาอย5างไร 

● สนับสนุนคำถามอย5างไร 

● ช5วยเราในประเด็นดังกล5าวอย5างไร 

การเจาะลึก ● ป�จจัยอะไรทำให/เร่ืองน้ีเป�นเร่ืองยาก 

● ความซับซ/อนของคำถามน้ีคืออะไร 

● เราต/องจัดการกับความยุ5งยากอะไรบ/าง 

การเป«ดกว/าง ● เราจำเป�นต/องดูเร่ืองน้ีจากมุมมองอ่ืนด/วยหรือไม5 

● เราจำเป�นต/องพิจารณาเร่ืองน้ีจากมุมมองอ่ืนด/วยหรือไม5 

● เราจำเป�นต/องดูเร่ืองน้ีด/วยวิธีการอ่ืนหรือไม5 
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ตรรกะ ● ท้ังหมดน้ีเข/ากันได/ดีหรือไม5 

● ย5อหน/าแรกของคุณพอดีกับย5อหน/าสุดท/ายหรือไม5 

● ส่ิงท่ีคุณกล5าวมีหลักฐานหรือไม5 

ความสำคัญ ● ประเด็นน้ีเป�นประเด็นสำคัญท่ีสุดในการพิจารณาใช5หรือไม5 

● แนวคิดน้ีเป�นแนวคิดสำคัญท่ีจะมุ5งเน/นใช5หรือไม5 

● ข/อเท็จจริงใดบ/างท่ีเป�นข/อเท็จจริงท่ีสำคัญท่ีสุด 

ความเท่ียงธรรม ● ความคิดของข/าพเจ/าสมเหตุสมผลกับเน้ือหาหรือไม5 

● ข/าพเจ/าเอาความคิดของผู/อ่ืนมาใช/หรือไม5 

● วัตถุประสงค~ของข/าพเจ/าพอดีกับสถานการณ~หรือไม5 

● ข/าพเจ/าใช/แนวคิดของข/าพเจ/าในการใช/งานอย5างมีความรู/หรือข/

าพเจ/าบิดเบือนแนวคิดเพ่ือให/ได/ส่ิงท่ีข/าพเจ/าต/องการ 

ท่ีมา: ผู/นิพนธ~ทำข้ึนใหม5จาก http://louisville.edu/ideastoaction/about/criticalthinking/framework  

เข/าถึงได/แล/วเม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 – ใช/รหัส QR ด/านล5างเพ่ือเข/าถึงแหล5งข/อมูลด้ังเดิม 

 

เพ่ือให/บรรลุผลตามต/องการ (คุณลักษณะทางป�ญญา) มีหกส5วนท่ีถูกถ5ายทอดจากโมดูลย5อยน้ี: (1) 

การแสดงการคิดอย5างมีวิจารณญาณท่ีใช/ในการอ5านและการเขียน; (2) 

การใช/หลักฐานต5อการคิดอย5างมีวิจารณญาณ (3) การปลูกฝ�งการสร/างแผนผังเชิงโต/แย/ง และ (4) 

พัฒนาการวิเคราะห~เชิงโต/แย/ง 
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2.2 การแสดงการคิดอย=างมีวิจารณญาณท่ีใชYในการอ=านและการเขียน 

ในส5วนน้ีของโมดูลเราจะถ5ายทอดเน้ือหาเก่ียวกับวิธีการคิดอย5างมีวิจารณญาณท่ีใช/ในการอ5านและการเ

ขียน 

การอ5านเป�นการโต/ตอบระหว5างสมองและหน/ากระดาษของบทความวิจัยฉบับสมบรูณ~เก่ียวข/องกับนักแสดงสอง

คน: ผู/อ5านและผู/เขียน กล5าวอีกนัยหน่ึงผู/อ5านและผู/เขียนเป�นนักแสดงสองคนท่ีไม5สามารถแยกออกจากกันได/ 

โดยส่ือสารผ5านบทความวิจัยฉบับสมบรูณ~ 

ซ่ึงบทความวิจัยฉบับสมบรูณ~ท่ีดีคือหน่ึงส่ิงท่ีสามารถสร/างความสามารถในการคิดอย5างมีวิจารณญาณท้ังในผู/อ5า

นและผู/เขียนได/ ส5วนท่ีอยู5ด/านล5างแสดงให/เห็นว5าอะไรคือส5วนสำคัญของการส่ือสารระหว5างผู/เขียน - ผู/อ5าน: 

2.2.1 ผูYอ=านและความคาดหวังของผูYอ=าน 

ก5อนท่ีเราจะเร่ิมกระบวนการเขียน 

ส่ิงสำคัญคือเราจะต/องเข/าใจเป�าหมายของบทความวิจัยฉบับสมบรูณ~ของเราก5อน – ผู/อ5านเป�นใคร Booth et 

al (2003) แนะนำให/เราคิดเหมือนผู/อ5านเม่ือเราอยู5ในข้ันตอนการเขียน 

เคล็ดลับบางประการท่ีเราในฐานะผู/เขียนจำเป�นต/องเข/าใจในขณะทำการเขียนมีดังน้ี (Booth et. al. 2003: 

32-33): 

1. ใครจะอ5านรายงานของเรา ใช5ผู/เช่ียวชาญไหม เป�นผู/อ5านท่ัวไปท่ีทราบดีอยู5แล/วหรือไม5 

เป�นผู/อ5านท่ัวไปท่ีรู/เร่ืองเก่ียวกับหัวข/อเพียงเล็กน/อยหรือไม5 

2. ผู/อ5านคาดหวังให/ข/าพเจ/าทำในส่ิงท่ีข/าพเจ/าต้ังใจจะทำหรือไม5 

ข/าพเจ/าควรจะสร/างความบันเทิงให/กับผู/อ5านหรือไม5 ให/ความรู/ใหม5เก่ียวกับข/อเท็จจริงหรือไม5 

ช5วยให/ผู/อ5านเข/าใจในบางส่ิงได/ดีข้ึนหรือไม5 

ช5วยให/ผู/อ5านทำบางส่ิงเพ่ือแก/ป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ~จริงได/หรือไม5  
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3. ข/าพเจ/าคาดหวังให/ผู/อ5านได/รู/มากน/อยแค5ไหน ผู/อ5านรู/อะไรเก่ียวกับหัวข/อของข/าพเจ/าบ/าง 

ผู/อ5านสนใจส่ิงใดเป�นพิเศษบ/าง มีแนวโน/มท่ีผู/อ5านคาดหวังจะให/ข/าพเจ/าพูดคุยเร่ืองอะไรบ/าง 

มีป�ญหาท่ีผู/อ5านนึกได/อยู5แล/วหรือไม5 ผู/ฟ�งมีป�ญหาอยู5แล/วแต5ผู/ฟ�งไม5ได/รับการยอมรับหรือไม5 

ไม5ได/เป�นป�ญหาของผู/ฟ�งแต5เป�นของข/าพเจ/าเท5าน้ันหรือไม5 

ผู/ฟ�งจะนำป�ญหาไปใช/อย5างจริงจังโดยอัตโนมัติหรือข/าพเจ/าจะต/องออกแรงเพ่ือโน/มน/าวให/ผู/ฟ�งเห็นถึง

ความสำคัญหรือไม5 

4. ผู/อ5านจะตอบสนองต5อการแก/ป�ญหา/คำตอบในคำกล5าวอ/างหลักของข/าพเจ/าอย5างไร 

จะขัดแย/งกับส่ิงท่ีผู/อ5านเช่ือไปแล/วหรือไม5 อย5างไร 

ผู/อ5านจะรู/ข/อโต/แย/งมาตรฐานกับวิธีแก/ป�ญหาของข/าพเจ/าหรือไม5 

ผู/อ5านต/องการเห็นข้ันตอนท่ีนำข/าพเจ/าไปสู5การแก/ป�ญหาหรือไม5 

ผู/อ5านคาดหวังว5ารายงานของข/าพเจ/าจะเป�นไปตามรูปแบบมาตรฐานหรือไม5 

ถ/าเป�นเช5นน้ันความคาดหวังน้ันคืออะไร 

 

2.2.2 การคิดอย=างมีวิจารณญาณในบทความวิจัยฉบับสมบรูณF 

ในขณะท่ีเคล็ดลับข/างต/นเป�นส่ิงจำเป�นในการลดทิศทางของกระบวนการเขียนให/แคบลง 

แต5คุณภาพของบทความวิจัยฉบับสมบรูณ~ก็จะถูกสร/างข้ึนโดยวิธีท่ีได/รวมสถานการณ~การการคิดเชิงวิพากษ~ไว/ใ

นบทความวิจัยฉบับสมบรูณ~ 

เพ่ือท่ีจะดูคุณภาพการส่ือสารท่ีสำคัญระหว5างผู/เขียนและผู/อ5านผ5านบทความวิจัยฉบับสมบรูณ~ 

ตัวอย5างของการวิเคราะห~การคิดอย5างมีวิจารณญาณในหนังสือท่ีเขียนโดย Harlan Cohen (2009) – 

ต้ังช่ือเร่ืองว5า “Undercover Parents” – ถูกกล5าวถึงใน Barnet และ Bedau (2014: 21- 24) 

ซ่ึงแสดงไว/ด/านล5างน้ี: 
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ย5อหน/า 12 และ 13 (หน/า 22): 

Will your teenagers find other ways of communicating with their friends when they 

realize you may be watching? Yes. But text messages and cell phones don’t offer the 

anonymity and danger of the Internet. They are usually one-on-one with someone you 

know. It is far easier for a predator to troll chat rooms and MySpace and Facebook.  

There will be tough calls. If your sixteen-year-old son, for example, is visiting 

hardcore pornography sites, what do you do? When I was sixteen, we looked at Playboy 

centrefolds and read Penthouse Forum. You may argue that’s not the same thing, that 

Internet pornography makes that stuff seem about as harmful as “SpongeBob.”  

การอ/างอิงของการวิเคราะห~การคิดเชิงวิพากษ~ของย5อหน/าข/างต/นแสดงไว/ด/านล5าง (หน/า 23-24): 

●  หัวข/อ“Undercover Parents” เป�นหัวข/อท่ีเร/าใจและดึงดูดความสนใจ  

●  ยOอหนSาท่ี 12 เร่ิมต/นด/วยคำถาม (“Will your teenagers find other ways of communicating . 

. . ?”) ซ่ึงคำถามน้ียังบ5งบอกอีกว5า Coben รู/ใจผู/อ5านของเข/าดีว5าคำถามน้ีอยู5ในใจผู/อ5าน 

คำตอบของเขาจึงเป�นสองด/าน “Yes” และ “But” ในอีกด/านหน่ึง “But” 

คือสัญญาณของการคิดอย5างมีวิจารณญาณ เป�นเคร่ืองหมายท่ี Coben บอกตำแหน5งท่ีชัดเจนไว/ท่ี A 

แต5เขาต/องการย/ายความสนใจของผู/อ5านจากตำแหน5ง A ไปยังตำแหน5ง B  

●  ยOอหนSาท่ี 13 การเร่ิมต/นด/วยประโยคท่ีว5า “There will be tough calls,” 

เป�นอีกตัวอย5างหน่ึงท่ีแสดงว5าการพิสูจน~ของ Coben ต5อผู/อ5าน 

ว5าเขาตระหนักถึงข/อสงสัยของผู/อ5านและผู/อ5านอาจกำลังคิดว5า Coben ทำให/มันง5ายข้ึน  

อีกหน่ึงตัวอย5างจากแหล5งข/อมูลเดียวกันท่ีอ/างถึงด/านล5างน้ี (หน/า 22-23): 
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And you’re probably right. But in my day, that’s all you could get. If something more 

graphic had been out there, we probably would have gone for it. Interest in those, um, 

topics is natural. So start a dialogue based on that knowledge. You should have that talk 

anyway, but now you can have it with some kind of context.  

Parenting has never been for the faint of heart. One friend of mine, 15 using spyware 

to monitor his college-bound, straight-A daughter, found out that not only was she using 

drugs but she was sleeping with her dealer. He wisely took a deep breath before confronting 

her. Then he decided to come clean, to let her know how he had found out, to speak with 

her about the dangers inherent in her behaviour. He’d had these conversations before, of 

course, but this time he had context. She listened. There was no anger. Things seem better 

now.  

การอ/างอิงการวิเคราะห~เชิงวิพากษ~ของย5อหน/าข/างต/นถูกแสดงไว/ด/านล5างน้ี (หน/า 24-25): 

● ยOอหนSาท่ี 14 (การเร่ิมต/นด/วยประโยคท่ีว5า “And you’re probably right”) การพิสูจน~ของ Coben 

ยังคงดำเนินต5อไปว5าเขาทราบดีว5าผู/อ5านอาจตอบสนองอย5างไร – แต5มันจะตามมาทันทีด/วยคำว5า 

“But” ซ่ึงอีกด/านหน่ึง Coben กำลังผลักดันให/ผู/อ5านย/ายจากตำแหน5ง A 

ไปยังตำแหน5งของเขาน่ันคือตำแหน5ง B 

● ยOอหนSาท่ี 15 เช5นเดียวกับหลายย5อหน/าก5อนหน/าน้ีท่ีแสดงให/เห็นว5า Coben 

เห็นด/วยกับป�ญหาในโลกแห5งความเป�นจริงของผู/อ5าน (“Parenting has never been for the faint 

of heart”) และแสดงให/เห็นว5า Coben เป�นผู/มีประสบการณ~ และในย5อหน/าน้ีเองท่ี Coben 

อ/างถึงป�ญหาของเพ่ือนเขาและเขาบอกเราให/ทราบทางออกแห5งความสุข ในช5วงส้ันๆ ท่ี Coben 

บอกเราว5าชีวิตเป�นเร่ืองท่ียากลำบาก แต5ประสบการณ~แสดงให/เห็นว5ามีความหวัง (Carol Weston 
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ผู/เขียนจดหมายบอกเป�นนัยอย5างหนักแน5นว5าประสบการณ~แบบท่ี Coben 

เสนอในย5อหน/าน้ีไม5ได/เป�นประสบการณ~ท่ีเกิดข้ึนแบบท่ัวไปเลย)  

การวิเคราะห~การคิดอย5างมีวิจารณญาณข/างต/นแสดงให/เห็นถึงความผูกพันของ Coben ท่ีมีต5อผู/อ5าน 

เขาคาดการณ~ว5าผู/อ5านจะตอบสนองต5อการเขียนของเขาอย5างไรและเขาได/เชิญชวนผู/อ5านให/คิดเชิงวิพากษ~จากบ

ทความของเขาแบบไหน 

การอ/างอิงท่ีนำเสนอข/างต/นเป�นเพียงตัวอย5างว5าผู/สอนอาจพัฒนาวิธีการท่ีคล/ายกันในการแสดงวิธีท่ีผู/เขียนแสด

งความสามารถในการคิดอย5างมีวิจารณญาณ ผลงานของ Barnet และ Bedau (2014) ท่ีต้ังช่ือเร่ืองว5า 

“Critical Thinking, Reading, and Writing” 

คือตัวอย5างท่ีดีในการอ/างอิงเพ่ือพัฒนารูปแบบงานท่ีได/รับมอบหมายเพ่ือส5งมอบให/กับผู/ฝªกอบรมต5อไป  

2.2.3 รายการตรวจสอบเพ่ือปรับคุณภาพการเขียนอย=างละเอียด 

การเขียนเป�นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนซ้ำๆ 

ซ่ึงผู/เขียนทำการตรวจสอบและตรวจสอบซ้ำบทความวิจัยฉบับสมบรูณ~เพ่ือให/แน5ใจว5าผลลัพธ~ท่ีได/เป�นท่ีพอใจข

องผู/อ5าน “รายการตรวจสอบการถอดความ” ท่ีอยู5ด/านล5างได/รับการพัฒนาโดย Barnet และ Bedau (2014: 

45) อาจเป�นประโยชน~ต5อผู/เขียนเพ่ือนำไปปรับแต5งคุณภาพงานเขียนของผู/เขียน: 

1. ข/าพเจ/ามีเหตุผลท่ีดีในการนำเสนอการถอดความแทนการนำเสนอเป�นบทสรุปหรือไม5 

2. การถอดความท้ังหมดเป�นคำพูดของข/าพเจ/า – เป�นการแปลคำต5อคำ - 

แทนท่ีจะนำคำมาปะติดปะต5อกันและคำพูดของข/าพเจ/ามีการจัดเรียงวลีและประโยคข้ึนใหม5หรือไม5 

3. ข/าพเจ/าไม5เพียงแต5อ/างอิงแหล5งท่ีมา 

แต5ข/าพเจ/ายังบอกอย5างชัดเจนว5าข/อความท้ังหมดเป�นการถอดความหรือไม5 
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2.3 การใชYหลักฐานเชิงวิพากษF 

ทำไมหลักฐานจึงมีความสำคัญ Booth et al (2003) 

โต/แย/งว5าการกล5าวอ/างท่ีดีต/องมีการสนับสนุนสองประการน่ันคือเหตุผลและหลักฐาน 

ผู/นิพนธ~ยืนยันว5าท้ังเหตุผลและหลักฐานเป�นป�จจัยสำคัญสำหรับผู/อ5านท่ีจะตัดสินว5าข/อโต/แย/งของเราไม5เป�นรูปแ

บบหรือไม5 

นอกจากน้ีการรวบรวมหลักฐานจะช5วยให/ผู/อ5านตัดสินใจได/ว5าผู/อ5านจะยอมรับหรือปฏิเสธเหตุผลของเรา 

รูปภาพท่ี 2 แสดงการเช่ือมต5อระหว5างการกล5าวอ/าง, เหตุผลและหลักฐาน 

เหตุผลมักประกอบด/วยเหตุผลย5อยก5อนนำไปสู5การอธิบายหลักฐาน 

รูปภาพท่ี 2 การเช่ือมต=อระหว=างการกล=าวอYาง หลักฐานและเหตุผล 

 

ท่ีมา: ถูกทำข้ึนใหม5โดยผู/นิพนธ~จาก Booth et al (2003: 139) 

การใช/คำว5า " although" เพ่ือเร่ิมประโยค และ " because" เป�นคำท่ีจะเร่ิมต/นข/อสรุป 

น่ีคือตัวอย5างท่ีอาจอธิบายแนวคิดข/างต/นได/ชัดเจนข้ึน: 

Although violent crime is actually decreasing, regular TV viewers overestimate by 

as much as 150 percent both the rate of crime in their neighborhood and the personal 

danger to themselves and their families, because local TV evening news regularly opens 

with graphic reports of mayhem and murder in familiar locations, making many 

believe that crime happens nightly outside their front door (Booth et al, 2003:130) 
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ความแตกต5างท่ีเข/าใจยากระหว5างเหตุผลและหลักฐาน 

Booth et al (2003) ให/เหตุผลเพ่ิมเติมว5าความแตกต5างระหว5างเหตุผลและหลักฐานมักจะ 

“เข/าใจได/ยาก” ซ่ึงเราต/องระมัดระวังเอาไว/ ด/านล5างคือตัวอย5าง (หน/า 140): 

●  I want to see the evidence that you base your reason on.  

●  I want to see the reason that you base your evidence on.  

นอกจากน้ีผู/เขียนยังต/องให/ความสนใจกับกรณีท่ีแสดงให/เห็นว5าผู/เขียนจะบรรยายความนึกคิดข้ันพ้ืนฐา

นท่ีผู/เขียนเช่ือว5าเป�นความจริงอย5างไร 

แต5ผู/อ5านท่ีมีวิจารณญาณอาจขอให/ผู/เขียนคนดังกล5าวหาหลักฐานท่ีม่ันคงกว5าน้ีในรูปแบบของข/อมูลเชิงคุณภาพ

ท่ีเป�นทางการ และน่ีคือตัวอย5าง: 

American higher education should review its “hands-off” policy toward student 

drinking off-campus, claim because high-risk binge drinking has become a common and 

dangerous form of behavior. reason Injuries and death from it have increased in 

frequency and intensity, not only at the big “party” schools but among first-year 

students at small colleges. evidence (Booth et al, 2003:141) 

ประโยคตัวหนาแสดงให/เห็นถึงส่ิงท่ี Booth et al 

เรียกว5าเป�นความจริงท่ีเกิดจากข5าวท่ีปรากฏบ5อยคร้ัง ซ่ึงอาจจะ “ยากพอท่ีจะถือเป�นหลักฐาน” 

อย5างไรก็ตามอาจเป�นท่ีถกเถียงกันสำหรับผู/อ5านช5างสงสัยบางคน (หน/า 141) Booth et al (2003) 

ได/เตรียมตัวอย5างท่ียอดเย่ียมเก่ียวกับการใช/หลักฐานเชิงวิพากษ~สำหรับไว/อ5านเพ่ิมเติม  

2.4 การปลูกฝaงการสรYางแผนผังเชิงโตYแยYง 

2.4.1 เหตุใดแผนผังเชิงโตYแยYงจึงมีความสำคัญ 
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หลายคนยืนยันว5าการสร/างแผนผังเชิงโต/แย/งมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร/างทักษะการคิดอย5างมีวิจา

รณญาณท่ีถือเป�นเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือช5วยนักวิจัยในการกำหนดแนวคิดการตัดสินใจ 

ในขณะท่ีการคิดอย5างมีวิจารณญาณน้ันจะมุ5งเน/นไปท่ีการยกระดับคุณภาพของการวิเคราะห~ 

การสร/างแผนผังเชิงโต/แย/งคือเคร่ืองมือในการยกระดับเหตุผลเชิงตรรกะและการจัดโครงสร/างท่ีดี 

การสร/างแผนผังเชิงโต/แย/งมีประโยชน~มากมายต5อการปรับปรุงวิธีการสอน 

ทำให/คำอธิบายเข/าใจได/ง5ายข้ึนเน่ืองจากแผนผังจะแสดงลำดับข้ันตอนของการตัดสิน 

นอกจากน้ียังช5วยให/นักวิจัยสามารถระบุป�ญหาท่ีสำคัญได/อย5างง5ายดายโดยเฉพาะอย5างย่ิงเม่ือนักวิจัยแสดงให/เ

ห็นถึงข/อโต/แย/งท่ีเกิดข้ึน 

นอกจากน้ีการสร/างแผนผังเชิงโต/แย/งยังช5วยให/อาจารย~สามารถจำแนกข/อโต/แย/งได/อย5างง5ายดายและมุ5งเน/นไปกั

บการให/ข/อเสนอแนะ 

นอกจากน้ีก็เพ่ือให/เข/าใจถึงความสำคัญของการสร/างแผนผังเชิงโต/แย/งท่ีสามารถเห็นได/ด/วยเหตุผลหลัก 

6 ข/อดังน้ี: 

●  

การสร/างแผนผังเชิงโต/แย/งจะช5วยให/นักวิจัยสร/างทักษะการคิดอย5างมีวิจารณญาณและการใช/เหตุผล

ท่ัวไปได/ 

●  การสร/างแผนผังเชิงโต/แย/งจะช5วยให/นักวิจัยสร/างข/อโต/แย/งได/อย5างชัดเจน, 

แข็งแกร5งและมีการจัดการท่ีดี ซ่ึงจำเป�นต/องทำเพ่ือปกป�องการโต/แย/งของนักวิจัย 

การสร/างแผนผังเชิงโต/แย/งท่ีดีกว5าท่ีนักวิจัยทำจะทำให/การโต/แย/งท่ีนักวิจัยจะสร/างน้ันแข็งแกร5งข้ึน 

●  การสร/างแผนผังเชิงโต/แย/งเป�นการช5วยส5งข/อความของผู/วิจัยไปยังผู/อ5าน 
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●  

การสร/างแผนผังเชิงโต/แย/งเป�นการช5วยนักวิจัยในการทำการประเมินเหตุผลเพ่ือให/นักวิจัยรู/ได/โดยตร

งว5าข/อโต/แย/งน้ันดีหรือไม5ดี 

●  การสร/างแผนผังเชิงโต/แย/งสามารถนำไปใช/เพ่ือแก/ไขข/อขัดแย/งได/อย5างมีเหตุผล 

หากนักวิจัยใช/แผนผังเชิงโต/แย/งก็จะเป�นการลดโอกาสต5อการเข/าใจผิดจากผู/อ5านได/ 

●  การสร/างแผนผังเชิงโต/แย/งถูกนำไปใช/เพ่ือช5วยให/นักวิจัยตัดสินใจได/ดีข้ึนในการวิเคราะห~หัวข/อท่ียาก 

นักวิจัยจำเป�นจะต/องทำแผนผังเชิงโต/แย/งเพ่ือค/นหาวิธีแก/ไขป�ญหา 

2.4.2 การสรYางแผนผังเชิงโตYแยYงทำอย=างไร 

โดยท่ัวไปการสร/างแผนผังเชิงโต/แย/งสามารถเร่ิมต/นจากการสร/างการจัดระเบียบข/อโต/แย/ง 

การสร/างแผนผังเชิงโต/แย/งควรประกอบด/วยองค~ประกอบสำคัญอย5างน/อยสามองค~ประกอบดังน้ี: 

1. จุดยืน กำหนดประเด็นไม5ว5าจะได/รับการยอมรับหรือถูกปฏิเสธก็ตาม 

2. เหตุผล อธิบายข/อมูลท่ีสนับสนุนจุดยืนโดยตรง 

3. ขYอโตYแยYง ขยายรายละเอียดของข/อมูลท่ีมีความเห็นขัดแย/งกับจุดยืน 

 

การจัดระบบข/อโต/แย/งช5วยให/นักวิจัยสามารถระบุและจำแนกข/อโต/แย/งได/ 

นอกจากน้ียังช5วยให/นักวิจัยพัฒนาความคิดอย5างมีวิจารณญาณเพ่ือทำความเข/าใจวิธีการสร/างแผนผังเชิงโต/แย/ง

ได/อย5างสมบูรณ~ กรุณาสแกนรหัส QR ต5อไปน้ี 

 

 

 

 



 

24 
 

ในการสร/างแผนผังเชิงโต/แย/ง 

นักวิจัยได/รับอนุญาตให/ใช/ข/อมูลหลายอย5างเป�นแหล5งข/อมูลสนับสนุนการสร/างแผนผังเชิงโต/แย/งน้ี 

คุณสมบัติหลักของแผนผังความคิดก็คือภาพและหัวข/อรวมท้ังแนวคิดท่ีเป�นความสัมพันธ~หลักต5อแผนผังความแ

นวคิด 

นอกจากน้ีการสร/างแผนผังเชิงโต/งแย/งยังเป�นประโยชน~ต5อการเพ่ิมทักษะของนักวิจัยในการวิพากษ~วิจารณ~หัวข/

อการวิจัยอีกด/วย ในการสร/างแผนผังเชิงโต/แย/งนักวิจัยสามารถใช/ซอฟต~แวร~ เช5น bCisive และ Rationale 

ซ่ึงเป�นอุปกรณ~ท่ีอนุญาตให/นักวิจัยใช/สร/างกราฟ«ก, ทำการแก/ไข ซ่ึงนักวิจัยและเพ่ือนร5วมงานสามารถดูได/ 

(Kunsch, 2015, หน/า 403-406)  

แบบฝdกหัด 1 

The development of China’s economic and military sectors becomes a challenge for the 

superiority of the United States. Some researchers are even have predicted that China in 

several years would become the leader of the universe outperform the US. 

จากขGอความขGางตGน ใหGคุณสรGางแผนผังเชิงโตGแยGงของคุณข้ึนเพ่ือแสดงวcาคุณเห็นดGวยหรือมีขGอโตGแยGง 

 

แบบฝdกหัด 2 

The tension of trade war between the US and China has given a serious impact on the 

economic sector in many countries. Some researchers are even have predicted that the 

continuity of that tension would be able to create a global crisis which was last happened in 

2008. 

จากขGอความขGางตGน ใหGคุณสรGางแผนผังเชิงโตGแยGงของคุณข้ึนเพ่ือแสดงวcาคุณเห็นดGวยหรือมีขGอโตGแยGง 

 

2.4.3 ประเด็นใดท่ีควรพิจารณาในการสรYางแผนผังเชิงโตYแยYง 

ประเด็นหลักท่ีควรพิจารณาในการสร/างแผนผังเชิงโต/แย/งก็คือการพัฒนาการคิดอย5างมีวิจารณญาณ 

ซ่ึงโดยรวมแล/วการคิดอย5างมีวิจารณญาณสามารถอธิบายได/ว5าเป�นความสามารถในการสร/างการเช่ือมต5อท่ีชัดเ

จนและมีเหตุผลขององค~ประกอบสามองค~ประกอบ เช5น จุดเร่ิมต/นของสมมุติฐาน, 



 

25 
 

ข/อเท็จจริงท่ีเก่ียวข/องและข/อสรุปท่ีได/รับการรับรอง 

กล5าวอีกนัยหน่ึงการคิดอย5างมีวิจารณญาณเป�นมุมมองท่ีก5อให/เกิดข/อสงสัยโดยการคิดอย5างลึกซ้ึงและต้ังคำถาม

เก่ียวกับความคิดท่ีนักวิจัยค/นพบในหนังสือ, ส่ือการสอนของอาจารย~ และแหล5งข/อมูลอ่ืนๆ 

(มหาวิทยาลัยเมลเบิร~น) หลายวิธีสามารถนำมาใช/ในการพัฒนาทักษะการคิดอย5างมีวิจารณญาณของนักวิจัยได/ 

เช5น: 

1. การดูก5อนการเขียนข/อความ: 

เพ่ือต/องการให/นักวิจัยเข/าใจในข/อความท้ังหมดก5อนในการสร/างมุมมองของบริบทท่ีมีประโยชน~เพ่ือช5วยให/นักวิ

จัยอ5านอย5างมีวิจารณญาณ ในบริบทน้ีนักวิจัยควรเข/าใจบริบทของสาขาวิชาเพ่ือให/เข/าใจมุมมองของผู/เขียน 

หาข/อมูลเก่ียวกับผู/นิพนธ~เพ่ือให/รู/กรอบแนวคิดของผู/นิพนธ~ 

จดวันท่ีท่ีตีพิมพ~เพ่ือให/แน5ใจว5านักวิจัยได/รับแหล5งข/อมูลล5าสุดและไม5ใช5รูปแบบส่ิงพิมพ~ท้ังท่ีเป�นแหล5งหนังสือหรื

อวารสาร 

2. ในการเพ่ิมทักษะการคิดอย5างมีวิจารณญาณของนักวิจัยท่ีจำเป�นต/องพัฒนานิสัยในการถามและตอบคำ

ถามท่ีสามารถทำได/ด/วยตนเอง ซ่ึงคำถามเหล5าน้ันประกอบด/วย:  

ก) วัตถุประสงคFของผูYนิพนธF: ส่ิงท่ีผู/นิพนธ~ต/องการจากเน้ือหา ข/อความใดท่ีผู/นิพนธ~ต/องการส่ือ 

ข) แนวทางของผูYนิพนธF: อะไรคือสมมติฐานของผู/นิพนธ~ท่ีใช/ในการเขียนน้ี 

มีการระบุไว/อย5างชัดเจนหรือไม5 

ค) คุณค=า: คุณค5าของเน้ือหาคืออะไร นักวิจัยกำลังนำส5งข/อเท็จจริง 

บอกเล5างานวิจัยหรือนำเสนอข/อโต/แย/งใช5หรือไม5 

ง) กรอบแนวคิด: มีการใช/กรอบแนวคิดเชิงตรรกะท่ีชัดเจนในการกำหนดเน้ือหาหรือไม5 

จ) รูปแบบการเขียน: เน้ือหาท่ีแสดงให/ผู/อ5านเห็นเป�นแบบใด ตัวอย5างเช5น 

เป�นทางการ/ไม5เป�นทางการ การวิเคราะห~เชิงวิพากษ~  วิธีการสอน  
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การให/กำลังใจหรือการเล5าเร่ือง คำถามเหล5าน้ีสามารถนำไปใช/ในแหล5งข/อมูลต5างๆ เช5น บทความ  

วารสารและหนังสือได/ 

3. วิธีสุดท/ายในการพัฒนาทักษะการคิดอย5างมีวิจารณญาณน่ันคือการพัฒนาการทบทวนต/นฉบับของนักวิ

จัย 

ความรู/และความประทับใจสามารถช5วยให/นักวิจัยขยายทักษะการวิเคราะห~การคิดอย5างมีวิจารณญาณเพ่ือพัฒ

นาแนวคิดในการวิจารณ~ข/อความซ่ึงนักวิจัยสามารถสร/างการสนทนากลุ5มเก่ียวกับการสอนกับเพ่ือนหรือเพ่ือนร5

วมช้ันได/ ซ่ึงมีประโยชน~ในการอธิบายความคิดของนักวิจัยเก่ียวกับหัวข/อเฉพาะ 

 

2.4.4 ตYองแยกความแตกต=างของแผนผังแนวคิด แผนผังความคิดและการสรYางแผนผังเชิงโตYแยYงเม่ือใด 

ในการพัฒนาทักษะการวิเคราะห~และการคิดอย5างมีวิจารณญาณของนักวิจัย 

นักวิจัยสามารถใช/เคร่ืองมือท่ีเป�นซอฟต~แวร~การสร/างแผนผังภายใต/รูปแบบต5างๆ ได/แก5 แผนผังแนวคิด 

แผนผังความคิด และแผนผังเชิงโต/แย/ง ตัวแปรเหล5าน้ันมีความแตกต5างในการใช/งาน 

แผนผังความคิดน้ันสามารถทำให/นักวิจัยจัดรูปภาพและเช่ือมโยงความสัมพันธ~ระหว5างแนวคิด, 

แผนผังเชิงโต/แย/งท่ีเป«ดโอกาสให/นักวิจัยไม5เพียงแต5จะเช่ือมโยงระหว5างข/อเสนอเชิงทฤษฎีและการโต/แย/ง 

แต5ยังประเมินนักวิจัยตามความถูกต/องของโครงสร/างของการโต/แย/งและความสมบูรณ~ของข/อมูลการโต/แย/ง 

(Davies, 2011, หน/า 281-286) 

 

2.4.5 แผนผังความคิด 

โดยท่ัวไปแล/ว 

แผนผังความคิดจะถูกนำไปใช/เพ่ือเช่ือมโยงแนวคิดหลักของข/อความหรือเพ่ือระดมสมอง (RMIT University, 

2014) เทคนิคต5างๆ สามารถนำมาใช/เพ่ือสร/างแผนผังความคิดได/: 
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●  การวางรูปภาพหรือหัวข/อตรงก่ึงกลางโดยใช/สี 3 สี 

●  การใช/สัญลักษณ~ รูปภาพ ขนาดและรหัสในการสร/างแผนผังความคิดของนักวิจัย 

●  การเลือกคำหลักและพิมพ~โดยใช/ตัวอักษรตัวพิมพ~เล็กและพิมพ~ใหญ5 

●  คำแต5ละคำ/ภาพแต5ละภาพวางอยู5บนเส/นของตัวเอง 

●  เช่ือมต5อเส/นต5างๆ ท่ีเร่ิมต/นจากภาพตรงกลาง 

●  จัดเรียงความยาวของบรรทัดตามคำ/รูปภาพ 

●  ใช/สีเป�นรหัสของแผนผังความคิด 

●  พัฒนาสไตล~การสร/างแผนผังความคิดส5วนตัว 

●  ใช/ความเน/นหนักและแสดงความสัมพันธ~ในการสร/างแผนผังความคิด 

●  รักษาแผนผังความคิดให/ชัดเจนโดยใช/ลำดับตัวเลขหรือโครงร5างหรือลำดับช้ันตามแนวรัศมี 

 

2.4.6 แผนผังแนวคิด 

แผนผังแนวคิดแตกต5างจากแผนผังความคิด 

แผนผังแนวคิดเป�นตัวแปรท่ีมีโครงสร/างและมีรูปภาพน/อยกว5าในซอฟต~แวร~ 

จุดรวมของการสร/างแนวคิดคือการร5างความสัมพันธ~ระหว5างความคิด 

ความแตกต5างระหว5างแผนผังความคิดและแผนผังแนวคิดคือระดับความแม5นยำและการเป�นทางการ (Brigham 

Young University, 2018) 

แผนผังความคิดจะไม5เป�นทางการและเป�นโครงสร/างมากเกินไปเม่ือเทียบกับแผนผังแนวคิดท่ีจะเป�นทางการแล

ะเป�นโครงสร/างมากกว5า นอกจากน้ีแผนผังแนวคิดยังมีเทคนิคหลายอย5าง เช5น: 

●  พัฒนาคำถามอย5างเป«ดเผย 
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●  จัดทำ “จุดพัก” ของฉบับร5างและความคิดท่ีเช่ือมโยงกับแนวคิดของหัวข/อและคำถาม 

กระบวนการน้ีมีประโยชน~เป�นการระดมสมอง 

●  ใส5แนวคิดลงในแผนผังช่ัวคราวตามลำดับช้ัน 

●  จัดเตรียมเส/นเช่ือมโยงแนวคิดตามลำดับช้ันจากบนลงล5าง 

●  วางแผนการเช่ือมโยงข/ามท่ีเหมาะสมกับแนวคิดหลักในแผนผัง วลีท่ีใช/บ5อยท่ีสุดคือคำกริยา 

บุพบทวลี/คำบุพบท 

●  ให/ตัวอย5างแก5จุดส้ินสุดของแผนผังเพ่ือสะท/อนแนวคิด 

แนวคิดดังกล5าวมักจะถูกนำไปใช/ในสาขาวิชาต5างๆ เช5น สาขาวิศวกรรม สาขาบัญชี สาขาพยาบาล 

สาขาการแพทย~และสาขาวิชาอ่ืนๆ เพ่ือทำให/มุมมองเก่ียวกับวิธีสร/างแผนผังแนวคิดท่ีดีน้ันดีข้ึน โปรดสแกนรหัส 

QR ต5อไปน้ี: 

 

 

 

 

 

2.4.7 แผนผังเชิงโตYแยYง 

แผนผังเชิงโต/แย/งมีการใช/งานท่ีแตกต5างกับท้ังสองตัวแปรก5อนหน/าน้ี 

แผนผังเชิงโต/แย/งจะให/ความสำคัญกับการกล5าวอ/างท่ีได/รับการปกป�องและไม5ได/เป�นความสัมพันธ~เชิงเหตุผลหรื

อการเช่ือมโยงท่ีเก่ียวเน่ืองกันระหว5างความสัมพันธ~อ่ืนๆ แผนผังเชิงโต/แย/งสามารถอธิบายได/ว5าเป�นการบรรยาย 

(ข/อเท็จจริง) ซ่ึงถูกนำมารวมกันเป�นผลมาจากการกล5าวอ/างคร้ังสุดท/าย (ข/อสรุป) (The University of 

Sheffield, 2018) 
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ต5อไปน้ีคือตารางเพ่ือทำความเข/าใจกับความแตกต5างระหว5างตัวแปรท้ังสาม: 

ตารางท่ี 2. ความแตกต=างระหว=างแผนผังความคิด แผนผังแนวคิดและแผนผังเชิงโตYแยYง  

 

ช่ือของตัวแป

ร 

วัตถุประสงค~ สัญลักษณ~ อุปกรณ~เช่ือมโ

ยง 

คำเช่ือมโยง ความละเอีย

ดของคำ 

แผนผังความ

คิด 

ความสัมพันธ~

ระหว5าง: 

ความคิด 

หัวข/อหรือส่ิง

ต5างๆ 

● รูปภาพ  

● แผนภูมิ  

● คำ 

● บรรทัด 

● ความหนาข

องบรรทัด 

●  สี 

●  การแรงเงา 

คำท่ีสัมพันธ~: 

● Use 

● Colours 

● Links 

หลวม 

แผนผังแนวคิ

ด 

การเช่ือมโยงร

ะหว5างแนวคิด 

กล5อง ลูกศร วลีเชิงสัมพันธ~: 

● In relation to 

● Is composed of 

ปานกลาง 

แผนผังเชิงโต/

แย/ง 

ข/อสรุประหว5า

งการกล5าวอ/า

วและการสนับ

สนุน 

● กล5อง  

● แถบสี  

 

● บรรทัด 

● สี 

● การแรงเงา 

คำเช่ือมโยงอนุมาน: 

● Because 

● Not 

● However 

ถูกบีบอย5างแ

น5น 

ท่ีมา: Davies, 2011, หน/า 289 

จากคำอธิบายข/างต/นจะเห็นได/ว5าตัวแปรภายในเคร่ืองมือท่ีเป�นซอฟต~แวร~การสร/างแผนผังมีความแตก

ต5างในการใช/งานโดยใช/แผนผังเชิงโต/แย/งซ่ึงนักวิจัยคาดว5าจะสามารถพัฒนาทักษะการคิดอย5างมีวิจารณญาณได/ 

นอกจากน้ีนักวิจัยยังสามารถใช/แผนผังเชิงโต/แย/งเพ่ือวิเคราะห~หัวข/อเฉพาะด/วยการคิดให/ลึกซ้ึงข้ึน  

การใช/แผนผังเชิงโต/แย/งมีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย5างย่ิงสำหรับการระบุป�ญหาในหัวข/อท่ีเฉพาะเจ

าะจง แผนผังเชิงโต/แย/งประกอบด/วยแง5มุมหลากหลาย เช5น 

โครงสร/างของการโต/แย/งเพ่ือเพ่ิมความชัดเจนและเสริมความแข็งแกร5งของการโต/แย/งท่ีนักวิจัยสร/างข้ึน 

การโต/แย/งช5วยให/ผู/อ5านสามารถระบุประเด็นหลักของการเขียนเรียงความหรือรายงานท่ีต/องตามด/วยการโต/แย/ง

ท่ีน5าเช่ือถือได/  
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ตารางท่ี 3. เราสามารถเรียนรูYเพ่ิมเติมเก่ียวกับแผนผังเชิงโตYแยYงไดYจากท่ีไหน 

หัวข/อสำหรับการอ5านเพ่ิมเติม ลิงค~ 

Computer-Assisted Argument Mapping https://www.jstor.org/stable/25622155 

Concept mapping, mind mapping and 

argument mapping: what are the 

differences and do they matter 

https://www.jstor.org/stable/41477852 

 

Climate Ethics: Structuring Deliberation 

by Means of Logical Argument 

Mapping 

https://www.jstor.org/stable/10.5325/jspecphil.25.1.0

064 

 

Teaching Critical Thinking: Some 

Lessons from Cognitive Science 

https://www.jstor.org/stable/27559216 

 

Concept mapping as a follow-up 

strategy to learning from texts: what 

characterizes good and poor mappers 

https://www.jstor.org/stable/23372818 

 

Effectiveness of Computer-assisted 

argument mapping for 

comprehension, recall, and retention 

https://doi.org/10.1017/S0958344017000337 

 

Argumentation and Distortion https://doi.org/10.3366/E1742360007000159 

Ethical argument and argument 

analysis 

https://doi.org/10.1017/CBO9780511491306.003 

An empirical argument: the 

computational argument 

https://doi.org/10.1017/CBO9781139174374.004 

Argument and concepts https://doi.org/10.1017/S002222670001625X 

 

 

แบบฝdกหัด 3  

After Trump was elected as a President of the United States, he made a lot of controversies 

in his policy such as making a big wall on the borders of Mexico and the United States, 

limiting iron and steel import from countries all over the world which caused trade war 

between US and China, immigration policies and other controversy policies.  
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โดยการใชGแผนผังเชิงโตGแยGง 

นักวิจัยไดGรับการรGองขอใหGสรGางแผนผังเชิงโตGแยGงเพ่ือวิเคราะหiขGอโตGแยGงของทรัมปlวcานักวิจัยเห็นดGวยหรือไ

มcเห็นดGวยกับนโยบายท่ีโตGแยGงกันของทรัมปl 

 

แบบฝdกหัด 4 

After the last meeting which was held on June 2018, Kim Jong Un as the President of North 

Korea has emphasized many countries that he will open his country to the global market. 

Besides, he would like to make North Korea be a friend of many countries.  

โดยการใชGแผนผังเชิงโตGแยGง 

นักวิจัยไดGรับการรGองขอใหGสรGางแผนผังเชิงโตGแยGงเพ่ือวิเคราะหiจุดยืนของเกาหลีเหนือหลังการประชุมวcานัก

วิจัยเห็นดGวยหรือไมcเห็นดGวยกับคำส่ังของคิม-จอง-อึน 

 

2.5 การพัฒนาการวิเคราะหFเชิงโตYแยYง 

2.5.1 ทำไมการวิเคราะหFเชิงโตYแยYงจึงมีความสำคัญ 

การพัฒนาการวิเคราะห~เชิงโต/แย/งมีความสำคัญสำหรับนักวิจัยเพ่ือให/เข/าใจว5าอะไรคือการโต/แย/งท่ีมักจ

ะใช/ในการเขียนเชิงวิชาการหรือในชีวิตประจำวัน โดยท่ัวไปการโต/แย/งน้ีใช/เพ่ืออธิบายจุดยืนของเรา 

ไม5ว5าเราจะสนับสนุนหรือต5อต/านประเด็นท่ีต/องการการวิเคราะห~ได/อย5างกว/างขวาง (Flinders University, 

2013) นักวิจัยส5วนใหญ5เช่ือว5าการโต/เถียงน้ันไม5ได/ใช/เพ่ือกล5าวว5าไม5เห็นด/วยเท5าน้ัน แต5ยังสามารถนำมาใช/เพ่ือ: 

●  สนับสนุนบางส่ิงบางอย5างท่ีเราคิดว5าสัมพันธ~กัน: จุดยืน มุมมอง จุดหมาย ฯลฯ 

●  มีอิทธิพลต5อใครบางคนหรือผู/อ5านว5าส่ิงท่ีอาจเป�นประโยชน~ในการทำ (หรือไม5ทำ) - การกระทำเฉพาะ 

(The University of Lowa, 2018) 

●  โน/มน/าวใจผู/คนว5าบางส่ิงบางอย5างมีเหตุผลว5ามีแนวโน/มท่ีจะเป�นจริงหรือน5าจะเป�น - 

ผลลัพธ~คือข/อเท็จจริง 

●  เพ่ือแสดงให/ใครบางคนได/เห็นถึงป�ญหาหรือความยากต5างๆ – แนวทาง ทฤษฎี 

●  เพ่ือเปล่ียนใจใครบางคนหรือฝªกฝนการปฏิบัติท่ีเป�นการเฉพาะเจาะจง 
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2.5.2 วิธีพัฒนาขYอโตYแยYง 

ก) ในการพัฒนาข/อโต/แย/งนักวิจัยจำเป�นต/องมีหลักฐานจำนวนมากมาสนับสนุนความคิดเห็น 

การใช/หลักฐานเป�นประโยชน~ต5อการโน/มน/าวใจผู/คนว5าความเห็นของนักวิจัยน้ันเป�นความจริงและสามารถพิ

สูจน~ได/ นอกจากน้ีเหตุผลหลักท่ีทำให/นักวิจัยต/องรวบรวมหลักฐานเพ่ิมเติมคือ: 

●  เพ่ือขยายจุดยืนหลังการอ5านและสร/างมุมมองเก่ียวกับหัวข/อเป�นของตนเอง 

●  เพ่ือนำเสนอจุดยืนของนักวิจัยต5อผู/อ5าน 

การใช/หลักฐานท่ีเป�นประโยชน~ต5อการโน/มน/าวผู/อ5านว5าการวิเคราะห~ข/อโต/แย/งของนักวิจัยน้ันสมเหตุ

สมผล (University of Maryland, 2011) 

การเลือกหลักฐานท่ีเหมาะสมท่ีสามารถใช/ในการพัฒนาข/อโต/แย/งของนักวิจัยจำเป�นต/องพิจารณาตัวช้ีวัด

หลายประการ เช5น: 

ตารางท่ี 4. แง=มุมของหลักฐาน (University of Sydney, 2000) 

แง=มุมของหลักฐ

าน 

ความเปxนไปไดYบางอย=าง ตัวอย=าง 

แหล5งกำเนิด ● จากประสบการณ~ส5วนตัว 

● จากประสบการณ~ของใครบาง

คน 

● ความคิดและมุมมองของตนเอง 

● การคาดเดาและความคิดเห็นของคนอ่ืน 

โหมด ● อิเล็กทรอนิกส~ 

● พิมพ~ 

● วาจา 

● อินเทอร~เน็ต, อีเมล~, ส่ือโซเชียล ฯลฯ 

● ท้ังส่ิงพิมพ~เชิงวิชาการหรือส่ิงพิมพ~ท่ัวไป 

● บทสนทนาหรือบทสัมภาษณ~ 

วัตถุประสงค~ ● ด/านวิชาการ 

● ด/านการศึกษา 

● ตำรา, วารสาร, บทความ, ข5าว ฯลฯ - 

ส่ิงใดก็ตามท่ีอุทิศให/กับนักวิจัยนักเรียน ฯลฯ 

● นิตยสาร, ส่ือข5าวสาร ฯลฯ - สำหรับส่ิงพิมพ~ท่ัวไป 

แหล5งข/อมูล ● ปฐมภูมิ 

● ทุติยภูมิ 

● ตติยภูมิ 

● จดหมาย, บันทึกจากห/องปฏิบัติการ, 

งานวรรณกรรม 

● ความคิดเห็นเก่ียวกับแหล5งข/อมูลปฐมภูมิ: 
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บทความในวารสาร ฯลฯ 

● ตำรา (ท่ัวไป) สารานุกรม 

 

ข) ในการพัฒนาข/อโต/แย/งนอกเหนือจากหลักฐานแล/ว 

ผู/วิจัยสามารถใช/ทฤษฎีเพ่ือเพ่ิมความม่ันใจในคำตอบของคำถามได/ (University of Bradford) 

และส่ิงท่ีนักวิจัยต/องพิจารณาก5อนท่ีจะนำทฤษฎีส่ิงต5างๆ มาใช/คือ: 

●  ทฤษฎีการแข5งขันไม5เท5ากัน: 

เง่ือนไขการใช/ทฤษฎีข้ึนอยู5กับชนิดของหลักฐานเพ่ือให/ทฤษฎีท่ีมีความแตกต5างกันมีประโยชน~ในบริบ

ทท่ีแตกต5างกัน 

●  ห/ามนำทฤษฎีมาผสมกันเพราะจะขัดแย/งกัน นักวิจัยจำเป�นต/องเข/าใจหัวข/อให/ดีก5อนนำทฤษฎีมาใช/ 

ค) ในการพัฒนาข/อโต/แย/ง ผู/วิจัยจำเป�นต/องคำนึงถึงการใช/ภาษาท่ีเหมาะสม 

ความหลากหลายของภาษาสามารถใช/ในการพัฒนาข/อโต/แย/งได/คือ: 

●  การกล5าวอ/างหรือจุดยืน: 

นักวิจัยจำเป�นต/องเน/นมุมมองของหัวข/อซ่ึงจะช5วยให/ผู/อ5านเข/าใจการโต/แย/งได/ 

●  เหตุผล: 

ผู/วิจัยจำเป�นจะต/องมีหลักฐานมากมายเพียงพอท่ีจะสนับสนุนการโต/แย/งหรือการกล5าวอ/างน้ัน 

เน่ืองจากเป�นงานเขียนเชิงวิชาการ 

●  การคัดค/านหรือความคิดท่ีโต/แย/ง: หมายความว5านักวิจัยต/องมีหลักฐานคัดค/านการกล5าวอ/างน้ัน 

●  การโต/แย/งกลับ: ถูกนำมาใช/เพ่ือปฏิเสธการโต/แย/ง 

●  คำโต/ตอบ: หมายถึงวิธีท่ีนักวิจัยจะสามารถเสริมหลักฐานของนักวิจัยเพ่ือสร/างข/อสรุปท่ีดีได/ 

●  การโต/แย/งอย5างง5าย: การรวมเป�นเหตุผลเดียวเพ่ือสนับสนุนการโต/แย/งตามด/วยหลักฐานสนับสนุน 



 

34 
 

●  การโต/แย/งท่ีมีเหตุผลหลายประการ: หมายความว5าการสร/างแผนผังเชิงโต/แย/งท่ีดี 

นักวิจัยจำเป�นต/องให/เหตุผลหลายประการในการสนับสนุนการกล5าวอ/างของนักวิจัยตามด/วยหลักฐา

นสนับสนุนซ่ึงประกอบด/วยแหล5งข/อมูลท่ีแตกต5างกัน (University of Bedfordshire) 

 

แบบฝdกหัด 5  

School is the most significant and right place where bullying, violence and promiscuity are 

produced. They will give a serious impact in determining students’ behaviour whether in 

social life or in a family. It is because the student spends more time in a school compared to 

a family. This claim comes from a position of social constructionist that view several negative 

impacts are produced in a school rather than in a family. 

ใหGจับกันเปoนกลุcมเล็กๆหรือจับเปoนคูcโดยใหGหาจุดโตGแยGงและหลักฐานแลGวเขียนความคิดของคุณเองตcอการ

วิเคราะหiปsญหาน้ันไมcวcาคุณจะเห็นดGวยหรือไมcเห็นดGวยก็ตาม 

 

แบบฝdกหัด 6 

University is one of the most important places for a student to develop their personalities 

such as soft skill or even hard skill. Besides, it also a place where a student could expand 

their knowledge so they can be wiser in responding to an event. In many areas, parents 

believe that getting a job is more important than continuing their children education into 

university. 

This claim comes from a position of social constructionist that getting a job is better than 

continued study at the university level. 

ใหGจับกันเปoนกลุcมเล็กๆหรือจับเปoนคูcโดยใหGหาจุดโตGแยGงและหลักฐานแลGวเขียนความคิดของคุณเองตcอการ

วิเคราะหiปsญหาน้ันไมcวcาคุณจะเห็นดGวยหรือไมcเห็นดGวยก็ตาม 

 

 

2.5.3 ส่ิงท่ีควรพิจารณาในการพัฒนาขYอโตYแยYง 

วัตถุประสงค~ของข/อตกลงตามท่ีระบุไว/ข/างต/นคือการทำให/ผู/คนเช่ือในส่ิงท่ีนักวิจัยหรือนักวิชาการคนอ่ื

นๆ ยืนยันหรือกล5าวอ/าง (UNSW Sydney, 2015) 
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ส่ิงท่ีจะต/องจำคือการโต/แย/งไม5จำเป�นต/องอธิบายอะไรบางอย5างรายการบางรายการและอธิบายว5าบางส่ิงบางอย5

างทำงานอย5างถูกต/อง ในการพัฒนาข/อโต/แย/งท่ีดีนักวิจัยจำเป�นต/องพิจารณาส่ิงต5างๆ ดังน้ี 

 

 

 

คุณภาพของการโตYแยYง 

ข/อโต/แย/งท่ีดีควรมีความน5าเช่ือถือซ่ึงจะช5วยนักวิจัยในการโน/มน/าวความคิดหรือการปฏิบัติของผู/อ5าน 

(University of Bradford) 

นักวิจัยจำเป�นต/องเช่ือในการโต/แย/งหรือการหาข/อสรุปท่ีสมเหตุสมผลของตนเองท่ีนำมาซ่ึงส่ิงต5างๆ ดังน้ี: 

1. ข/อเท็จจริงเป�นท่ียอมรับและสมเหตุสมผล (ข/อเท็จจริงอยู5บนพ้ืนฐานของความเป�นจริง) 

ส่ิงน้ีจะช5วยให/นักวิจัยทำการสร/างโครงสร/างของการโต/แย/งและโน/มน/าวผู/อ5านได/ว5าข/อเท็จจริงน้ันอาจ

เป�นจริง 

2. 

ข/อเท็จจริงหรือเหตุผลเช่ือมโยงกับการกล5าวอ/างท่ีจะเป�นประโยชน~ต5อการสนับสนุนความถูกต/องของ

ข/อเท็จจริงท่ีให/ไว/แล/วในหน/าแรกของการวิจัย 

3. เหตุผลท่ีถูกต/องเพียงพอจะทำให/ผู/อ5านยอมรับการกล5าวอ/างน้ัน 

นอกเหนือจากสามส่ิงข/างต/นแล/ว การโต/แย/งท่ีดีนักวิจัยยังต/องพิจารณา 5 ส่ิงต5อไปน้ีด/วย: 

1. ทำให/ชัดเจนมากพอว5าอะไรคือจุดยืนหรือมุมมองท่ีนักวิจัยกำลังมองอยู5 

อะไรท่ีนักวิจัยกำลังกล5าวอ/างหรือโต/เถียงอยู5 

2. ค/นหาข/อมูลเพ่ิมเติมรวมถึงหลักฐานสนับสนุนเพ่ือสนับสนุนการโต/แย/งน้ัน 

นักวิจัยจำเป�นต/องใช/ภาษาท่ีถูกต/องหรือเป�นทางการเพ่ือทำให/เกิดการโต/แย/งท่ีดี 
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3. ค/นหาความเก่ียวข/อง: ทำไมข/าพเจ/าต/องพูดรูปแบบน้ีกับสถานน้ี จุดไหนท่ีข/าพเจ/าจะโต/แย/ง 

หลักฐานอะไรท่ีจะแสดงให/ผู/อ5านได/เห็น 

4. แสดงความคิดเห็นในส่ิงท่ีนักวิจัยกำลังทำและรวมถึงส่ิงท่ีนักวิจัยกำลังเขียนข้ึน 

5. การทำให/ม่ันใจว5าเรียงความของนักวิจัยเป�นโครงสร/างท่ีดี ชัดเจนและมีเหตุผล 

การใช/ภาษาท่ีเหมาะสม 

คนส5วนใหญ5จะปฏิเสธการโต/แย/งของนักวิจัยโดยอัตโนมัติหากนักวิจัยใช/ภาษาท่ีไม5เป�นทางการ 

ดังน้ันในการโน/มน/าวผู/อ5านจึงจำเป�นท่ีนักวิจัยจะต/องใช/ภาษาท่ีเป�นทางการซ่ึงรวมถึงการเช่ือมต5อ 

คำบ5งช้ีและเคร่ืองหมายวาทกรรมท่ีเหมาะสมด/วย (University of Bradford) 

เพ่ือสนับสนุนการโต/แย/งของพวกเขา นักวิจัยสามารถเลือกใช/ได/หลายคำ เช5น: because (of), given that, 

the reason is that, not only….but also, whether or not, due to, since, in order to, in order 

that, rather than, if, then  

ตัวอยcาง:  

Given that…….  The president should have more time to build infrastructures. Or 

 The government should have more time to build infrastructures because of ……… 

 For conclusion, researchers are able to make use of words like so, therefore, thus, 

then, it follows that. 

 

ตัวอยcาง:  

Wearing a helmet reduces the risk of injury. Therefore… 

Given that wearing a helmet reduces the risk of injury, then…. 

 

โดยปกติแล/วบทนำเป�นเพียงส5วนหน่ึงท่ีนักวิจัยสามารถใช/ I ได/ 

(นอกเสียจากว5านักวิจัยกำลังเขียนบทความสะท/อนตัวตนท่ีต/องการให/นักวิจัยเขียนถึงมุมมองหรือปฏิกิริยาส5วน
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บุคคล) ซ่ึงนักวิจัยบางคนก็ไม5ใช/เลย ตัวอย5างของวิธีการใช/ “I” 

อย5างเหมาะสมและวิธีหลีกเล่ียงไม5ใช/งานเลยสามารถดูได/ท่ีด/านล5างน้ี 

การใชG “I” 

In this article: I will discuss / I discuss …………. 

   I argue / I will argue that ………… 

   I refer to the perspective/theory by ……. 

   I will show that …………. 

   I will present ……………. 

   I will put ………. 

 

หลีกเล่ียงการใชG “I” 

This paper discusses … 

The idea was to ……. 

This essay puts forward the claim that……. 

The intention of the research was to……. 

This article argues that ……… 

Researchers can use those alternative words or can also use passive voice such as: 

It will be discussed that …… 

For articles will be analysed ………. 

It was noted that …………. 

 

นอกเหนือจากการใช/ I ท่ีถูกต/องแล/ว นักวิจัยยังต/องพิจารณาวิธีการใช/คำอ่ืนๆ 

ท่ีสามารถบ5งบอกถึงการเช่ือมต5อทางตรรกะระหว5างความคิดของนักวิจัยอีกด/วย 

ส่ิงน้ีเรียกว5าตัวเช่ือมทางตรรกศาสตร~ซ่ึงประกอบด/วยแนวคิดหลักสามประการ เช5น การอ/างอิงหลักฐาน 

การแสดงความเห็นด/วยและการแสดงความแตกแยก ด/านล5างน้ีคือตัวอย5างของแนวคิดหลักสามข/อน้ัน: 

การอGางอิงหลักฐาน 

ตัวอยcาง: According to previous research ………… 

This argument supported by…. 
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Nash claims that ……. 

There is evidence to show that ……… 

As Nash claims/ shows/ illustrates …… 

 

การแสดงความเห็นดGวย    การแสดงความไมcเห็นดGวย 

ตัวอยcาง: Further to ……    In contrast ……. 

Furthermore ……     however ……. 

As a consequence …….    On the contrary …. 

In support …….     Contrast to ……. 

As indicated …. 

ความแตกแยก 

ตัวอยcาง: Despite this ………. 

Even though ………… 

Although …………. 

By comparison ………. 

In spite of this ………. 

Nevertheless ……… 

Regardless of ……… 

 

ตารางท่ี 5. เราสามารถเรียนรูYเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพัฒนาการวิเคราะหFเชิงโตYแยYงไดYจากท่ีไหน 

 หัวข/อสำหรับการอ5านเพ่ิมเติม ลิงค~ 

Ethical argument and argument 

analysis 

https://doi.org/10.1017/CBO9780511491306.003 

A general method of argument analysis https://doi.org/10.1017/CBO9780511818455.004 

Logical Reasoning and Analysis of 

Arguments: Performance Components 

https://doi.org/10.1017/CBO9780511611445.008 

Teaching and learning argumentative 

reading and writing: A review of 

research 

https://www.jstor.org/stable/41228654 

Developing “Real-world intelligence”: https://www.jstor.org/stable/4128845 
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Teaching Argumentative Writing through 

Debate 

Analysis of Argumentative Writing at 

Two Grade Levels 

https://www.jstor.org/stable/27540471 

Peer talks as a ‘double opportunity 

space’: The case of argumentative 

discourse 

https://www.jstor.org/stable/42889314 

From visual reasoning to logical 

necessity through argumentative design 

https://www.jstor.org/stable/41413096 

The Teaching and Learning of 

Argumentative Writing 

https://www.jstor.org/stable/374051 

A Critical Thinking Heuristic for the 

Argumentative Composition 

https://www.jstor.org/stable/3885321 

 

แบบฝdกหัด 7 

In the 21th century, the problem of global warming is getting an increase and even more 

dangerous. Most people stated that the main factor of the increase in global temperature is 

the use of plastic as household things. 

จากการโตGแยGงน้ันไดGสรGางการวิเคราะหiเชิงโตGแยGงของคุณข้ึนไมcวcาคุณจะเห็นดGวยหรือไมcเห็นดGวยกับขGอควา

มน้ันวcาการใชGพลาสติกเปoนปsจจัยหลักท่ีทำใหGเกิดภาวะโลกรGอนก็ตาม 

 

แบบฝdกหัด 8 

Globalization is an inevitable trend that people in the world should face. It brings a lot of 

advantages and disadvantages for many people. Nevertheless, in many countries, 

globalization has changed the way of life of many people. Consequently, local culture is 

threated with extinction. 

จากการโตGแยGงน้ันไดGสรGางการวิเคราะหiเชิงโตGแยGงของคุณข้ึนไมcวcาคุณจะเห็นดGวยหรือไมcเห็นดGวยกับขGอควา

มน้ันวcาโลกาภิวัตนiคืออันตรายตcอวัฒนธรรมทGองถ่ิน 

 

2.6 การใชY K-Chart และ Open Knowledge ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการคิดอย=างมีวิจารณญาณ 
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ทฤษฎีการคิดอย5างมีวิจารณญาณและแบบฝªกหัดท่ีอธิบายไว/ในบทย5อย 2.1 ถึง 2.5 

ไม5ได/เช่ือมโยงโดยตรงกับการใช/เทคโนโลยีท่ีมีไว/เพ่ือให/ผู/เข/ารับการฝªกอบรมมีพ้ืนฐานในการแสดงความคิดอย5าง

มีวิจารณญาณผ5านการเขียนเชิงวิเคราะห~ 

ดังน้ันหัวข/อย5อยน้ีจึงมีจุดมุ5งหมายเพ่ือบูรณาการเทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะการคิดอย5างมีวิจารณญาณ 

โดยให/ความรู/แก5ผู/เข/ารับการอบรมเก่ียวกับวิธีการพัฒนาความสามารถในการคิดอย5างมีวิจารณญาณโดยใช/ตัวอ

ย5างของกระบวนการวิจัยท่ีใช/บนแพลตฟอร~มแบบออฟไลน~และออนไลน~ ซ่ึงโมดูลน้ีจะเน/นการใช/ K-Chart และ 

Open Knowledge 

 

2.6.1 แนวทางการใชY K-Chart 

แม/ว5า K-Chart อาจไม5ได/รับการพิจารณาว5าเป�นออนไลน~แอพพลิเคช่ันหรือซอฟต~แวร~ แต5จริงๆ แล/ว K-

Chart ให/ประโยชน~แก5ผู/ฝªกงานท่ีวางแผนจะเร่ิมโครงการวิจัย 

ซ่ึงแผนภูมิเป�นข/อได/เปรียบหลักท่ีจะช5วยให/ผู/วิจัยแยกประเด็นหลักของกิจกรรมการวิจัยออกจากประเด็นท่ีเหลื

อซ่ึงอาจมีความเก่ียวข/องเพียงเล็กน/อยหรือไม5มีเลยกับเป�าหมายหลักในการทำวิจัย 

นอกจากน้ียังช5วยนักวิจัยในการร5างเค/าโครงการไหลล่ืนของความคิดจากการระบุช่ือเร่ืองไปจนถึงการวาดข/อสรุ

ป โดยท่ัวไปแล/ว K-Chart สำหรับการวิจัยประกอบด/วยส่ี “ช้ัน” ได/แก5 ช่ือเร่ืองท่ัวไป, ขอบเขต, 

วิธีการและผลลัพธ~ (ดูตารางท่ี 6 ด/านล5าง): 

 

ตารางท่ี 6. K-Chart สำหรับการวิจัย 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือแต5ละช้ัน คำอธิบาย 

1 ช่ือเร่ืองท่ัวไป ช่ือเร่ืองการวิจัยท่ีเสนอไปจะต/องรวมถึงเร่ืองการวิจัยท่ีเสน

อไปด/วย 
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2 ขอบเขต ขีดเส/นใต/ประเด็นสำคัญของการวิจัยท่ีเสนอไป 

3 วิธีการ ตัวเลือกของวิธีการท่ีผู/วิจัยจะดำเนินการวิจัย 

4 ผลลัพธ~ ผลลัพธ~การวิจัยคือคำตอบคำถามการวิจัยท่ีระบุไว/ในหัวข/

อท่ัวไป 

ท่ีมา: ดัดแปลงมาจาก 

http://pesona.mmu.edu.my/~hairul/files/Research%20Methodology/EPH7112%20K-

Chart%20Tool.ppt เข/าถึงได/เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ตารางข/างต/นชักชวนให/เห็นถึงการสร/างแผนภูมิท่ีแสดงในรูปภาพท่ี 3 

ว5าอันดับแรกเราจะต/องต้ังช่ืองานวิจัยท่ีเสนอไปก5อน – ช้ันแรกของแผนภูมิในกรณีน้ีช่ือคือ " Factors 

influencing the performance of motor vehicle" ซ่ึงแสดงให/เห็นว5าเร่ืองหลักของการวิจัยคือยานพาหนะ 

ซ่ึงถือได/ว5ายานพาหนะคือจุดเร่ิมต/นของช้ันท่ีสอง 

รูปภาพท่ี 3 ตัวอย=างของการนำเสนอ K-Chart 
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ท่ีมา: วาดใหม5และแก/ไขโดยผู/แต5งจาก Abdullah et al (2006: 127) 

หน/าท่ีหลักของช้ันท่ีสองคือการอธิบายจุดเน/นการวิจัย 

รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเรามุ5งเน/นมากข้ึนในขณะทำสมมติฐานรองด/วย ในกรณีน้ีเราเลือก "car" 

จากน้ันจึงมุ5งเน/นการวิจัยเก่ียวกับ "tire" เป�นองค~ประกอบท่ีมีผลต5อประสิทธิภาพของรถยนต~ 

ตัวเลือกน้ีจะนำไปสู5คำอธิบายถึงวิธีการซ่ึงอยู5ภายในช้ันท่ีสาม 

ซ่ึงในช้ันท่ีสามเราจะหย่ังเชิงด/วยวิธีการวิจัยท่ีหลากหลายซ่ึงเราเลือกวิธีการทดลองโดยใช/การทดสอบในห/องปฏิ

บัติการแล/วตามด/วยต/นแบบในห/องปฏิบัติการ จนในท่ีสุดก็ถึงจุดส้ินสุดของกระบวนการ - ช้ันท่ีส่ี - 

ดูผลลัพธ~ของการสร/างต/นแบบห/องปฏิบัติการ ในรูปภาพท่ี 3 

ผลลัพธ~ท่ีได/แสดงให/เห็นว5ายางมีผลต5อประสิทธิภาพของรถยนต~ในเร่ืองความเร็วและการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง 
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ความเร็วได/รับอิทธิพลจากความสูงและความกว/างของยางในขณะเดียวกันแรงดันลมในยางมีส5วนช5วยเช5นกันแต5

ไม5มากเท5าขนาดของยาง (เส/นประบ5งบอกถึงบทบาทท่ีเป�นไปได/) 

นอกจากน้ีปริมาณการใช/เช้ือเพลิงก็ได/รับอิทธิพลจากความดันและความกว/างของยางด/วยเช5นกันแต5เราใส5เส/นป

ระเอาไว/เน่ืองจากไม5ส5งผลกระทบโดยตรง 

 

2.6.2 แผนผัง Open Knowledge 

แผนผัง Open Knowledge (https://openknowledgemaps.org) 

คือการสร/างภาพนามธรรมตามภาพรวมของหัวเร่ืองเฉพาะคำค/นหาของคุณซ่ึงรวมเอกสาร 100 

ฉบับท่ีเก่ียวข/องตามคำค/นหาของคุณมากท่ีสุด 

เป�นภาพรวมหัวข/อแบบสำเร็จรูปท่ีแสดงหัวข/อหลักของการวิจัยได/อย5างรวดเร็วและเป�นเอกสารท่ีเก่ียวข/องกับแ

ต5ละพ้ืนท่ี การจัดกลุ5มข/อมูลในหัวข/อย5อยต5างๆ 

จะทำให/การค/นหาข/อมูลอ/างอิงสำหรับการวิจัยรวดเร็วและง5ายข้ึน 

หากต/องการเร่ิมต/นค/นหาเอกสารท่ีเก่ียวข/องกับหัวข/อการวิจัยของเราให/ไปท่ีเว็บไซต~ด/านบน (สามารถใช/รหัส 

QR ด/านล5างเพ่ือเข/าถึงเว็บไซต~ได/) จากน้ันให/พิมพ~คำหลักท่ีเป�นตัวแทนของหัวข/อการวิจัยของเรา ตัวอย5างเช5น 

หากเราพิมพ~ “Informal Housing” ในแบบฟอร~มการค/นหาจากน้ันคลิก “go” 

เราก็จะได/ผลลัพธ~ท่ีแสดงในรูปภาพท่ี 4 

 

ผลลัพธ~ดังท่ีปรากฏในรูปภาพท่ี 10 แสดงให/เราเห็นกลุ5มข/อมูลเก่ียวกับงานซ่ึงสัมพันธ~กับ “Informal 

Housing” การจัดกลุ5มในแต5ละกลุ5มประกอบด/วยเอกสารอ/างอิงท่ีแนะนำเพ่ือใช/สำหรับพัฒนาหัวข/อย5อย 
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หากเราคลิกกลุ5มใดกลุ5มหน่ึง – ตัวอย5างเช5น กลุ5มท่ีช่ือว5า “Informal Development Case Study” 

จากน้ันเราจะได/บทความจำนวนหน่ึงท่ีเก่ียวข/องกับกรณีศึกษาเร่ือง “Informal Housing” 

ตามท่ีแสดงในรูปภาพท่ี 4 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4. ตัวอย=างของภาพหนYาจอท่ีแสดงผลลัพธFการสรYางแผนผังในหัวขYอ “Informal Housing” 

 

รูปภาพท่ี 5 ภาพหนYาจอของมุมมองแบบละเอียดของการจัดกลุ=ม “Informal Development Case 

Study” หากตYองการขยายภาพใหYกดไปท่ีภาพวงกลม 
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แบบฝªกหัดข/างต/นจะช5วยให/เราได/ทำการทบทวนวรรณกรรมในแต5ละหัวข/อย5อยเพ่ือค/นหาสถานะ 

ป�จจุบันของการวิจัยในหัวข/อย5อยและเพ่ือค/นหาช5องว5างท่ีเราอาจใช/เพ่ือเสริมสร/างผลการวิจัย 

2.6.3 การรวมแนวทาง K-Chart กับแผนผัง Open Knowledge เขYาไวYดYวยกัน 

การอภิปรายเก่ียวกับ K-Chart ในบทย5อยก5อนหน/าน้ีแสดงให/เห็นว5า K-Chart 

ช5วยเราในการจับคู5คำค/นหาให/ตรงกับกระบวนการวิจัย 

ไม5ได/แสดงว5าเราจะพัฒนาคำหลักแต5ละคำให/เป�นการเขียนเชิงวิทยาศาสตร~ได/อย5างไร 

แต5เพ่ือตอบสนองต5อช5องว5างน้ีเราสามารถใช/แผนผัง Open Knowledge ได/ ให/นำตัวอย5างจาก K-Chart 

ท่ีแสดงในรูปภาพท่ี 5 เราจะพบว5าทางเลือกของวิธีการท่ีเราจะใช/สำหรับการวิจัยก็คือ "Experimental 

Methods" เราต/องการเขียนเก่ียวกับเร่ืองน้ีเพ่ืออธิบายสถานะป�จจุบันของวิธีการดังกล5าวแก5ผู/อ5าน 

ส่ิงท่ีเราต/องทำคือการเขียนคำว5า "Experimental Methods" ในรูปแบบท่ีปรากฏในรูปภาพท่ี 6 

จากน้ันเราจะได/รับแผนผังท่ีแสดงไว/ด/านล5าง (รูปภาพท่ี 6) 

รูปภาพท่ี 6 ภาพหนYาจอของการสรYางแผนผัง “Experimental Methods” 
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จากแผนผังด/านบนเราสามารถเลือกกลุ5มท่ีเราต/องการใช/พัฒนาในย5อหน/าสำหรับรายงานและบทความ

ของเราได/ แต5ละกลุ5มเหล5าน้ันจะแสดงเขตข/อมูลให/อ5านเพ่ิมเติม 
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3. การใชYประโยชนFสูงสุดจากเทคโนโลยีในการวิจัย 

Tan Peck Leong & Haliyana Khalid 

 

ในช5วงไม5ก่ีป§ท่ีผ5านมามีการใช/เคร่ืองมือออนไลน~เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือสนับสนุนกระบวนการวิจัยและมีแนวโน/มท่ี

จะกลายเป�นความสัมพันธ~ชนิดบังคับ ในขณะท่ีเคร่ืองมือออนไลน~คือข/อดีอย5างไม5ต/องสงสัย เช5น 

ช5วยลดค5าใช/จ5ายในการสำรวจและเร5งเวลาท่ีจำเป�นในการเข/าถึงพ้ืนท่ีการสำรวจท่ีกว/างข้ึน 

แต5ก็มีข/อเสียโดยเฉพาะอย5างย่ิงในการรับข/อมูลจากผู/ท่ีไม5มีอินเทอร~เน็ตหรือความรู/ 

ซ่ึงในส5วนน้ีมีวัตถุประสงค~เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของผู/ฝªกสอนต5อการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช/เทคโนโลยีอินเ

ทอร~เน็ตในการวิจัยท่ีประกอบด/วยห/าส5วนย5อยซ่ึงเร่ิมต/นด/วยการอภิปรายข/อดีของการใช/เคร่ืองมือวิจัยทางออน

ไลน~และส้ินสุดด/วยการใช/ประโยชน~จากแพลตฟอร~มออนไลน~ในการเผยแพร5งานวิจัย 

แพลตฟอร~มท่ีใช/ในส5วนน้ีไม5ได/มุ5งหมายเฉพาะท่ีมีวางขายในธุรกิจเท5าน้ัน 

ผู/ฝªกสอนควรได/รับการสนับสนุนให/แสวงหาทางเลือกเพ่ือเป�นวิธีปลูกฝ�งการคิดอย5างมีวิจารณญาณ 

3.1 ขYอดีและขYอเสียของการใชYเคร่ืองมือวิจัยทางออนไลนF 

มีข/อดีและข/อเสียมากมายในการใช/เคร่ืองมือวิจัยทางออนไลน~และเคร่ืองมือท่ีใช/คอมพิวเตอร~ช5วยในกา

รวิจัย ข/อดีและข/อเสียเหล5าน้ีพร/อมการลดผลกระทบบางอย5างเพ่ือเอาชนะข/อเสียซ่ึงแสดงไว/ในย5อหน/าต5อไปน้ี 

การใช/เทคโนโลยีในการเก็บข/อมูลมีข/อดีหลักอยู5สามข/อ ได/แก5 ความสามารถในการเข/าถึง, เวลาและค5าใช/จ5าย 

เคร่ืองมือวิจัยทางออนไลน~จะช5วยให/ผู/วิจัยสามารถเข/าถึงผู/ตอบแบบสอบถามได/กว/างขวางข้ึนจากทุกๆ 

ท่ีและทุกๆ คนบนโลกท่ีเช่ือมต5อกันด/วยอินเทอร~เน็ต นอกจากน้ีตามข/อมูลของ Wright (2005) 

เคร่ืองมือสำรวจทางออนไลน~อนุญาตให/ผู/วิจัยกำหนดเป�าหมายประชากรท่ีเฉพาะเจาะจงและไม5ซ้ำใครตามท่ีผู/วิ

จัยต/องการได/ด/วย ตัวอย5างเช5น ผู/ตอบแบบสอบถามท่ีมีความสนใจเป�นพิเศษกับการตกปลา, การอ5านหนังสือ 
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ฯลฯ ซ่ึงค/นพบได/ในเว็บไซต~หรือบล็อกหรือแพลตฟอร~มออนไลน~ (เข/าถึงรหัส QR ด/านล5าง) 

ดังน้ันน่ีคือส่ิงท่ีจะช5วยให/ผู/วิจัยสามารถเข/าถึงประชากรท่ีสนใจได/อย5างง5ายดาย 

 

 

 

 

รหัส QR สำหรับเว็บไซตFบล็อกของนักตกปลา 

 

ประการท่ีสอง 

เคร่ืองมือวิจัยทางออนไลน~ใช/เวลาน/อยกว5าเคร่ืองมือวิจัยท่ัวไปเน่ืองจากสามารถเผยแพร5แบบสอบถามไปยังคน

หลายพันคนผ5านอีเมล~หรือแพลตฟอร~มส่ือโซเชียล เช5น Facebook, Twitter, Instagram, WeChat หรือ 

Whatsapp เพียงในไม5ก่ีวินาที นักวิจัยไม5จำเป�นต/องออกจากสำนักงานเพ่ือทำงานภาคสนาม 

นักวิจัยยังสามารถเชิญกลุ5มเป�าหมายให/เข/าร5วมในการสำรวจผ5านการโฆษณาบนส่ือโซเชียลยอดนิยมเช5น 

Facebook, Youtube หรือผ5านเคร่ืองมือค/นหาเช5น Google ได/อีกด/วย 

นอกจากน้ีเม่ือผู/ตอบแบบสอบถามตอบแบบสอบถามเสร็จแล/ว 

เคร่ืองมือการวิจัยทางออนไลน~ชุดเดิมก็จะรวบรวมผลสำรวจแสดงออกมาในรูปแบบสำเร็จท่ีสามารถดาวน~โหลด

ได/ง5ายๆ เพ่ือทำการวิเคราะห~เพ่ิมเติม ตัวอย5างเช5น ข/อมูลการวิจัยท้ังหมดท่ีรวบรวมด/วย Google Form 

สามารถดาวน~โหลดในรูปแบบ comma-separated-values file ซ่ึงสามารถใช/กับซอฟต~แวร~สถิติส5วนใหญ5เช5น 

SPSS หรือ Eviews หรือ STATA หรือซอฟต~แวร~ทางสถิติอ่ืนๆ ได/ 

ส่ิงน้ีจะช5วยลดเวลาและความพยายามในการป�อนข/อมูลอย5างมหาศาลลง 



 

50 
 

และย่ิงไปกว5าน้ันเคร่ืองมือการวิจัยออนไลน~บางส5วนยังนำเสนอข/อมูลเป�นกราฟและหรือจัดเรียงลงในตารางเพ่ือ

การนำเสนอท่ีรวดเร็ว กล5าวโดยสรุปแล/ว 

เป�นการประหยัดเวลาของนักวิจัยในการรวบรวมข/อมูลและการป�อนข/อมูลได/มากข้ึนโดยใช/เคร่ืองมือวิจัยออนไล

น~  

ประการท่ีสาม 

การรวบรวมข/อมูลโดยใช/เทคโนโลยีมีค5าใช/จ5ายน/อยกว5าค5าใช/จ5ายในการรวบรวมข/อมูลด/วยวิธีการท่ัวไป 

นักวิจัยสามารถทำการวิจัยได/จากสำนักงานหรือท่ีบ/านของนักวิจัยเอง 

โดยไม5จำเป�นต/องจ/างผู/สัมภาษณ~หรือพนักงานเพ่ือทำงานภาคสนาม 

นอกจากน้ีค5าใช/จ5ายในการป�อนข/อมูลก็ลดลงเม่ือข/อมูลถูกรวบรวมผ5านการสำรวจทางออนไลน~ท่ีถูกเข/ารหัสโดย

อัตโนมัติเป�นไฟล~ท่ีสามารถอ5านได/ 

ลองนึกภาพการวิจัยภาคสนามท่ีอาจใช/เวลาเป�นเดือนและใช/เงินหลายพันดอลลาร~แต5สามารถทำให/เสร็จได/เพียง

เวลาไม5ก่ีวันด/วยค5าใช/จ5ายท่ีน/อยท่ีสุด 

ส่ิงน้ีจะช5วยให/นักวิจัยโดยเฉพาะนักวิจัยด/านสังคมสามารถสร/างและดำเนินการวิจัยท่ีมีข/อมูลจำนวนมากในเวลา

อันส้ันโดยไม5จำเป�นต/องมีทุนวิจัยจำนวนมาก 

ในทางตรงกันข/ามมีข/อจำกัดและข/อเสียของการใช/เทคโนโลยีทางออนไลน~ในการเก็บข/อมูล (Andrews, 

Nonnecke, & Preece, 2003) หน่ึงในข/อเสียหลักก็คือป�ญหาการกำหนดวิธีสุ5มตัวอย5าง 

เป�นเร่ืองยากท่ีจะได/กรอบในการสุ5มตัวอย5างและด/วยเหตุน้ีการสุ5มตัวอย5างจึงอาจเป�นไปไม5ได/และผลจากการวิจั

ยน้ีอาจไม5ได/รับการสรุปอ/างอิงด/วยประชากรตัวอย5าง 

เฉพาะผู/ท่ีเช่ือมต5ออินเทอร~เน็ตหรือมีบัญชีอีเมล~เท5าน้ันท่ีสามารถเป�นผู/ท่ีอยู5ในกลุ5มประชากรท่ีทำการศึกษาและ

หากผู/วิจัยไม5สามารถระบุตัวตนและติดต5อประชากรกลุ5มตัวอย5างเพ่ือเข/าร5วมในการวิจัยได/ 

อาจต/องคัดกลุ5มตัวอย5างเหล5าน้ีออกซ่ึงอาจมีความสำคัญต5อการวิจัย 
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นอกจากน้ีเราอาจไม5ทราบถึงท่ีมาของประชากรผู/ตอบแบบสอบถามอย5างครบถ/วน 

ทราบแต5เพียงการจำกัดเฉพาะลักษณะทางประชากรบางอย5างเท5าน้ัน  

ฉะน้ันจึงมีเพียงผู/ท่ีสนใจในแบบสำรวจเท5าน้ันท่ีจะตอบกลับซ่ึงส่ิงน้ีอาจนำไปสู5การมีอคติในการตอบแบ

บสอบถามด/วยตนเอง ท้ังน้ี 

เฉพาะผู/ท่ีเข/าถึงอินเทอร~เน็ตหรือมีความรู/ทางอินเทอร~เน็ตเท5าน้ันท่ีสามารถเข/าร5วมในการสำรวจได/ 

และอาจต/องยกเว/นผู/สูงอายุท่ีอาจไม5เข/าใจในเร่ืองเทคโนโลยีด/วย 

ดังน้ันการรวบรวมข/อมูลท่ีใช/เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีช5วยอาจไม5เหมาะกับการสำรวจท่ีเก่ียวข/องกับผู/ท่ีไม5เข/าใจเ

ทคโนโลยี 

นอกจากน้ีเรายังไม5สามารถยืนยันได/ว5าผู/ท่ีตอบแบบสอบถามทางออนไลน~เป�นผู/ตอบแบบสอบถามจริงหรือบุคค

ลอ่ืนกรอกแบบสอบถามให/ ตัวอย5างเช5น 

เลขานุการหรือผู/ช5วยส5วนตัวตอบคำถามการวิจัยท่ีต/องการข/อมูลจากผู/บริหารระดับสูง 

ดังน้ันข/อมูลท่ีรวบรวมอาจถูกบิดเบือนหรืออาจเป�นเพียงกลุ5มประชากรบางกลุ5มเท5าน้ัน กล5าวโดยสรุปแล/ว 

เราไม5สามารถเลือกผู/ตอบแบบสอบถามด/วยการสุ5มตัวอย5าง (ซ่ึงเป�นข/อสมมติฐานสำคัญในการวิจัยจำนวนมาก) 

และยืนยันความถูกต/องของข/อมูลท่ีรวบรวมผ5านเคร่ืองมือเทคโนโลยีทางออนไลน~ได/ 

อย5างไรก็ตามวิธีการเก็บรวบรวมข/อมูลท่ีใช/เทคโนโลยีช5วยเป�นหนทางในการวิจัยต5อไปเน่ืองจากความส

ามารถของมนุษย~โลกและการเข/าถึงอินเทอร~เน็ตกำลังพัฒนาไปอย5างรวดเร็ว 

ข้ันตอนการลดส่ิงจำเป�นจะต/องดำเนินการเพ่ือย/อนป�ญหาของการสุ5มตัวอย5าง 

หากการออกแบบการวิจัยยังคงดำเนินการตามมาตรฐานและวิธีการวิจัยแบบเดิมๆ 

ข/อมูลท่ีรวบรวมผ5านออนไลน~ก็จะไม5แตกต5างไปจากวิธีการท่ัวไป เช5น การสัมภาษณ~แบบตัวต5อตัว 

หรือการสำรวจทางไปรษณีย~ หรือการสัมภาษณ~ทางโทรศัพท~ 

หากผู/วิจัยบรรลุหรือจัดต้ังกรอบงานวิจัยท่ีสมบูรณ~หรือใกล/เคียงกับกรอบการวิจัยท่ีสมบูรณ~ 
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ผู/วิจัยก็สามารถระบุผู/ตอบแบบสอบถามได/ผ5านกระบวนการสุ5มตัวอย5าง 

ซ่ึงสามารถทำได/หากมีความพยายามอย5างแรงกล/าในการระบุและสร/างกรอบการวิจัยก5อนท่ีจะดำเนินการวิจัยท

างออนไลน~ ตัวอย5างเช5น นักวิจัยอาจได/รับรายช่ือสมาชิกหรือผู/เข/าร5วมจากบล็อกต5างๆ 

หรือผู/ดูแลเว็บไซต~เพ่ือสร/างกรอบการวิจัย 

อีกวิธีหน่ึงท่ีเป�นไปได/คือการสุ5มตัวอย5างแบบกลุ5มหรือการสุ5มตัวอย5างแบบโควต/าเพ่ือเลือกภาพแทนท่ีเพียงพอจ

ากประชากรตัวอย5าง ดังน้ันผู/ตอบแบบสอบถามท่ีถูกเลือกอาจใกล/เคียงกับวิธีการเลือกแบบสุ5มตัวอย5าง 

ในขณะเดียวกันก็สามารถหลีกเล่ียงกระบวนการตอบแบบสอบ 

ถามด/วยตัวเองได/หากผู/วิจัยสามารถสนับสนุนการมีส5วนร5วมการวิจัยผ5านรูปแบบของรางวัล หรือล็อตเตอร่ี 

หรือผ5านคำเชิญทางโทรศัพท~หรือคำเชิญทางอีเมล~ส5วนตัวก5อนหน/าน้ี 

เพ่ือสนับสนุนให/ผู/ตอบแบบสอบถามมีส5วนร5วมในการวิจัย กล5าวโดยสรุปแล/ว 

การสำรวจทางออนไลน~เป�นหนทางในภาคหน/าในการดำเนินการวิจัยเม่ือเปรียบเทียบกับการสำรวจท่ัวไปอย5าง

แน5นอน หากดำเนินการตามข้ันตอนเพ่ือลดอคติในการสุ5มตัวอย5างและคำตอบลง 

3.2  การเลือกเคร่ืองมือในการรวบรวมขYอมูลทางออนไลนFใหYถูกตYอง 

มีเคร่ืองมือทางออนไลน~มากมายสำหรับการสำรวจของนักวิจัย 

เคร่ืองมือเหล5าน้ีแตกต5างกันในแง5ของค5าใช/จ5าย, ประเภทของคำถาม, ข/อจำกัดของคำถามและคำตอบ, 

การเข/าถึงคำตอบจากการสำรวจ, ผลลัพธ~จากการสำรวจ, การอนุญาตให/ทำงานร5วมกันในหมู5นักวิจัย ฯลฯ 

การสำรวจออนไลน~ท่ีได/รับความนิยมสูงสุดในหมู5นักวิจัยคือ Google Form และ SurveyMonkey ซ่ึง Google 

Form น้ันไม5มีค5าใช/จ5ายและมีคุณสมบัติมากมายซ่ึงโดยปกติแล/วจะมีให/บริการในเคร่ืองมืออ่ืนๆ ด/วย 

ใช/งานง5ายด/วยตัวประสาน what-you-see-is-what-you-get (WYSWYG) นักวิจัยหรืออาจารย~ส5วนใหญ5ท่ีใช/ 

Google Form จะรวมเข/ากับช้ันเรียนของ Google ซ่ึง Google Form ถูกรวมเข/ากับ Google Spreadsheet 

เพ่ือช5วยให/นักวิจัยสามารถเข/าถึงแผ5นตารางทำการเพ่ือดูข/อมูลท่ีรวบรวมได/  
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SurveyMonkey เวอร~ช่ันไม5มีค5าใช/จ5ายมีข/อจำกัดในคำตอบและจำนวนคำถาม ซ่ึงแตกต5างจาก 

Google Form อย5างไรก็ตาม SurveyMonkey 

นำเสนอตัวประสานของผู/ใช/งานได/ดีกว5าและการเลือกเทมเพลตได/มากกว5าเม่ือเปรียบเทียบกับ Google Form 

นอกจากน้ี SurveyMonkey ยังมีคุณสมบัติท่ีมีประโยชน~มากมาย เช5น Questions Bank 

หรือเทมเพลตของคำถามท่ีให/ความช5วยเหลือเก่ียวกับคำถามท่ีเป�นคำพูดและตัวเลือกทางตรรกศาสตร~  

ถือได/ว5าท้ังสองแพลตฟอร~มมีความสามารถในด/านการตรวจสอบและวิเคราะห~ข/อมูล SurveyMonkey 

จะวิเคราะห~ในเชิงลึกมากกว5าเม่ือนำมาเปรียบเทียบกับ Google Form 

ซ่ึงนักวิจัยสามารถแยกข/อมูลของพวกเขาได/ภายในแพลตฟอร~ม (ดูรูปภาพท่ี 7)  

 

รูปภาพท่ี 7: ผลลัพธFจาก SurveyMonkey 

 

หมายเหตุ: เคร่ืองหมายการค/าของ SurveyMonkey (เช5น SurveyMonkey, People Powered Data™ 

และโลโก/เวอร~ช่ันใดๆ ของเคร่ืองหมายเหล5าน้ัน) เป�นเจ/าของโดย บริษัท SurveyMonkey 

และบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ 
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เคร่ืองมือเก็บข/อมูลอีกชนิดหน่ึงซ่ึงกำลังได/รับความนิยมในหมู5นักวิจัยและผู/ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมก็

คือ Typeform ถูกเป«ดตัวสู5ธุรกิจในป§ 2012 แม/ว5าความสามารถในการเก็บรวบรวมข/อมูล, 

การตรวจสอบและวิเคราะห~จะคล/ายกับ Google Form และ SurveyMonkey 

แต5มีความเป�นเอกลักษณ~อยู5ท่ีตัวประสานซ่ึงใช/งานง5ายและคุณสมบัติของการใช/งานง5าย และส่ิงน้ีเองท่ีทำให/ 

‘fill-up survey form’ มีการพบเห็นท่ีน5าสนใจและถูกใจมากข้ึน  

 

โดยมุ5งเน/นไปท่ีการนำเสนอและขอข/อมูลโดยใช/ภาษาแบบการสนทนาและการป�อนคำถามทีละคำถาม

และรอรับคำตอบเพ่ือปรับแต5งคำถามในข/อต5อไปท่ีตอบสนองคำตอบเหล5าน้ัน (ดูรูปภาพท่ี 8) 

 

รูปภาพท่ี 8 ตัวประสานของ TypeForm 

 

 หมายเหตุ: ภาพหน/าจอท่ีได/จาก TypeForm: www.typeform.com 

 

แบบฟอร~มการสำรวจท้ังหมดท่ีกล5าวถึงสามารถแชร~ผ5านอีเมล~, รวมเข/ากับเว็บไซต~ส5วนตัว 

หรือลิงค~ไปยังแพลตฟอร~มเครือข5ายสังคมอ่ืนๆ ได/ 
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การเลือกแบบสำรวจออนไลน~ให/ถูกต/องน้ันข้ึนอยู5กับวัตถุประสงค~ของการสำรวจ, จำนวนของคำถาม, 

จำนวนของคำตอบท่ีต/องการ, ความพร/อมของทุนและกรอบเวลาการวิจัย  

Marrs (2017) ได/แสดงรายการเคร่ืองมือสำรวจทางออนไลน~ท่ีดีท่ีสุดเจ็ดรายการในเว็บบล็อกของเธอ 

เคร่ืองมือการสำรวจทางออนไลน~เหล5าน้ี ได/แก5 Client Heartbeat, Zoho Survey, Gizmo Survey และ 

Survey Planet, Type Forms, SurveyMonkey และ Google Forms จากข/อมูลของ Marss (2017) 

เคร่ืองมือสำรวจออนไลน~ท่ีต/องเสียเงินน้ันดีกว5าเคร่ืองมือสำรวจออนไลน~ท่ีไม5มีค5าใช/จ5าย 

ด/วยเหตุผลด/านการสำรวจ, การส5งออกข/อมูล, โลโก/ท่ีกำหนดได/เองและประเภทคำถามเพ่ิมเติม 

โปรดอ/างอิงเว็บไซต~ของเธอเพ่ือเปรียบเทียบรายละเอียดระหว5างเคร่ืองมือสำรวจออนไลน~ท้ังเจ็ดประเภทน้ี 

อย5างไรก็ตาม Marrs แนะนำว5า Google 

เป�นเคร่ืองมือสำรวจทางออนไลน~แบบไม5มีค5าใช/จ5ายท่ีดีท่ีสุดเม่ือเทียบกับเคร่ืองมือสำรวจทางอ5อนไลน~อ่ืนๆ 

อย5างไรก็ตาม เคร่ืองมือสำรวจทางออนไลน~แบบเสียค5าใช/จ5ายท่ีดีท่ีสุดก็คือ Typeform หรือ Client 

Heartbeat  

โดยสรุปแล/ว 

ป�จจัยท่ีควรพิจารณาในการเลือกใช/เคร่ืองมือสำรวจทางออนไลน~ให/เหมาะสมก็คือค5าใช/จ5าย, 

ประเภทของคำถาม, การส5งออกข/อมูล และตรรกะในการสำรวจ กฎเกณฑ~ง5ายๆ 

ก็คือควรลองเวอร~ช่ันท่ีไม5มีค5าใช/จ5ายก5อนเสมอ ก5อนท่ีจะยอมรับเคร่ืองมือสำรวจทางออนไลน~ใดๆ 

ท่ีต/องเสียค5าใช/จ5าย 

3.3  เรียนรูYวิธีใชY Google Form 

ในส5วนน้ีผู/เข/าร5วมจะได/เรียนรู/วิธีสร/างแบบสอบถามท่ีสำรวจทางออนไลน~โดยใช/ท้ัง Google Form 

และ SurveyMonkey เพราะท้ังสองอย5างเป�นเคร่ืองมือสำรวจออนไลน~ท่ีได/รับความนิยมมากท่ีสุด Google 

Form น้ันไม5เสียค5าใช/จ5าย ในขณะท่ี SurveyMonkey ในเวอร~ช่ันท่ีไม5เสียค5าใช/จ5ายมีฟ�งก~ช่ันจำกัด 
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กิจกรรมท่ี 1 – การสรYาง Google Form จากแบบสอบถามท่ีมีอยู= 

ในกิจกรรมน้ีผู/เข/าร5วมจะได/เรียนรู/วิธีสร/างคำถามทางออนไลน~หลายประเภท เช5น 

คำถามปลายป«ดและคำถามปลายเป«ด, คำถามแบบปรนัย, คำถามแบบลิเคิร~ทสเกล,  

คำถามความสัมพันธ~เชิงเหตุผล, คำถามแบบมีหลายคำถามคำตอบ และคำถามแบบจัดอันดับ 

ซ่ึงขอนำเสนอคำถามปลายเป«ด ข้ันตอนต5อไปน้ีจำเป�นสำหรับการสร/าง Google Form 

 

ข้ันตอนท่ี 1: การเตรียมการเบ้ืองตYน 

ก) คุณต/องมีบัญชีของ Google หรือลงทะเบียนบัญชี Gmail เพ่ือเข/าถึง Google Drive สร/างบัญชี 

Gmail ใหม5หากจำเป�น ไปท่ีเว็บไซต~: accounts.google.com 

ข) เม่ือคุณสร/างบัญชี Google แล/ว ให/ไปท่ีไอคอนแอปของ Google ไอคอนน้ีต้ังอยู5ท่ีมุมขวาบนของ 

Gmail จากน้ันมองหาไอคอนของ Drive (ดูรูปภาพท่ี 8) 

  

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 9 Google Apps ใน Gmail 



 

57 
 

 

หมายเหตุ: Google และโลโก/ Google เป�นเคร่ืองหมายการค/าท่ีได/รับการจดทะเบียนของบริษัท Google 

จะใช/เม่ือได/รับอนุญาตเท5าน้ัน 

 

ข้ันตอนท่ี 2: สรYาง Google Form ใหม= 

ไปท่ี New เพ่ือสร/าง Google Form – ดูรูปภาพท่ี10 

รูปภาพท่ี 10 Google Form ในแอพพลิเคช่ัน Google Drive 

 

 

หมายเหตุ: Google และโลโก/ Google เป�นเคร่ืองหมายการค/าท่ีได/รับการจดทะเบียนของบริษัท Google 

จะใช/เม่ือได/รับอนุญาตเท5าน้ัน 

 

ข้ันตอนท่ี 3: ต้ังช่ือการสำรวจและใส=คำอธิบายส้ันๆ/แนะนำการสำรวจน้ี 
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ให/ใส5คำอธิบายส้ันๆ 

เป�นการแนะนำและแจ/งให/ผู/ตอบแบบสอบถามทราบเก่ียวกับวัตถุประสงค~ของการสำรวจและแน5ใจว5าผู/ตอบแบ

บสอบถามจะใช/ข/อมูลท้ังหมดท่ีรวบรวมไว/สำหรับการวิจัยน้ีเท5าน้ันและจะถูกเก็บเป�นความลับ 

ควรมีข/อมูลการติดต5อนักวิจัยเอาไว/ด/วยเพ่ือให/ผู/ตอบแบบสอบถามสามารถถามคำถามเพ่ิมเติมได/ 

ข้ันตอนท่ี 4: ต้ังคำถาม  

คำถามมี 5 ประเภท ได/แก5 คำตอบแบบส้ัน, คำตอบแบบยาว, 

คำตอบแบบปรนัยและคำตอบสร/างรายการข/อมูล ดูรูปภาพท่ี10 การสร/างคำถามประเภทต5างๆ 

รูปภาพท่ี 11 การสรYางคำถามประเภทต=างๆ 

 

 

หมายเหตุ: Google และโลโก/ Google เป�นเคร่ืองหมายการค/าท่ีได/รับการจดทะเบียนของบริษัท Google 

จะใช/เม่ือได/รับอนุญาตเท5าน้ัน 

 

ข้ันตอนท่ี 5: เม่ือเสร็จส้ินการตอบแบบสอบถาม ให/ส5งท่ีอยู5ของ URL 

ไปยังอีเมล~ของผู/ตอบแบบสอบถามหรือส5งโดยตรงจาก Google โดยป�อนท่ีอยู5อีเมล~ของผู/ตอบแบบสอบถาม 

(ดังแสดงในรูปภาพท่ี 12 ด/านล5างน้ี)สามารถส5งแบบสำรวจไปยังผู/ตอบแบบสอบถาม 

รูปภาพท่ี 12 การส=ง Google Form ทางอีเมลFหรือลิงคF URL 
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กิจกรรมท่ี 2 – สรYางผูYร=วมทำการวิจัยและแจกจ=ายแบบสอบถามทางออนไลนFผ=าน Google Form 

Google Form ยังอนุญาตให/ผู/ร5วมทำการวิจัยทำงานและแก/ไขแบบสอบถามได/อีกด/วย 

ส่ิงน้ีสามารถทำได/โดยการเพ่ิมท่ีอยู5อีเมล~ของผู/ร5วมทำการวิจัยในตัวเลือก “Add Collaborators” 

ผู/วิจัยสามารถเลือกท่ีจะอนุญาตให/ผู/ร5วมทำการวิจัยแก/ไขแบบสอบถาม, 

ดาวน~โหลดข/อมูลหรือแจกจ5ายแบบสอบถามหรือแม/แต5มอบหมายให/เจ/าของงานวิจัยน้ีได/ 

ในกิจกรรมน้ีผู/ตอบแบบสอบถามจะได/เรียนรู/วิธีเพ่ิมผู/ร5วมทำการวิจัยและแจกจ5ายแบบสอบถามทางออนไลน~ไป

ยังผู/ตอบแบบสอบถาม ดูรูปภาพท่ี 12 ด/านล5าง 

รูปภาพท่ี 13 การเพ่ิมผูYร=วมทำการวิจัย 

 

หมายเหตุ: Google และโลโก/ Google เป�นเคร่ืองหมายการค/าท่ีได/รับการจดทะเบียนของบริษัท Google 

จะใช/เม่ือได/รับอนุญาตเท5าน้ัน 

 

กิจกรรมท่ี 3 – การสร/างฟอร~ม SurveyMonkey 

หมายเหตุ: Google และโลโก/ Google 

เป�นเคร่ืองหมายการค/าท่ีได/รับการจดทะเบียนของบริ

ษัท Google จะใช/เม่ือได/รับอนุญาตเท5าน้ัน 
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ในกิจกรรมน้ีผู/เข/าร5วมจะได/เรียนรู/วิธีสร/างแบบสอบถาม 

การส5งแบบสอบถามไปยังผู/ตอบแบบสอบถามและเพ่ิมผู/ร5วมทำการวิจัยโดยใช/ SurveyMonkey  

 

ข้ันตอนท่ี 1: การสรYางบัญชี SurveyMonkey 

ผู/เข/าร5วมจะต/องสร/างบัญชี SurveyMonkey ก5อน เพ่ือเข/าถึงแอปพลิเคชันน้ี (โปรดไปท่ี 

https://www.surveymonkey.com) การลงทะเบียนจำเป�นสำหรับการเข/าถึงและใช/เคร่ืองมือ 

SurveyMonkey เม่ือการลงทะเบียนเสร็จส้ินผู/เข/าร5วมก็จะพร/อมในการสร/างแบบสอบถามทางออนไลน~ 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนท่ี 2. สรYางคำถามประเภทต=างๆ 

ในกิจกรรมน้ีผู/เข/าร5วมจะได/เรียนรู/วิธีสร/างคำถามในหลากหลายประเภท เช5น คำถามแบบปรนัย, 

คำถามแบบลิเคิร~ทสเกล  คำถามความสัมพันธ~เชิงเหตุผล คำถามแบบมีหลายคำถามคำตอบ 

และคำถามแบบจัดอันดับ ขอแนะนำให/ใช/คำถามแบบปลายป«ด  

 

รูปภาพท่ี 14. ออกแบบและสรYางคำถามโดยการใชY SurveyMonkey 
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หมายเหตุ: เคร่ืองหมายการค/าของ SurveyMonkey (เช5น SurveyMonkey, People Powered Data™ 

และโลโก/เวอร~ช่ันใดๆ ของเคร่ืองหมายเหล5าน้ัน) เป�นเจ/าของโดย บริษัท SurveyMonkey 

และบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ 

 

ผู/วิจัยสามารถออกแบบแบบสอบถามได/ต้ังแต5เร่ิมต/นหรือใช/แม5แบบท่ีมีอยู5เพ่ือสร/างแบบสอบถาม 

(ดูรูปภาพท่ี13) SurveyMonkey 

ยังมีตัวเลือกการเสนอแนะสำหรับคำถามว5าควรจะใช/คำพูดอย5างไรแม5แบบท่ีมีอยู5มีคำถามพร/อมสำหรับการวิจัย

ต5างๆ แม/ว5าคำถามจะมีอยู5จำกัด 

แต5ก็จะทำให/นักวิจัยมีจุดเร่ิมต/นในการออกแบบแบบสอบถามและแค5เพียงปรับเปล่ียนคำถามท่ีมีอยู5 

แม5แบบบางส5วนเหล5าน้ีจะต/องชำระเงินเพ่ือสมัครสมาชิก ก5อนถึงจะต้ังค5าย/อนกลับเพียงอย5างเดียวได/ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 15. ตัวเลือกเพ่ือเลือกแม=แบบของแบบสอบถามท่ีมีอยู=หรือเพ่ือเร่ิมตYนใหม=จากศูนยF 

 

หมายเหตุ: เคร่ืองหมายการค/าของ SurveyMonkey (เช5น SurveyMonkey, People Powered Data™ 

และโลโก/เวอร~ช่ันใดๆ ของเคร่ืองหมายเหล5าน้ัน) เป�นเจ/าของโดย บริษัท SurveyMonkey 

และบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ 
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ข้ันตอนท่ี 4 – การสรYางผูYร=วมทำการวิจัยและแจกจ=ายแบบสอบถามทางออนไลนFโดยการใชY 

SurveyMonkey 

ในกิจกรรมน้ีผู/ตอบแบบสอบถามจะได/เรียนรู/วิธีเพ่ิมผู/ร5วมทำการวิจัยและแจกจ5ายแบบสอบถามทางออ

นไลน~ไปยังผู/ตอบแบบสอบถาม SurveyMonkey 

ยังอนุญาตให/นักวิจัยหรือผู/ร5วมทำการวิจัยสามารถแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามก5อนท่ีจะเผยแพร5ได/ 

อย5างไรก็ตามภายใต/เวอร~ชันฟรีผู/วิจัยไม5สามารถเพ่ิมหรือจัดการผู/ร5วมทำการวิจัยได/  

รูปภาพท่ี 16 ปุ�มคำเชิญเพ่ือเชิญผูYร=วมทำการวิจัย 

 

 

หมายเหตุ: เคร่ืองหมายการค/าของ SurveyMonkey (เช5น SurveyMonkey, People Powered Data™ 

และโลโก/เวอร~ช่ันใดๆ ของเคร่ืองหมายเหล5าน้ัน) เป�นเจ/าของโดย บริษัท SurveyMonkey 

และบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ 

 

ข้ันตอนท่ี 5: การกระจายแบบสอบถาม 

เม่ือแบบสอบถามเสร็จสมบูรณ~ผู/เข/าร5วมจะส5งออกไปยังผู/ตอบแบบสอบถามผ5านอีเมล~, ส่ือโซเชียล 

(เช5น facebook, twitter) คัดลอกท่ีอยู5 URL หรือซ้ือข/อมูลจากผู/ตอบแบบสอบถามท่ัวโลกท่ีมีอยู5 

(ดูรูปภาพท่ี16) ผู/วิจัยสามารถเพ่ิมหรือป�อนข/อมูลได/ด/วยตนเอง อย5างไรก็ตาม SurveyMonkey 

เวอร~ช่ันฟรีอนุญาตให/ตอบกลับได/เพียง 100 คร้ังต5อการสร/างแบบสำรวจแต5ละคร้ัง  

รูปภาพท่ี 17. วิธีการส=งต=อแบบสอบถามโดยการใชY SurveyMonkey 
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หมายเหตุ: เคร่ืองหมายการค/าของ SurveyMonkey (เช5น SurveyMonkey, People Powered Data™ 

และโลโก/เวอร~ช่ันใดๆ ของเคร่ืองหมายเหล5าน้ัน) เป�นเจ/าของโดย บริษัท SurveyMonkey 

และบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ 

 

ข้ันตอนท่ี 6 – การลดทอนและการทำลายขYอมูลโดยการใชY SurveyMonkey 

ในกิจกรรมน้ีผู/เข/าร5วมจะทำการวิเคราะห~ข/อมูลของพวกเขาภายในเคร่ืองมือท่ีใช/ในการสร/างแบบสำรว

จ SurveyMonkey นำเสนอข/อมูลโดยอัตโนมัติในสามรูปแบบ จะเป�นบทสรุปคำถาม, แนวโน/มของข/อมูล 

และคำตอบแบบส5วนตัว 

หากเป�นเวอร~ช่ันฟรีส่ิงเหล5าน้ีสามารถดูได/จากทางออนไลน~เท5าน้ันและไม5สามารถดาวน~โหลดเพ่ือการวิเคราะห~เ

พ่ิมเติมได/ อย5างไรก็ตาม การสมัครสมาชิกในแผนพ้ืนฐานนักวิจัยสามารถดาวน~โหลดข/อมูลดิบ, บทสรุป 

และแนวโน/มข/อมูลได/ในหลากหลายรูปแบบ เช5น Microsoft Excel, PowerPoint และ PDF 

 

 

รูปภาพท่ี 18 ปุ�มตัวเลือกการวิเคราะหFและผลลัพธF 



 

64 
 

 

หมายเหตุ: เคร่ืองหมายการค/าของ SurveyMonkey (เช5น SurveyMonkey, People Powered Data™ 

และโลโก/เวอร~ช่ันใดๆ ของเคร่ืองหมายเหล5าน้ัน) เป�นเจ/าของโดย บริษัท SurveyMonkey 

และบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ 

 

SurveyMonkey สามารถวิเคราะห~และนำเสนอข/อมูลท่ีรวบรวมได/เป�นกราฟและเป�นตาราง 

อย5างไรก็ตาม การใช/งานในเวอร~ช่ันฟรียังมีข/อจำกัดท่ีการวิเคราะห~และผลลัพธ~สามารถดูได/บนเว็บไซต~ 

SurveyMonkey เท5าน้ันและไม5สามารถดาวน~โหลดได/   

3.3  การเตรียมขYอมูลสำหรับการวิเคราะหF 

คำตอบท้ังหมดท่ีรวบรวมผ5าน Google Form และ SurveyMonkey 

สามารถดาวน~โหลดได/ในรูปแบบแผ5นตารางทำการ เช5นใน Microsoft Excel หรือ comma-delimited value 

(CSV) เม่ือดาวน~โหลดข/อมูลแล/วจะต/องผ5านกระบวนการเข/ารหัสข/อมูลก5อนการวิเคราะห~ข/อมูล 

อย5างไรก็ตาม คำตอบจาก Google Form ต/องถูกเขียนเป�นรหัสเท5ากับคำตอบท้ังหมด 

และจะถูกบันทึกเป�นข/อมูลท่ีได/รับหรือเลือกโดยผู/ตอบแบบสอบถาม 

ดังน้ันจึงต/องมีการเตรียมคู5มือการลงรหัสท่ีเหมาะสมเพ่ือใช/ในการถอดรหัสคำตอบท้ังหมด 

วิธีท่ีง5ายท่ีสุดคือการใช/ฟ�งก~ช่ัน "ค/นหาและแทนท่ี" เพ่ือเปล่ียนคำตอบเป�นรหัสท้ังหมด  
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คำตอบจาก Google Form จะไม5เหมือนคำตอบจาก SurveyMonkey 

ท่ีสามารถดาวน~โหลดในรูปแบบของค5าหรือรหัสและไม5อยู5ในรูปแบบของข/อมูลท่ีผู/ตอบแบบสอบถามให/ไว/ได/ 

ดังน้ันข/อมูลท่ีรวบรวมได/สามารถนำไปใช/เพ่ือทำการวิเคราะห~เพ่ิมเติมโดยไม5ต/องยุ5งยากเพ่ิมข้ึน 

 

กิจกรรมท่ี 1 – การเตรียมคู=มือการลงรหัสและดาวนFโหลดคำตอบจาก Google Form 

ในกิจกรรมน้ีผู/เข/าร5วมจะได/เรียนรู/ถึงวิธีการเตรียมรหัสและวิธีการดาวน~โหลดคำตอบท่ีได/จาก Google 

Form มาเป�นรูปแบบของ Excel คู5มือการลงรหัสจะประกอบด/วยค5าท้ังหมดท่ีใช/ในแต5ละตัวแปร 

(ไม5ว5าจะมีข/อมูลแบบจัดกลุ5ม  ข/อมูลตามค5าลิเคิร~ท หรือข/อมูลตามอัตราส5วน) 

จากน้ันผู/เข/าร5วมจะแปลงคำตอบท้ังหมดเป�นรหัสโดยใช/ฟ�งก~ชันการค/นหาและการแทนท่ี 

เม่ือค5าตัวแปรท้ังหมดได/รับการเข/ารหัสตาม codebook ไฟล~จะถูกบันทึกเป�นไฟล~ comma-separated-

values (CSV) (ดูรูปภาพท่ี 26) ไฟล~จะถูกนำไปใช/ในซอฟต~แวร~ทางสถิติเช5น SPSS, Eviews หรือ STATA 

นักวิจัยสามารถดาวน~โหลดคำตอบท้ังหมดท่ีได/รับโดยใช/ตัวเลือกการดาวน~โหลดและจะถูกบันทึกเป�นรูปแบบ 

CSV ซ่ึงสามารถเป«ดได/โดยใช/ Microsoft Excel 

ข/อเสียเปรียบเพียงอย5างเดียวก็คือคำตอบจะแสดงเป�นรหัสแต5จะเป�นคำตอบท่ีได/รับจากผู/ตอบแบบสอบถาม 

ดังน้ันผู/วิจัยจำเป�นต/องแทนท่ีคำตอบท้ังหมดด/วยรหัสก5อนถึงจะสามารถวิเคราะห~โดยใช/เคร่ืองมือทางสถิติได/ 

 

รูปภาพท่ี 19. การดาวนFโหลดคำตอบจาก Google Form 
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หมายเหตุ: Google และโลโก/ Google เป�นเคร่ืองหมายการค/าท่ีได/รับการจดทะเบียนของบริษัท Google 

จะใช/เม่ือได/รับอนุญาตเท5าน้ัน 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 20. ดาวนFโหลดคำตอบในรูปแบบ CSV 

 

หมายเหตุ: Google และโลโก/ Google เป�นเคร่ืองหมายการค/าท่ีได/รับการจดทะเบียนของบริษัท Google 

จะใช/เม่ือได/รับอนุญาตเท5าน้ัน 

 

กิจกรรมท่ี 2 – ดาวนFโหลดคำตอบ/ผลลัพธFจาก SurveyMonkey 



 

67 
 

ในกิจกรรมน้ีผู/เข/าร5วมจะดาวน~โหลดคำตอบในรูปแบบต5างๆ จาก SurveyMonkey เช5น CSVB, PDF 

หรือ XLS อย5างไรก็ตาม จะเป�นไปได/เฉพาะในกรณีท่ีนักวิจัยสมัครสมาชิกกับ SurveyMonkey ในเวอร~ช่ัน 

Advantage ซ่ึงมีค5าสมาชิกประมาณ 200  เหรียญดอลล5าร~สหรัฐต5อป§ 

แม/กระน้ันนักวิจัยสามารถเข/าถึงผลลัพธ~ท้ังหมดและรายงานทางออนไลน~ได/ 

ในกิจกรรมน้ีผู/เข/าร5วมสามารถดูผลลัพธ~ท้ังหมดและใช/ตัวกรองเดียวเพ่ือค/นหาแนวโน/มท่ีซ5อนอยู5ในผลลัพธ~  

 

3.4 การทำความสะอาดขYอมูล 

ผลจากการวิเคราะห~จะมีผลเท5ากับข/อมูลท่ีใช/ ในทางตรงกันข/ามคือขยะในถังขยะ 

ดังน้ันการทำความสะอาดข/อมูลอย5างละเอียดจึงเป�นส่ิงจำเป�นเพ่ือให/ม่ันใจว5าข/อมูลมีความน5าเช่ือถือและถูกต/อง

ก5อนท่ีจะทำการวิเคราะห~ทางสถิติ  

กระบวนการทำความสะอาดข/อมูลคือการกำจัดข/อผิดพลาดเน่ืองจากการป�อนข/อมูล 

ข/อมูลคำตอบและการละเว/นข/อมูลหากไม5มีคำตอบ 

มีสองข้ันตอนสำคัญในการล/างข/อมูล ข้ันตอนแรกคือการตรวจสอบและยืนยันว5าไม5มีค5าท่ีหายไป 

ข้ันตอนท่ีสองคือการตรวจสอบคำตอบท่ีไม5มีเหตุผล (ตัวอย5างเช5น ผู/ตอบแบบสอบถามท่ีรายงานอายุมากกว5า 

100 ป§)  

ค5าท่ีขาดหายไปและคำตอบท่ีไม5มีเหตุผลและข/อผิดพลาดท้ังหมดจะต/องตรวจสอบกับคำตอบท่ีได/รับเท5

าท่ีเป�นไปได/และเท5าท่ีจำเป�น ผู/วิจัยอาจต/องร/องขอหรือยืนยันกับผู/ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับข/อมูลท่ีได/รับ 

 

กิจกรรมท่ี 1 – การทำความสะอาดขYอมูล 

ในกิจกรรมน้ีผู/เข/าร5วมจะใช/ซอฟต~แวร~ SPSS หรือ Microsoft Excel (ฟ�งก~ชันตัวกรองและฟ�งก~ช่ัน 

Pivot Table) เพ่ือตรวจหาข/อผิดพลาดในชุดข/อมูล 

เม่ือตรวจพบข/อผิดพลาดก็จะต/องดำเนินการให/ถูกต/องและแก/ไขเพ่ือทำความสะอาดชุดข/อมูล 
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ก5อนอ่ืนเราจะรับตารางความถ่ีสำหรับตัวแปรท้ังหมดและจะตรวจสอบค5าท่ีหายไปในแต5ละตัวแปร 

จากน้ันเราจะพิจารณาข/อผิดพลาดในการป�อนข/อมูลและทำการแก/ไขท่ีจำเป�น 

การแก/ไขเพ่ือตรวจสอบลำดับตรรกะท่ีจำเป�นของคำตอบน้ันสามารถทำได/โดยอ/างอิงชุดข/อมูลด้ังเดิมเท5าน้ัน 

 

3.5 การแปลงขYอมูล 

เม่ือชุดข/อมูลท้ังหมดมีข/อผิดพลาด 

ก็จะมีการดำเนินการแปลงข/อมูลเพ่ือเปล่ียนข/อมูลให/เป�นข/อมูลท่ีมีความหมายสำหรับการวิเคราะห~ 

ซ่ึงวิธีการแปลงข/อมูลบางวิธีคือการถอดรหัส, 

จัดกลุ5มใหม5และจัดกลุ5มคำถามปลายเป«ดให/เป�นกลุ5มท่ีมีความหมายซ่ึงสามารถสร/างเป�นผลลัพธ~ท่ีส่ือความหมาย

ได/ 

 

กิจกรรมท่ี 1: การแปลงขYอมูล 

กิจกรรมน้ีจะอนุญาตให/ผู/เข/าร5วมใช/วิธีการแปลงข/อมูลท้ังหมดเพ่ือสร/างชุดข/อมูลท่ีมีความหมายก5อนกา

รวิเคราะห~ข/อมูลโดยใช/ SPSS หรือ Microsoft Excel 

กิจกรรมน้ีจะเร่ิมต/นด/วยตัวแปรการเข/ารหัสด/วยคำถามปลายเป«ดไปเป�นกลุ5มท่ีมีความหมาย  

 

ข้ันตอนท่ี 1: การเขYารหัสคำถามปลายเป�ดใหม= 

ก5อนอ่ืนนักวิจัยจะต/องดึงคำถามปลายเป«ดท้ังหมดจากไฟล~ CSV 

ทำตามคำตอบท้ังหมดแล/วจัดกลุ5มเข/าไปเป�นกลุ5มท่ีมีความหมาย 

จากน้ันให/ถอดรหัสคำตอบท้ังหมดตามกลุ5มท่ีมีความหมายกลุ5มใหม5  

 

ข้ันตอนท่ี 2: การจัดกลุ=มตัวแปรใหม=และการแปลงตัวแปร 
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ตัวแปรท่ีมีหลายกลุ5มสามารถจัดกลุ5มเป�นกลุ5มขนาดเล็กลงในตัวแปรเดียวกันหรือเป�นตัวแปรใหม5ได/ 

กิจกรรมน้ีจะดำเนินการแปลงข/อมูลโดยใช/การดำเนินการทางคณิตศาสตร~ เช5น ลอการิทึม หรือการบวก 

ตัวอย5างเช5น 

เราสามารถแปลงตัวแปรรายได/เป�นตัวแปรการเข/าสู5ระบบรายได/หรือเราสามารถเพ่ิมรายได/ของสมาชิกในครัวเรื

อนท้ังหมดเข/าด/วยกันเพ่ือรับรายได/รวมท้ังครัวเรือน  

 

3.6 เทคโนโลยีในการเผยแพร=งานวิจัย 

เทคโนโลยีใหม5ๆ กำลังเปล่ียนวิธีท่ีเราใช/ในการเผยแพร5งานวิจัย 

แม/ว5าวิธีการแบบด้ังเดิมจะยังคงมีการใช/กันอย5างแพร5หลายอยู5 แต5เทคโนโลยีใหม5ๆ 

ก็กำลังได/รับความนิยมในหมู5นักวิจัยเพ่ือเผยแพร5งานวิจัย 

เว็บไซต~จึงเป�นส5วนสำคัญของการวิจัยและการศึกษาในหลายๆ ส5วนของโลก 

ซ่ึงในตอนน้ีส5วนใหญ5จะใช/เป�นหน่ึงในแพลตฟอร~มหลักของการเผยแพร5ข/อมูลการวิจัยผ5านโปรแกรม e-Print, 

การดำเนินการประชุมออนไลน~, คลังเก็บสารสนเทศทางออนไลน~และห/องสมุดดิจิตอล  

ต5อไปน้ีเราจะนำเสนอแนวโน/มท่ีสำคัญและนวัตกรรมในการเผยแพร5การวิจัย  

  

3.7  การเผยแพร=งานวิจัยโดยใชYส่ือโซเชียล 

วิธีการผลิต 

การเข/าถึงและการเผยแพร5ความรู/ภายใต/ส่ือโซเชียลดูเหมือนจะมีผู/คนให/ความสนใจเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ 

จนถึงป�จจุบัน 

การใช/ประโยชน~จากส่ือโซเชียลน้ันถือว5ามีประสิทธิภาพมากสำหรับเป�นการส่ือสารของงานวิจัยโดยเฉพาะกับผู/

คนในพ้ืนท่ีห5างไกลและมีความหลากหลาย  
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ตัวอย5างท่ีดีอย5างหน่ึงของทีมวิจัยท่ีใช/เทคโนโลยีในการเผยแพร5ผลการวิจัยของทีม Canadian Journal 

of Emergency Medicine (CJEM) Social Media (SoMe) 

ทีมได/ร5วมมือกับเว็บไซต~ทางการแพทย~ท่ีโดดเด5นหลายแห5งเพ่ือเผยแพร5บทความวารสารโดยใช/ podcasts และ 

infographics ซ่ึงสามารถช5วยติดตามการอ/างอิงและจำนวนผู/อ5านท้ังหมด (Thomas, B et.al, 2018) 

Infographics (ดูรูปภาพท่ี 20) เป�นการแสดงภาพกราฟ«กของสารสนเทศ ข/อมูล 

หรือความรู/ท่ีมีวัตถุประสงค~เพ่ือนำเสนอข/อมูลอย5างรวดเร็วและชัดเจน (Wikipedia, 2013) โดยท่ัวไปแล/ว 

Infographics จะถูกเลือกให/เป�นส่ือกลางในการแสดงผลการวิจัยเพราะ Infographics 

จะแสดงภาพท่ีน5าดึงดูดพร/อมข/อมูลขนาดเล็กท่ีแสดงข/อมูล ระดับข/อมูล 

แผนท่ีแสดงตัวเลขจำนวนมากในพ้ืนท่ีขนาดเล็ก 

จึงไปกระตุ/นความคิดให/ทำการเปรียบเทียบชุดข/อมูลท่ีแตกต5างกัน  

รูปภาพท่ี 21. Infographics (การรวบรวมของผูYนิพนธFเอง) 
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การใช/ Infographic 

เป�นส่ิงสำคัญอย5างย่ิงในสาขาเวชศาสตร~ฉุกเฉินโดยผู/ฝªกอบรมและผู/ปฏิบัติงานของ SoMe 

ใช/เคร่ืองมือต5างๆเช5น Twitter, Facebook, Blog และ podcasts 

เพ่ือเผยแพร5ความก/าวหน/าและผลการวิจัยของพวกเขา ทีม SoMe ได/ริเร่ิมการจัดทำ Infographic ท่ีจัดทำโดย 

BoringEM.org (ป�จจุบันคือ CanadiEM.org) ซ่ึงแปลแนวทางปฏิบัติของ American Heart Association 

2015 เป�นแหล5งรวมของ infographics เป�นบล็อกท่ีมีการเผยแพร5ภาพกราฟ«กท่ีมีคนดูกว5า 60,000 คร้ัง 

น่ีคือตัวอย5างหน่ึงของการเผยแพร5งานวิจัยโดยใช/แพลตฟอร~มส่ือโซเชียลทำให/มีผู/ชมจำนวนมากข้ึนเม่ือเทียบกับ

การใช/เคร่ืองมือแบบด้ังเดิม  

เครือข5ายสังคม (SNS) หรือส่ือโซเชียลเป�นการใช/งานเว็บสำหรับการทำงานร5วมกัน, 

การโต/ตอบระหว5างผู/คนท่ีมีความสนใจส5วนตัว, กิจกรรม, ความเป�นมาหรือการเช่ือมต5อในชีวิตจริง  

จากการศึกษาต5างๆ ระบุว5า Facebook 

สามารถใช/เป�นแพลตฟอร~มสำหรับการเผยแพร5งานวิจัยได/อย5างไรเพราะว5ามีต/นทุนต่ำ, 

ดึงดูดชุมชนและส่ือสารได/อย5างมีประสิทธิภาพ กลุ5มของ Facebook 

สำหรับนักวิจัยจะช5วยเช่ือมโยงนักวิจัยท่ีมีความสนใจเดียวกันมาเผยแพร5ข/อมูลไปยังผู/อ่ืนและระบุการทำงานร5ว

มกันท่ีอาจเกิดข้ึน ตัวอย5างของกลุ5มการวิจัยบน Facebook สามารถเข/าถึงได/ผ5าน QR Code ด/านล5าง  

เขYาถึงกลุ=มการวิจัยท่ีใชYงานอยู=บน Facebook 
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การเผยแพร5งานวิจัยอย5างรวดเร็วและการอภิปรายการวิจัยเป�นหน่ึงในข/อได/เปรียบของการใช/อินเทอร~เ

น็ตและส่ือโซเชียลสำหรับการวิจัย ข/อได/เปรียบเหล5าน้ีให/ความร5วมมือท่ีดีและปรับปรุงความเข/มงวดในการวิจัย 

(Bukvova 2011; Putnam 2011) จำนวนกลุ5มการวิจัยท่ีเจริญรุ5งเรืองใน Facebook 

ซ่ึงมีความหมายว5าชุมชนแห5งการฝªกฝนซ่ึงกลุ5มคนท่ีมีความสนใจและความคิดแบบเดียวกันจะแบ5งป�นงานของพ

วกเขาและทำงานร5วมกันเพ่ือดำเนินการในอนาคต ชุมชนช5วยเผยแพร5เน้ือหาและแหล5งข/อมูลทางวิชาการใหม5ๆ 

และแหล5งข/อมูลสำหรับผู/ปฏิบัติงาน  

Twitter เป�นอีกรูปแบบหน่ึงของส่ือโซเชียลท่ีนักวิจัยบางคนใช/เพ่ือส5งเสริมงานวิจัยของพวกเขา 

นอกเหนือจากการเผยแพร5ข/อมูล Twitter 

ยังเป�นแพลตฟอร~มแหล5งข/อมูลยอดนิยมสำหรับเป�นเว็บการวิจัยทางวิชาการอีกด/วย  

รหัส QR เพ่ือเขYาสู=หนYา #research บน Twitter 

 
 

มีเหตุผลหลายประการท่ี Twitter เป�นแพลตฟอร~มท่ีดีสำหรับการวิจัย Twitter 

เป�นแพลตฟอร~มส่ือโซเชียลท่ีถูกใช/มากท่ีสุดในโลก 

มีหลายภาษาและแฮชแท็กท่ีนำเสนอข/อมูลมากมายเพ่ือการวิเคราะห~จากความสามารถในการรีทวีต 

ทำให/การแบ5งป�นข/อมูลเป�นไปอย5างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วย่ิงข้ึน  

อย5างไรก็ตาม การใช/เทคโนโลยีอย5างส่ือโซเชียลเป�นไปไม5ได/ท่ีจะไม5มีข/อเสียเปรียบ 

จากการรายงานของ Charleston Observatory (2010) 

ข/อมูลท่ีแบ5งป�นในส่ือโซเชียลยังขาดความชัดเจนและความน5าเช่ือถือจากป�จจัยต5างๆ รวมถึงการยอมรับ, 
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อำนาจ, ธรรมสิทธิและลิขสิทธ์ิ (Charleston Observatory 2010) 

ซ่ึงเราจะอธิบายในส5วนน้ีเพ่ิมเติมในส5วนสุดท/าย  

 

3.7.1 การเผยแพร=งานวิจัยผ=านคลังเก็บสารสนเทศของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยทุกแห5งมีแหล5งเก็บข/อมูลการวิจัยของตนเอง ซ่ึงมีหน/าท่ีรับผิดชอบในการรวบรวม รักษา 

และเผยแพร5งานวิจัยท่ีเก็บรวบรวมไว/แบบดิจิตอลของผลลัพธ~ทางสติป�ญญาของนักวิชาการ 

ซ่ึงรวมถึงวารสารทางวิชาการ ตำราช้ันสูง เน้ือหาการเรียน วิทยานิพนธ~ ชุดข/อมูล 

เอกสารการบริหารและการดำเนินการประชุมวิชาการ 

ส่ิงพิมพ~ในคลังเก็บสารสนเทศมีวัตถุประสงค~เพ่ือเพ่ิมการมองเห็นจากท่ัวโลกของสถาบันและเป«ดการเข/

าถึงการเก็บรวบรวมงานทางป�ญญา รหัส QR 

ด/านล5างแสดงตัวอย5างคลังเก็บสารสนเทศทางออนไลน~ของมหาวิทยาลัย  

คลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบันจะดึงข/อมูลเก่ียวกับการวิจัยจากบันทึกของเราและเก็บไว/ในฐานข/อมู

ล ทุกคนท่ีมีสิทธ์ิเข/าถึงคลังเก็บสารสนเทศซ่ึงจะสามารถเรียกดูเอกสารได/  

หนYาหลักของหนYาคลังเก็บสารสนเทศของ UTM (http://www.utm.my) 

 
 

3.7.2 การเผยแพร=งานวิจัยโดยใชYเว็บไซตFส=วนตัว  
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นักวิจัยสามารถใช/เว็บไซต~ของตนเองเพ่ือเผยแพร5ผลการวิจัยได/ 

ในมหาวิทยาลัยทุกแห5งนักวิจัยจะมีเว็บไซต~เฉพาะสำหรับพวกเขาในการสร/างและเผยแพร5ข/อมูล 

การวิจัยส5วนใหญ5บนเว็บไซต~จะเป�นการเผยแพร5งานวิจัยร5วมกัน แหล5งข/อมูลก็ท่ีใช/ร5วมกัน เช5น 

รายงานการวิจัย, บทสรุป และมัลติมีเดีย แม/ว5าอาจจะดูดีแต5ก็อนุญาตให/มีการโต/ตอบแบบทางเดียวเท5าน้ัน 

(Cooper, 2012; Chavkin & Chavikin, 2008; Cordingley, 2008; Belhodja, et al., 2007) 

อย5างไรก็ตามการมีเว็บไซต~ส5วนตัวก็ช5วยเผยแพร5งานวิจัยให/กับผู/ชมได/มากข้ึน 

และยังช5วยปรับปรุงการมองเห็นทางออนไลน~ของนักวิจัยอีกด/วย 

สามารถพัฒนาเว็บไซต~ส5วนตัวได/โดยใช/แม5แบบเว็บไซต~ฟรีเช5น Wix, WordPress และ Google Web 

เว็บไซต~ส5วนบุคคล (ตัวอย5างรูปภาพท่ี 32) มีความสำคัญไม5เพียงแค5จะเผยแพร5งานวิจัยเท5าน้ัน 

แต5ยังช5วยปรับปรุงการสร/างแบรนด~ส5วนบุคคลด/วย  

รูปภาพท่ี 22. ตัวอย=างเว็บไซตFส=วนตัว (การรวบรวมของผูYนิพนธF) 

 

 

3.7.3 การเผยแพร=งานวิจัยผ=านการเขียนบล็อก 

การเขียนบล็อกเป�นรูปแบบท่ีแตกต5างของการประพันธ~ท่ีสามารถรองรับเป�าหมายท่ีเป�นสถาบัน 
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อุดมศึกษาท่ีสามารถเติมเต็มและมีสนับสนุนการเขียนแบบด้ังเดิมของส่ิงพิมพ~ทางวิชาการ 

สามารถใช/การเขียนบล็อกเป�นเคร่ืองมืออำนวยความสะดวกในการวิจัย 

การทำงานร5วมกันและการแบ5งป�นความรู/ (Park et al. 2011)  

การเขียนบล็อกจะช5วยให/นักวิชาการสามารถสร/างการเขียนได/เป�นประจำ การเขียนแบบส้ันๆ 

แต5สม่ำเสมอจะช5วยพัฒนาทักษะการเขียนของนักวิชาการ 

การเขียนบล็อกอาจใช/เวลาน/อยกว5าเม่ือเทียบกับการเขียนบทความ อย5างไรก็ตาม  

การเขียนบล็อกมีคนมองเห็นได/มากกว5าวารสารเพราะมีผู/ชมมากกว5า 

โพสต~สามารถเขียนเผยแพร5และรับข/อเสนอแนะในอีกสองสามวัน 

วงจรน้ีสามารถสร/างแรงจูงใจท่ีดีต5อการสร/างและรักษารูปแบบปกติของการเขียนได/ 

การเขียนบล็อกยังช5วยให/เรามีการเขียนแบบกระชับเน่ืองจากมีเน้ือท่ีเล็กและระบุผู/อ5านท่ีเป�นเป�าหมายของเรา  

การเขียนบล็อกเป�นวิธีท่ีดีท่ีสุดในการเข/าถึงผู/ชมสาธารณะและแบ5งป�นผลการวิจัยของเรา 

ตัวอย5างท่ีดีคือบล็อกของ London School of Economics and Political Science (เข/าถึงโดยใช/รหัส QR 

ด/านล5าง)  

รหัส QR เพ่ือเขYาถึงเว็บไซตFบล็อกของ London School of Economics and Political Science 

 

 

บล็อกน้ีเป�นเวทีสำหรับนักวิจัยในการแบ5งป�นความคิดและการค/นพบประเด็นและการวิจัยในป�จจุบัน 

หัวข/อในบล็อกน้ีจะแบ5งออกเป�นหลายหัวข/อ เช5น การเมืองและนโยบาย การอาชีพ 
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การดูแลสุขภาพและสังคมความเท5าเทียม ความหลากหลายและการผนวกรวมและการลงทุนท่ัวโลก 'เสียง' 

ในบล็อกน้ันง5ายกว5าการเขียนเชิงวิชาการทำให/เข/าใจง5ายปรับตัวและเรียนรู/ได/ง5ายข้ึน 

 

 

 

 

3.7.4 การเผยแพร5งานวิจัยผ5าน ResearchGate 

เป�นเว็บไซต~เครือข5ายสังคมสำหรับนักวิจัยและนักวิชาการเพ่ือแบ5งป�นบทความ โครงการ 

ค/นหาผู/ทำงานร5วมและสอบถามเก่ียวกับการวิจัย แม/ว5าจะมีเว็บไซต~เครือข5ายสังคมอ่ืนๆ สำหรับนักวิจัย 

แต5แพลตฟอร~มน้ีเป�นเครือข5ายการศึกษาท่ีใหญ5ท่ีสุดท่ียังมีผู/ใช/งานอยู5 

สมาชิกของเว็บไซต~น้ีสามารถอัพโหลดผลงานวิจัยของตนเองเช5น เอกสารการประชุม บทความในวารสาร 

การแสดงผลด/านลบ วิธีการนำเสนอ บทในหนังสือและรหัสคำส่ังของซอฟต~แวร~ 

แพลตฟอร~มน้ียังอนุญาตให/ผู/ใช/งานโพสต~และค/นหาตำแหน5งงานว5างในภาคการศึกษาได/  

รหัส QR เพ่ือเข/าสู5หน/าโปรไฟล~ของ ResearchGate 

 

 

3.7.5 การเผยแพร=งานวิจัยผ=านคลิปวิดีโอ 
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One of the main objectives of the research is to have an impact on society and its 

development. However, publication in the specialised journal will only yield a small number 

of audience, thus limiting its impact and reach.   Video published through social media 

platform like YouTube will yield a bigger number of audiences. At the moment, Youtube has 

the highest engagement rate on social media.  For instance, the total number of people who 

use YouTube is – 1,300,000,000. These huge numbers give potential for wider audience and 

engagement.  

อย5างไรก็ตามนักวิจัยบางคนก็ไม5มีทักษะในการสร/างไดอาร่ีวิดีโอของตัวเอง 

นอกจากน้ีการวิจัยท่ีทันสมัยจำนวนมากยังสร/างบทสนทนาเชิงวิชาการข้ึนมาทำให/ยากท่ีจะแปลให/เป�นการนำเส

นอแบบง5ายๆ โดยใช/ภาษาของคนธรรมดาในวงสังคม เป�นผลให/การค/นหาจำนวนมากขาดความชัดเจน 

จึงไม5สามารถเข/าถึงผู/ชมได/นอกจากโลกแห5งการศึกษาท่ีเป�นบริษัทและองค~กรธุรกิจท่ีอาจได/รับประโยชน~จากผล

การวิจัย 

ตัวอย5างเช5น การศึกษาโดยกลุ5มนักวิจัยเก่ียวกับวิธีลดจำนวนวัณโรคในมาเลเซีย โดยใช/ช5อง YouTube 

ในการเผยแพร5ผลการวิจัย 

วิดีโอถูกสร/างข้ึนเพ่ือแจ/งผลจากการวิจัยรวมถึงวิดีโอเก่ียวกับความตระหนักรู/ถึงวัณโรค วิดีโอมีความยาว 1 

นาทีท่ีถูกสร/างข้ึนโดยใช/โปรแกรมตัดต5อวิดีโอบนเว็บช่ือว5า Powtoon  

 

รูปภาพท่ี 23 วิดีโอท่ีสรYางโดยกลุ=มนักวิจัยเร่ืองวัณโรค 

ถ=ายทอดเปxนภาษามลายูเพ่ือกำหนดกลุ=มเป�าหมายในมาเลเซีย (การรวบรวมของผูYนิพนธF) 
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จนถึงป�จจุบันมีกลุ5มวิจัยท่ีใช/ประโยชน~จากช5อง Youtube 

เป�นส่ือกลางในการเผยแพร5ผลงานของพวกเขา หน่ึงในน้ันคือสภาวิจัยเศรษฐกิจและสังคมแห5งสหราชอาณาจักร 

สภาน้ีเร่ิมเผยแพร5วิดีโอของพวกเขาบน Youtube เม่ือ 9 ป§ท่ีแล/ว ตอนน้ีช5องมีสมาชิกมากกว5า 1.4K 

และมีการเผยแพร5วิดีโอถึง 130 เร่ือง  

 

รหัส QR เพ่ือเขYาถึงช=อง ESRC Youtube 

 

จนถึงป�จจุบันการสร/างวิดีโอไม5จำเป�นต/องใช/ทักษะการตัดต5อวิดีโอท่ีมากมายอีกต5อไป 

แพลตฟอร~มการแชร~วิดีโอ เช5น Youtube 

จะช5วยให/ผู/ใช/งานสามารถสร/างวิดีโอได/ด/วยการคลิกเพียงไม5ก่ีคร้ังและคุณสมบัติการลากและวาง 

นอกจากซอฟต~แวร~ทำวิดีโอออนไลน~เช5น Magisto (เข/าถึงรหัส QR ด/านล5าง) Powtoon และ Kizoa 
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จะฟรีแล/วก็ยังเป�นแพลตฟอร~มการสร/างวิดีโอท่ีใช/งานง5าย Magisto 

เหมาะสำหรับการสร/างวิดีโอโดยใช/ไฟล~เสียง รูปภาพและวิดีโอ  

 

รหัส QR เพ่ือเขYาสู=หนYา Landing Magisto (http://www.magisto.com) 

 
 

ในทางกลับกัน หากเราต/องการนำเสนอผลการวิจัยของเราในรูปแบบภาพเคล่ือนไหว Powtoon 

ถือเป�นเคร่ืองมืออันยอดเย่ียม (ดูรูปภาพท่ี 24) 

 

รูปภาพท่ี 24. ตัวอย=างวิดีโอท่ีใชYแอพ Powtoon (การรวบรวมของผูYนิพนธFเอง) 

 

 

เทคโนโลยีสมาร~ทโฟนในป�จจุบันช5วยให/เราสามารถจับภาพ, 

แก/ไขและเผยแพร5วิดีโอของเราได/อย5างสะดวกซ่ึงมีประโยชน~มากและถ5ายโอนข/อมูลไปยังเดสก~ท็อปหรือแล็ปท็อ
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ปได/อย5างง5ายดายเพ่ือทำการแก/ไข นอกจากน้ียังมีโปรแกรมตัดต5อวิดีโอบนมือถือ เช5น Quik และ iMovie 

ท่ีจะช5วยให/เราสามารถแก/ไขวิดีโอผ5านโทรศัพท~มือถือได/   

 

3.7.6 การเผยแพร=งานวิจัยผ=าน Google Scholar 

Google Scholar 

เป�นเคร่ืองมือค/นหาทางเว็บท่ีให/บริการฟรีท่ีจะช5วยให/นักวิจัยได/รับการเป«ดเผยข/อมูลโดยจะจัดทำดัชนีบทความ

ทางวิชาการรายบุคคลและวรรณกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ จากการวิจัยในวงกว/าง 

Google คือเคร่ืองมือค/นหาท่ีเป�นแพลตฟอร~มท่ีดีท่ีสุด เป�นเคร่ืองมือค/นหาท่ีมีประโยชน~ท่ีสุดในโลก 

ถือเป�นโอกาสอันย่ิงใหญ5ในการเพ่ิมธุรกิจ, องค~กรหรือทัศนวิสัยส5วนบุคคล นักวิจัยจะใช/ Google 

เพ่ือค/นหาหัวข/อการวิจัยท่ีต/องการเพ่ือให/ได/รับข/อมูลเพ่ิมเติมโดยใช/คำสำคัญบางคำ 

เม่ือนักวิจัยต/องการค/นหาหัวข/อเฉพาะท่ีเก่ียวข/องกับเราซ่ึงผู/อ่ืนก็สามารถติดตามและดูบันทึกของเราได/ด/วย 

หากต/องการทราบข/อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับนักวิจัยคนหน่ึง 

ความน5าเช่ือถือของข/อมูลท่ีได/รับการตรวจสอบแล/วจะทำให/แหล5งข/อมูลน้ันเป�นท่ีน5าเช่ือถือ 

 

รหัส QR เพ่ือเขYาถึงประวัติโดยย=อของนักวิจัยใน Google Scholar 

 
 

Google Scholar เป�นประโยชน~ต5อการวิจัยและการเผยแพร5การวิจัยซ่ึงสรุปได/ดังน้ี อันดับแรกเลย 

เน่ืองจาก Google Scholar เป�นเคร่ืองมือค/นหาท่ีโดดเด5น 

ประวัติโดยย5อของนักวิจัยจึงสามารถเข/าถึงได/ง5ายด/วยภาพรวมของผลงานท่ีผ5านมาของนักวิจัยท่ีช5วยให/ผู/ใช/งาน
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สามารถระบุการรวบรวมบทความตามนักวิจัยและหัวข/อการวิจัยเฉพาะซ่ึงให/จำนวนการอ/างอิงของบทความ 

นอกจากน้ียังมีการเช่ือมโยงงานวิจัยเชิงวิชาการและแพลตฟอร~มส่ือโซเชียลอีกด/วย 

 

3.7 ความทYาทายในการใชYเทคโนโลยีเพ่ือการเผยแพร=งานวิจัย  

การใช/เทคโนโลยีอย5างส่ือโซเชียลเป�นไปไม5ได/ท่ีจะไม5มีข/อเสียเปรียบ 

ดังท่ีได/กล5าวไว/แล/วก5อนหน/าว5าการเผยแพร5งานวิจัยในส่ือโซเชียลมีความเส่ียงของการขาดความชัดเจนและควา

มไม5แน5นอนท่ีเก่ียวข/องกับป�จจัยต5างๆ รวมถึงการยอมรับ อำนาจ ธรรมสิทธิและลิขสิทธ์ิ (Charleston 

Observatory 2010) 

งบประมาณในความพยายามท่ีจะเผยแพร5งานวิจัยคือข/อเสียเปรียบอีกประการหน่ึง 

บางแพลตฟอร~มเรียกร/องให/ชำระเงินสำหรับการเผยแพร5งานวิจัย 

หากงบประมาณคือป�ญหาจึงเป�นการจำกัดโอกาสในการเผยแพร5งานวิจัยด/วย 

ความพยายามในการเผยแพร5งานวิจัยควรคำนึงถึงบัญชีข/อความ ผู/ชมและช5องทาง 

สำหรับการเผยแพร5งานวิจัยแบบดิจิตอลผู/วิจัยจำเป�นต/องระบุความเหมาะสมของเน้ือหากับผู/ชม 

แพลตฟอร~มท่ีต5างกันจะมีเน้ือหาท่ีแตกต5างเพ่ือกำหนดกลุ5มผู/ชมเป�าหมาย ตัวอย5างเช5น 

การเผยแพร5บทความในวารสารและส่ือโซเชียลจะมีการนำเสนอท่ีแตกต5างกันในแง5ของภาษาท่ีใช/ 

การโพสต~ผลการวิจัยใน Facebook และ Twitter จะต/องมีรูปแบบการเขียนท่ีแตกต5างออกไป ใน Facebook 

ข/อความอาจมีความยาว แต5บน Twitte ข/อความอาจส้ันและกะทัดรัดกว5า 

เม่ือเปรียบเทียบกับการตีพิมพ~ในวารสาร 

ภาษาท่ีใช/ในส่ือโซเชียลน้ันจะเรียบง5ายกว5าและเขียนเป�นภาษาธรรมดาเพ่ือให/เข/าถึงกลุ5มเป�าหมายท่ีใหญ5ข้ึน  

เพ่ือให/งานวิจัยมีประสิทธิภาพมากข้ึนจำเป�นต/องวางแผนการเผยแพร5งานวิจัย 

การพูดคุยกับผู/มีส5วนได/ส5วนเสียบนแพลตฟอร~มเพ่ือเผยแพร5งานวิจัยจะทำได/ดีท่ีสุดในระยะแรกของการวิจัย 

การวางแผนการเผยแพร5งานวิจัยจะต/องได/รับการสนับสนุนและการมีส5วนร5วมจากผู/มีส5วนได/ส5วนเสีย   
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ท/ายท่ีสุดการใช/เทคโนโลยีในการเผยแพร5งานวิจัยไม5เพียงแต5ต/องมีการตระหนักรู/เท5าน้ัน 

ส่ิงสำคัญท่ีต/องตระหนักถึงสำหรับนักวิจัยในยุคป�จจุบันก็คือความสำคัญของการใช/เทคโนโลยีในการเผยแพร5งา

นวิจัยก็เพ่ือส5งเสริมผลการวิจัยท่ีมีความหมายและเพ่ือให/บรรลุวัตถุประสงค~ท่ีต้ังใจไว/ 
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4. การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

Irma Windy Astuti, Rizki Farani & Agnieszka McCaleb 

 

ในส5วนย5อยสุดท/ายของส5วนท่ี 3 เราได/กล5าวถึงวิธีการเผยแพร5งานวิจัยผ5านแพลตฟอร~มออนไลน~ 

ฉะน้ันในส5วนน้ีจึงเป�นความต5อเน่ืองโดยตรงของวิธีการเผยแพร5ท่ีกล5าวถึงข/างต/น 

แต5ในส5วนน้ีเราจะนำผู/ฝªกสอนเข/าสู5อาณาจักรแห5งการสอน 

แม/จะมีการใช/แพลตฟอร~มทางออนไลน~เพ่ิมข้ึนในการสอน 

แต5การส่ือสารโดยตรงระหว5างอาจารย~กับนักศึกษาน้ันกลับถูกมองว5าเป�นวิธีการสอนท่ัวไป 

ในส5วนน้ีจะเน/นท่ีการส่ือสารโดยตรงระหว5างอาจารย~กับนักศึกษาโดยมีวัตถุประสงค~เพ่ือให/ผู/ฝªกอบรมเข/าใจวิธีก

ารส5งมอบส่ือการสอนอย5างมีประสิทธิภาพรวมถึงการเผยแพร5งานวิจัยสู5ช้ันเรียน 

ในส5วนน้ีประกอบด/วยห/าส5วนย5อยต้ังแต5วิธีการจัดส5งไปจนถึงวิธีการประเมินผล 

ประเด็นสำคัญในส5วนน้ีคือวิธีการสร/างและรักษาความผูกพันของนักศึกษาในสภาพแวดล/อมของการเรียนรู/ 

ซ่ึงในส5วนน้ีจะแสดงให/เห็นถึงความจำเป�นในการใช/เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร/างการโต/ตอบระหว5างอาจารย~และนัก

ศึกษาผ5าน VS (my.vocabularysize.com), Kahoot, Google Classroom และ VARK 

4.1  การยอมรับความแตกต=างของแต=ละบุคคล 

4.1.1 มุมมองท่ีแตกต=างของแต=ละบุคคล 

ในหลากหลายรูปแบบของการออกแบบการเรียนการสอน 

การวิเคราะห~ลักษณะของผู/เรียนเป�นหน่ึงในองค~ประกอบในการกำหนดกลยุทธ~การเรียนรู/ Smaldino, et, al 

(2005) ได/อธิบายไว/ว5าการวิเคราะห~ผู/เรียนเป�นข้ันตอนแรกของการออกแบบการเรียนการสอน 

เป�นการอ/างอิงเพ่ือกำหนดวิธีการส่ือสารและเน้ือหาท่ีเหมาะสมตามลักษณะของผู/เรียน ในขณะเดียวกัน Dick 
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และ Carrey (2009) ได/รวมการวิเคราะห~ผู/เรียนไว/เป�นข้ันตอนท่ีสองในกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน 

การวิเคราะห~มีบทบาทเป�นพ้ืนฐานในการกำหนดทักษะย5อยและทักษะการเข/าเรียนของผู/เรียน 

จากแบบจำลองจะแสดงให/เห็นความสำคัญในการตรวจสอบผู/ชมก5อนท่ีจะสร/างการเรียนการสอนเน่ืองจากผู/เรีย

นทุกคนมีลักษณะพิเศษต5างๆ กัน  

Smaldino et, al (2005) จัดหมวดหมู5ผู/เรียนเอาไว/สามด/านเพ่ือทำการวิเคราะห~:  

ก) ลักษณะท่ัวไป (อายุ, เพศ, ระดับทักษะ); 

ข) ความสามารถในการเข/าเรียนเฉพาะ (ความรู/เดิม) 

ค) รูปแบบการเรียนรู/ (Audio, Visual, Kinesthetic)  

มีกลยุทธ~บางอย5างท่ีใช/ในการวิเคราะห~ความแตกต5างของแต5ละบุคคล เช5น 

การตรวจสอบบันทึกทางวิชาการ, การสัมภาษณ~, การทดสอบ, การเข/าร5วม, การสนทนา, 

การทดสอบล5วงหน/าและการปรับเปล่ียนวิธีการสอนเพ่ือปรับเปล่ียนการเรียนรู/ส5วนบุคคล 

ข/อมูลเหล5าน้ีสามารถช5วยอาจารย~ในการเลือกวัตถุประสงค~, วิธีการ, 

ส่ือการสอนและส่ือการเรียนรู/สำหรับนักศึกษา 

กล5าวอีกนัยหน่ึงคือการเรียนรู/จะมีประสิทธิภาพมากข้ึนหากการออกแบบการเรียนการสอนตรงกับความต/องกา

รโดยไม5คำนึงถึงความแตกต5าง อย5างไรก็ตาม การอธิบายความแตกต5างของแต5ละบุคคลอาจเป�นเร่ืองท่ีท/าทาย 

ดังท่ีระบุไว/ในการศึกษาของเขาเก่ียวกับภววิทยาเพ่ือความเป�นส5วนตัว Altun (2012) 

ได/กล5าวไว/ว5าหน่ึงในความท/าทายในการออกแบบการสอนในวันน้ีก็คือผู/เรียนเพียงคนเดียวไม5จำเป�นต/องมีเพียง

แค5คำส่ังเดียว 

หมายความว5าผู/ให/การศึกษาจำเป�นต/องจัดกิจกรรมหลากหลายประเภทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู/เรียน 

ตัวอย5างหน่ึงของการจัดประเภทกิจกรรมการเรียนรู/ตามความแตกต5างของแต5ละบุคคลก็คือรูปแบบ 

Mind Styles ของ Gregore ซ่ึงสังเคราะห~โดย Butler (1986) ใน Smaldino, et.al (2005) 
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เขาได/จัดกลุ5มผู/เรียนโดยยึดตามรูปธรรมกับนามธรรม, แบบสุ5มและแบบต5อเน่ือง Gregore 

ได/อธิบายไว/ว5าผู/ท่ีเรียนต5อเน่ืองเป�นรูปธรรมมักจะต/องการท่ีจะใช/ประสบการณ~โดยตรงและลงมือปฏิบัติตามลำ

ดับตรรกะ 

อาจารย~สามารถใช/สมุดงานการเรียนการสอนแบบโปรแกรมสาธิตและแบบฝªกหัดในห/องปฏิบัติการท่ีมีโครงสร/า

งได/ 

ในขณะเดียวกันผู/เรียนแบบสุ5มท่ีเป�นรูปธรรมมักจะข้ึนอยู5กับวิธีการทดลองและข/อผิดพลาดและการหาข/อสรุปจ

ากประสบการณ~เชิงสำรวจ ผู/เรียนเหล5าน้ีชอบเกมส~, การจำลอง, โครงการศึกษาอิสระและการเรียนรู/การค/นพบ 

นอกจากน้ีผู/เรียนแบบเรียงลำดับเชิงนามธรรมมักจะถอดรหัสความหมายจากคำพูดและสัญลักษณ~ในลำดับตรร

กะ กิจกรรมการอ5านและฟ�งจึงเหมาะสำหรับพวกเขาโดยเฉพาะอย5างย่ิงในรูปแบบการนำเสนอ 

หมวดสุดท/ายคือผู/เรียนแบบสุ5มนามธรรมท่ีมีความสามารถในการนำเสนอความหมายผ5านส่ือโสตทัศน~ เช5น 

การอภิปราย การบรรยาย คำถามและคำตอบ วิดีโอเทปและโทรทัศน~ 

การวิเคราะห~ความแตกต5างของผู/เรียนจะช5วยให/ผู/เรียนสามารถเลือกวัตถุประสงค~ การเรียนรู/ 

เน้ือหาและวิธีการได/ 

 

กิจกรรมท่ี 1 

ให/เลือกวิดีโอมาหน่ึงเร่ืองท่ีเก่ียวกับกิจกรรมในช้ันเรียนจาก Youtube.com 

ดูและสังเกตลักษณะของนักศึกษาในระหว5างการเรียนรู/ จัดหมวดหมู5นักศึกษาโดยการใช/โมเดล Mind Styles 

ของ Gregore  

กิจกรรมท่ี 2 
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ทำวิดีโอของคุณให/สอดคล/องกับกิจกรรมท่ี 1 

ความคิดเห็นของคุณเก่ียวกับกิจกรรมของนักศึกษาในระหว5างกระบวนการเรียนรู/คืออะไร 

คุณคิดว5ากิจกรรมน้ีตรงกับความแตกต5างของนักเรียนแต5ละคนหรือไม5 ให/อธิบายเหตุผลของคุณ 

 

4.1.2 การยอมรับความแตกต=างส=วนบุคคล: แนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด  

1. VS (my.vocabularysize.com) 

เป�นเว็บไซต~ท่ีให/ทดสอบคำศัพท~สำหรับนักศึกษาท่ีอยากจะรู/ถึงความสามารถทางภาษาเฉพาะของตัวเองผ5านระ

ดับของคำศัพท~ท่ีพวกเขาประสบความสำเร็จ นอกจากน้ียังช5วยให/อาจารย~ 

นักเรียนและนักวิจัยสามารถใช/การทดสอบในวัตถุประสงค~ท่ีแตกต5างกันได/ สำหรับนักเรียน 

ส่ิงน่ีเป�นประโยชน~มากและง5ายต5อการใช/งาน เป�นกิจกรรมสำหรับนักเรียนท่ีไม5คุ/นเคย 

แน5นอนว5าบทบาทของอาจารย~ไม5ได/เป�นเพียงแค5ผู/ตรวจสอบเท5าน้ัน 

แต5อาจารย~ยังสามารถสร/างชุดการทดสอบท่ีกำหนดเองเพ่ือวัดขนาดคำศัพท~ของนักเรียนในการต้ังค5ากลุ5มหรือท่ี

บ/านของตนเองได/ (www.my.vocabularysize.com) เพ่ือให/สามารถทดสอบได/ 

หรือไม5จำเป�นต/องสร/างโดยผู/ใช/เอง เป�นเร่ืองง5ายมากท่ีจะเร่ิมต/นการทดสอบโดย “คลิก” 

ปุ�มสีน้ำเงินตรงกลางของเว็บไซต~ มีหลายเว็บท่ีมีลักษณะคล/ายกันน้ี เช5น Vocabulary level Test – Oxford 

Online English, และ arealme.com สาระสำคัญของเว็บเหล5าน้ีคือมีความคล/ายคลึงกันซ่ึงช5วยให/อาจารย~  

นักเรียนหรือใครก็ตามท่ีต/องการทราบระดับคำศัพท~ของพวกเขาก็สามารถเข/าไปใช/งานได/ 

อย5างไรก็ตามหากเราจะวิเคราะห~อย5างละเอียดเว็บไซต~เหล5าน้ีจะมีความแตกต5างในจำนวนของคำถามเช5นเดียว

กับก็มีรูปแบบคำถามท่ีแตกต5างกันด/วย ตัวอย5างเช5น my.vocabularysize.com มีคำถาม 100 

ข/อท่ีแสดงคำต5างๆ และสนับสนุนด/วยตัวอย5างของประโยค ในขณะเดียวกัน Oxford Online Test 

จะให/คำถามในรูปแบบท่ีแตกต5างกัน เช5น คำตรงข/าม, คำพ/อง, ความหมายและการเติมประโยคให/สมบูรณ~ 
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นอกจากน้ันยังมีเว็บไซต~อ่ืนๆ ท่ีคุณสามารถเข/าไปเย่ียมชมเพ่ือทดสอบคำศัพท~ของคุณได/ เช5น The Compleat 

Lextutor, _lognostics, ซ่ึงท้ังหมดจะอยู5ใน Word และอ่ืนๆ  

ดังน้ันแอพพลิเคช่ันเหล5าน้ีจะช5วยสนับสนุนอาจารย~ในการระบุความต/องการของนักศึกษาเพ่ือวิเคราะ

ห~ผลการทดสอบคำศัพท~ของพวกเขา 

หลังจากทำการทดสอบน้ีแล/วอาจารย~และนักวิจัยยังสามารถใช/ข/อมูลเพ่ือสนับสนุนการออกแบบการเรียนการส

อนโดยใช/เลือกกลยุทธ~การสอน, กิจกรรม, ส่ือและแหล5งข/อมูลท่ีเหมาะสม 

เขYาถึงรหัส QR ใหYไปท่ีโฮมเพจของ my.vocabularysize.com 

 

 

2. Google Forms 

ถือเป�นวิธีอันยอดเย่ียมในการรวบรวมและจัดระเบียบข/อมูลให/กับชุมชนตามวัตถุประสงค~ของเรา 

น่ีคือส่ือท่ีจะสนับสนุนคุณในการทำแบบสำรวจหรือรวบรวมข/อมูล 

ผู/ใช/งานสามารถตัดสินใจเลือกวัตถุประสงค~ของตนเองได/ เช5น สร/างแบบสำรวจ, 

จัดการการลงทะเบียนกิจกรรม, สร/าง pop quiz และอีกมากมาย 

ซ่ึงแอพพลิเคช่ันน้ีใช/เวลาในการสร/างไม5นานนัก นอกจากน้ีการใช/ Google Form 

ยังช5วยให/เราเข/าถึงชุมชนและรวบรวมคำตอบได/อย5างง5ายดาย 

อีกท้ังคุณยังสามารถสร/างแบบฟอร~มท่ีเป�นเอกลักษณ~ของคุณเองโดยเลือกรูปภาพหรือโลโก/และส่ิงอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวข/อง รวมท้ัง Google Forms ยังมีตัวเลือกสำหรับคำถามและคำตอบท่ีให/ตัวเลือกเสริมให/คุณอีกด/วย 

นอกจากน้ียังมีคุณสมบัติอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมรูปแบบของคุณ 
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การนำเสนอข/อมูลจะง5ายข้ึนเน่ืองจากคำตอบจะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติในแบบฟอร~มพร/อมข/อมูลเวลาการตอ

บและแผนภูมิ ผู/ใช/งานสามารถเช่ือมต5อกับแอพพลิเคช่ันอ่ืนๆ ใน Google เช5น Docs, Sheets และ Slides 

(www.google.com) 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 25. ตัวเลือกสำหรับการสำรวจ  

 

หมายเหตุ: Google และโลโก/ Google เป�นเคร่ืองหมายการค/าท่ีได/รับการจดทะเบียนของบริษัท Google 

จะใช/เม่ือได/รับอนุญาตเท5าน้ัน 

 

รูปภาพท่ี 26. ตัวอย=างของเคร่ืองมือสำรวจ  
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หมายเหตุ: Google และโลโก/ Google เป�นเคร่ืองหมายการค/าท่ีได/รับการจดทะเบียนของบริษัท Google 

จะใช/เม่ือได/รับอนุญาตเท5าน้ัน 

 

3. VARK จะบอกบางอย5างเก่ียวกับตัวคุณท่ีคุณอาจจะรู/หรืออาจจะไม5รู/ 

นอกจากน้ียังสามารถนำมาใช/เพ่ือทำความเข/าใจกับคู5ค/าของคุณ, ผู/ปกครองของคุณ, เพ่ือนร5วมงานของคุณ, 

ตัวคุณและคนอ่ืนๆ ท่ีคุณต/องการรู/จัก แอพพลิเคช่ันน้ีเรียบง5ายและใช/งานได/จริงสำหรับผู/ใช/งาน 

ซ่ึงจะมีแบบสอบถามต5างๆ ท่ีมีวัตถุประสงค~ท่ีแตกต5างเพ่ือทำความเข/าใจกับคนหรือชุมชนโดยเฉพาะ 

โดยเฉพาะอย5างย่ิงสำหรับอาจารย~และนักศึกษา 

เว็บไซต~น้ีสามารถนำมาใช/เพ่ือทำความเข/าใจความต/องการของนักศึกษาต5อการเรียนรู/หรือส่ิงท่ีนักเรียนมีซ่ึงเป�น

ส5วนหน่ึงในลักษณะของพวกเขา เราอาจไม5สามารถปรับแต5งแบบสอบถามได/เน่ืองจากทีม VARK 

ปรับแต5งให/เรียบร/อยแล/ว ในขณะเดียวกันเราจะเห็นว5าแบบสอบถามได/รับการอัปเดทแล/วโดยให/ดูท่ี "version" 

ในหน/าเพจ แน5นอนว5าผู/ตอบแบบสอบถามไม5ต/องกังวลท่ีจะใช/เวลามากในการตอบแบบสอบถามเพราะ VARK 

จะเสนอคำถามน/อยกว5า 30 ข/อสำหรับแต5ละแบบสอบถามเท5าน้ัน 

นอกจากน้ีแบบสอบถามยังเหมาะสำหรับการประเมินลักษณะของนักศึกษาโดยเฉพาะด/านทักษะ, 

ความสนใจและรูปแบบการเรียนรู/ (www.Vark-learn.com) 

รหัส QR เพ่ือเขYาถึงโฮมเพจของ VARK 
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กิจกรรมท่ี 3 

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู/แบบง5ายๆ เพ่ือรองรับความแตกต5างของแต5ละบุคคลตามรูปแบบ Mind 

Styles ของ Gregore 

4.2 ใช/การสอนท่ีหลากหลาย: ต้ังแต5การสอนแบบเก5าๆ ไปจนถึงทฤษฎีเกมส~ 

ทุกวันน้ีการเรียนการสอนเปล่ียนจากวิธีการแบบเก5าท่ีอาจารย~จะต/องมาบรรยาย, 

บอกเน้ือหาให/นักศึกษาท่ีรู/เน้ือหาดีอยู5แล/วกับวิธีการใหม5ๆ ท่ีใช/เป�นกรณีศึกษา, เกมส~, e-learning, 

การเรียนรู/แบบผสมผสานขณะท่ีนักศึกษา/ผู/ใหญ5ได/เข/าใจกันดีท่ีสุดเม่ือมีส5วนร5วม, 

เม่ือมีอารมณ~และประสบการณ~ส5วนตัวสัมพันธ~กัน 

ทฤษฎีเกมส~คือตัวอย5างของวิธีการท่ีถือเป�นนวัตกรรมในการกระตุ/นให/นักศึกษาต้ังใจเรียน, 

เสริมสร/างประสบการณ~และการมีส5วนร5วมให/กับนักศึกษา Kapp (2012) กำหนดให/ทฤษฎีเกมส~เป�น 

“กลไกการเรียนรู/แบบเกมส~, สุนทรียศาสตร~และทฤษฎีของการออกแบบการเล5นเกมเพ่ือดึงดูดผู/คน, 

จูงใจให/ลงมือปฏิบัติ, ส5งเสริมการเรียนรู/, และแก/ป�ญหา” (ใน Siirilä, 2017, หน/า 13) 

เม่ือไม5นานมาน้ีทฤษฎีเกมส~กลายเป�นท่ีนิยมในการสอนเพราะช5วยดึงดูดความสนใจของนักศึกษาท่ีเรียกว5า 

Millenials, Digital Generation หรือ Digital Natives 

ช่ือเหล5าน้ีอธิบายความสัมพันธ~ของนักศึกษากับเทคโนโลยีการส่ือสาร, ความสำคัญของอินเทอร~เน็ต, 

สมาร~ทโฟนและส่ือโซเชียลต5อชีวิตส5วนตัวและชีวิตการทำงานเม่ือเทียบกับคนรุ5นเก5าท่ีใช/เทคโนโลยีเหล5าน้ีในระ
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ดับท่ีน/อยลง (Bielenia-Grajewska 2015; Jackson 2016) (Bielenia-Grajewska 2015; Jackson 2016) 

ป�จจุบันเรามักจะเรียกนักศึกษากว5า "เด็กยุคใหม5ท่ีน/อยแต5มาก" โดดเด5นแบบไม5มีข/อจำกัดในเร่ืองของสถานท่ี, 

เวลาหรืออุปสรรคทางสังคมและการส่ือสาร (Bielenia-Grajewska 2015) 

และในท่ีสุดเด็กยุคน้ันก็หันมาเล5นเกมส~ออนไลน~บางประเภท จากการสำรวจของ Pew Research Center 

ดำเนินการในป§ 2017 60% ของชาวอเมริกันอายุ 18-29 ป§ บ5อยคร้ังหรือบางคร้ังก็จะเล5นวิดีโอเกมส~ (Pew 

Research Center 2017) 

ทฤษฎีเกมส~ในการสอนข้ึนอยู5กับองค~ประกอบของลักษณะของเกมส~ซ่ึงบางเกมส~ก็กลายเป�นแบบอย5างในกา

รสอน ตัวอย5างเช5น เกมส~ท่ีผู/คนเล5นเพ่ือบรรลุเป�าหมายและชัยชนะ, 

นักศึกษาเรียนรู/เพ่ือให/บรรลุวัตถุประสงค~การเรียนรู/ท่ีแน5นอน 

ในเกมส~ผู/เล5นจะย/ายจากระดับหน่ึงไปอีกระดับหน่ึงข้ึนอยู5กับคะแนนของผู/เล5น, 

นักศึกษาจะต/องสำเร็จหลักสูตรพ้ืนฐานและแสดงระดับความรู/บางอย5างเพ่ือความก/าวหน/าทางวิชาการ 

(Jackson 2016) 

การวิจัยเก่ียวกับประสิทธิผลของทฤษฎีเกมส~ในการสอนเท5าท่ีมีอยู5แสดงให/เห็นว5าทฤษฎีเกมส~มีผลในเชิงบวกต5อ

การเรียนรู/ (Jackson 2016) แต5ทฤษฎีเกมส~บางอย5างยังสามารถส5งเสริมวัตถุประสงค~อ่ืนๆ 

นอกเหนือจากการเรียนรู/อย5างเคร5งเครียด เช5น การให/นักศึกษาเข/าร5วมการบรรยายท่ีไม5จำเป�นต/องเข/าเรียน, 

การเข/าเรียนตรงเวลา, การทำงานเป�นกลุ5ม เป�นต/น 

เหตุใดนักศึกษาจึงสนใจหลักสูตรทฤษฎีเกมส~ Stott และ Neustaedter 

ได/แสดงรายการคุณลักษณะของทฤษฎีเกมส~ (แนวคิดของการออกแบบเกม) 

ท่ีทำให/ทฤษฎีเกมส~ประสบความสำเร็จในการสอน: มีอิสระต5อความล/มเหลว, มีข/อเสนอแนะกลับรวดเร็ว, 

มีความก/าวหน/า, มีการเล5าเร่ือง นักศึกษามีอิสระท่ีจะเข/าร5วมในเกมส~แม/ว5าพวกเขาจะทำได/ไม5ดีนัก 

แต5ก็ไม5ได/ส5งผลกระทบต5อเกรดปลายภาคของนักศึกษา 
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นักศึกษาจะรู/สึกเป�นอิสระท่ีจะรับความเส่ียงและการทดลองท่ีทำให/พวกเขามุ5งเน/นไปท่ีกระบวนการเรียนรู/ 

พบว5าข/อเสนอแนะมีความสำคัญและเป�นองค~ประกอบของเกมส~ 

โดยเฉพาะอย5างย่ิงส่ิงสำคัญในการสอนเด็กในยุคป�จจุบัน (Siirilä (2017) ท่ีสามารถทำได/ผ5านประเด็นป�ญหา, 

ความก/าวหน/า หรือยศ (badges) เพ่ือให/มีประสิทธิภาพ ควรให/ข/อเสนอแนะเป�นประจำและมุ5งเป�า 

ความก/าวหน/า (การผ5านภารกิจ, การเล่ือนระดับช้ัน) 

ช5วยนำทางให/นักศึกษาผ5านหลักสูตรโดยการจัดระเบียบข/อมูลให/เป�นสัดส5วน/หมวดหมู5 ตัวอย5างเช5น 

ควรจัดเรียงงานท่ียากจากงานง5ายๆไปสู5เร่ือง/งานท่ีใช/ทักษะข้ันสูง 

ในขณะท่ีงานข้ันสูงต/องการความรู/ก5อนหน/า/ง5ายกว5า (เช5น จากการระบุ ความเข/าใจผ5านการวิเคราะห~ 

การประเมินสู5การการเขียนและการรังสรรค~) (Stott และ Neustaedter) 

อีกแง5มุมท่ีทำให/เกมส~น5าสนใจย่ิงข้ึนและทำให/การเรียนรู/มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

น่ันคือการรวมเร่ืองราวเข/ากับเกมส~ตามท่ีเกิดข้ึนในเกมส~ (เช5น การผูกขาด - เร่ืองราวของความรวย) 

ในขณะท่ีการออกแบบหลักสูตรทฤษฎีเกมส~ 

เราสามารถนึกถึงเร่ืองราวบางอย5างท่ีสามารถเช่ือมโยงกับเน้ือหาของหลักสูตร (เช5น 

หลักสูตรเก่ียวกับบริษัทข/ามชาติท่ีอาจเป�นเร่ืองราวของครอบครัวขนาดเล็กท่ีมีความเป�นสากลในธุรกิจระดับโล

ก) อาจารย~บางคนอาจเพ่ิมคุณสมบัติของเกมในด/านอ่ืนๆ เพ่ือดึงดูดนักศึกษา เช5น ความสนุกสนาน, 

กระบวนการทำงานร5วมกัน และการแข5งขัน รูปแบบการเรียนรู/แบบเกมส~สามารถใช/งานได/จริงมากๆ 

ทำให/สามารถนำความรู/ไปใช/ในการแก/ป�ญหาในชีวิตจริงได/ 

เหตุใดอาจารย~จึงสนใจหลักสูตรทฤษฎีเกมส~ 

เพราะการออกแบบรูปแบบในหลักสูตรทฤษฎีเกมส~จะช5วยให/อาจารย~มีความสนุกสนานในการสอนมากข้ึน, 

มีส5วนร5วมในการอภิปรายของนักศึกษา, เป«ดเผยเน้ือหาในส5วนท่ียากข้ึน ท่ีสำคัญท่ีสุดหลักสูตรทฤษฎีเกมส~ 

ยืนยันกระบวนการเรียนรู/อย5างสม่ำเสมอซ่ึงส5งผลให/นักศึกษามีความเข/าใจในความรู/และเน้ือหาของหลักสูตรท่ีอ
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ยู5กับพวกเขาได/นานข้ึน เน่ืองจากเน้ือหาแต5ละส5วนมีการเรียงลำดับอยู5ในเกมซ่ึงนักศึกษาไม5สามารถข/ามได/ 

ส่ิงน้ีจะช5วยให/อาจารย~เกาะติดนักศึกษาในกระบวนการเรียนรู/ 

เห็นได/ชัดว5าความท/าทายสำหรับอาจารย~ก็คือเวลาท่ีต/องใช/ในการออกแบบเกมส~และต5อมาในระหว5างหลักสูตร

ท่ีอาจารย~ต/องมีเวลาในการแสดงความคิดเห็นทันทีโดยท่ีนักศึกษาอาจไม5สนใจและออกจากเกมส~ 

จะเป�นการคุ/มค5าหากเราจะเข/าใจประเภทของผู/เล5นก5อน เพ่ือให/การวางแผนกิจกรรมทฤษฎีเกมส~เป�นไปด/วยดี 

(วางรูปแบบในประเภทต5างๆ) และเพ่ือให/เข/าใจพฤติกรรมสำคัญของนักศึกษาท่ีเป�นผู/เล5นเกมส~ Bartle 

ได/พัฒนาผู/เล5นออกเป�น 4 ประเภท (Game Development 2013): 

•  นักฆ=า (Killers) – กลุ5มผู/เล5นท่ีชอบย่ัวยุและก5อความวุ5นวายในเกมส~ รู/สึกเหมือนอยู5เหนือผู/เล5นอ่ืน 

•  ผูYสำเร็จ (Achievers) – กลุ5มผู/เล5นเกมส~ท่ีชอบเอาชนะเพ่ือบรรลุผลสูงสุด 

•  คนชอบสังคม (Socializers) – 

กลุ5มผู/เล5นเกมส~ส5วนใหญ5ท่ีสนใจกับการสร/างความสัมพันธ~กับผู/เล5นอ่ืน 

มักจะพึงพอใจจากการเป�นท่ียอมรับของสังคมในเกม 

•  นักสำรวจ (Explorers) – กลุ5มผู/เล5นท่ีสนใจการสำรวจโลกของเกมส~, กฎแห5งเกมส~, กลไก, 

เคล็ดลับความลับและทางลัดต5างๆ 

ควรสังเกตว5าผู/เล5นเกมส~ส5วนใหญ5เป�นคนชอบสังคมไม5ใช5นักฆ5าหรือผู/สำเร็จ 

ดังน้ันทฤษฎีเกมส~ของเราจึงไม5ควรเป�นการแข5งขันจนมากเกินไป  

องค~ประกอบของกลไกท่ีใช/ในการออกแบบเกม (อ/างอิงจาก Jackson 2016; Cyrklaff 2016): 

• การเล่ือนระดับ: 

การเล่ือนระดับควรได/รับการออกแบบให/เร่ิมจากจุดเร่ิมต/นของหลักสูตรทฤษฏีเกมส~ซ่ึงจะประสบความ

สำเร็จอย5างง5ายดายและรวดเร็ว แต5ด/วยระดับท่ีสูงข้ึน 
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ฉะน้ันในแต5ละระดับก็จะเพ่ิมข้ึนความยากลำบากข้ึนไปอีกเพ่ือให/ผ5านไปยังเกมส~ต5อไป 

บางระดับก็อาจทำให/ผู/เล5นเกิดความภาคภูมิใจท่ีได/รับการยอมรับและส5งผลให/ผู/เล5นคนอ่ืนช่ืนชม 

•  ความอดทน: ความท/าทาย (โบนัส) เม่ือมีการรวบรวมระดับหรือจำนวนคะแนนในเกมส~ 

(ในจุดท่ีแตกต5างกันของเกมส~) ความสำเร็จของผู/เล5นจะช5วยให/ผู/เล5นได/รับคะแนน, รางวัล, 

ยศท่ีมากข้ึนด/วย ฯลฯ 

•  ยศ: ท่ีได/รับจากความสำเร็จท่ีแตกต5างกัน อาจารย~สามารถให/ยศเป�นรางวัล 

“สำหรับความสำเร็จของภารกิจและความสำเร็จของการร5วมมือสำหรับการเรียนรู/, การทำงานร5วมกัน, 

การจัดการกับเวลา และการระแวงระวังสำหรับการสนับสนุนการอภิปราย, 

ความคิดและการอ5าน/การลงคะแนนในเน้ือหา 

หรือเพ่ืองานศิลปะ/การนำเสนอผลงานท่ีสนุกสนานและความสนุกสนาน” (Jackson 2016) 

• การสะสมคะแนน (ในเกมสF): สามารถใช/คำใบ/สำหรับงานหรือการบ/าน, 

การขยายการจัดส5งงานท่ีได/รับมอบหมาย, 

ความเป�นไปได/ท่ีจะผ5านการทดสอบและขยายกำหนดเวลาการจัดส5งโดยไม5มีการลงโทษ ฯลฯ 

• แผนผังคะแนน/การติดตามความคืบหนYา – 

แสดงความก/าวหน/าในระหว5างเกมและการก/าวสู5เป�าหมายเพ่ือเป�นผู/เล5นท่ีดีท่ีสุดซ่ึงอาจเป�นแรงจูงใจให/

กับผู/เล5นคนอ่ืน 

• สินคYาและสถานท่ีจำลอง - ส5วนใหญ5จะได/รับความสนใจจากผู/เล5นท่ีเล5นด/วยเหตุผลทางสังคม 

• ตารางอันดับคะแนน – 

มีผลลัพธ~ท่ีหลากหลายเก่ียวกับประสิทธิภาพของการใช/ตารางอันดับคะแนนสำหรับนักศึกษาบางคนท่ี

ช5วยเพ่ิมการมีส5วนร5วมและสำหรับบางคนกลายเป�นแรงกดดันทางสังคมและลดแรงกระตุ/น (Siirilä 

(2017) 
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• การทำงานซ้ำดYานความร=วมมือต=อสังคม – ห/องแชท, ฟอร่ัม, กลุ5มงาน 

• รางวัลทางกายภาพ – ส่ิงท่ีดึงดูดใจและเพ่ิมความสนุกสนานแก5ผู/เล5น 

สามารถมอบรางวัลทางกายภาพ เช5น สติกเกอร~, ลูกอม ฯลฯ ได/ (Mytnik และ Glac 2017) 

องค~ประกอบของเกมส~ท่ีมีคำจำกัดความและวัตถุประสงค~สามารถดูเพ่ิมเติมได/ท่ีSiirilä (2017) 

จากการศึกษาโดย Siirilä (2017) องค~ประกอบของเกมส~ท่ีแนะนำท่ีจะใช/ในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

ได/แก5 ความสำเร็จ, สภาพแวดล/อม, การตอบกลับ, เป�าหมาย, การเล่ือนระดับ, ประสิทธิภาพของกราฟ, 

แถบแสดงความก/าวหน/า อย5างน/อยท่ีแนะนำคือ สัญลักษณ~แสดงตน, ยศ, การแข5งขัน, การติดตามเวลา 

เม่ือนึกถึงประเภทของผู/เล5นและความต/องการทางด/านจิตใจท่ีองค~ประกอบของเกมส~สามารถเติมเต็มไ

ด/เราต/องพิจารณาองค~ประกอบของเกมส~และประเภทของความต/องการ เช5น ความสามารถ, 

ความเป�นอิสระและความสัมพันธ~ทางสังคมท่ีเก่ียวข/อง (อ/างอิงจาก Siirilä (2017) ตารางท่ี 4 หน/า 29) 

ไม5มีรายการองค~ประกอบเกมส~ท่ีสามารถกระตุ/นให/นักศึกษามีส5วนร5วมในเกมส~ได/ 

ดังน้ันจึงจำเป�นต/องวางแผนและออกแบบองค~ประกอบของเกมส~อย5างระมัดระวัง ซ่ึงในความเป�นจริงแล/ว 

อาจารย~เรียนรู/ได/ว5าต/องทำอะไรและอะไรท่ีทำไม5ได/ในขณะดำเนินหลักสูตรทฤษฏีเกมส~ 

กิจกรรม/องค~ประกอบของการเล5นเกมส~ควรมีลักษณะดังต5อไปน้ี: 

●  สามารถทำกิจกรรมซ้ำได/ในกรณีท่ีล/มเหลว เพราะเป�าหมายสูงสุดก็คือการเรียนรู/ของนักศึกษา 

ดังน้ันตัวเลือกมาตรฐานจึงควรเป�นความสามารถในการทำซ้ำ 

นอกจากน้ีการทำซ้ำยังช5วยเพ่ิมโอกาสของนักศึกษาในการพัฒนาทักษะหรือการได/มาซ่ึงความรู/เฉพา

ะด/าน 

●  ความเป�นไปได/ - ต/องทำภารกิจในทฤษฏีเกมส~ 

ดังน้ันจึงจำเป�นต/องปรับให/เข/ากับทักษะและความรู/ของนักศึกษา (อาจจะถูกดำเนินการ) 
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●  ความยากลำบากท่ีเพ่ิมข้ึนของงาน - 

งานต5อเน่ืองในแต5ละงานควรมีความซับซ/อนมากข้ึนเพ่ือเรียกร/องความพยายามจากนักศึกษาให/มากข้ึ

นและต/องการให/นักศึกษาได/ใช/ความรู/และทักษะใหม5ๆ ท่ีพวกเขาเพ่ิงได/รับระหว5างการเรียน 

●  เส/นทางเดินหลายวิธี - นักศึกษาควรบรรลุเป�าหมายตามเส/นทางต5างๆ 

ท่ีพวกเขาต/องการเพ่ือพัฒนาทักษะให/หลากหลาย 

นักศึกษาควรสร/างกลยุทธ~เป�นของตัวเองเพ่ือเป�นวิธีการบรรลุวัตถุประสงค~ 

บทบาทเชิงรุกของนักศึกษาในการเลือกทางเดินของพวกเขาผ5านกระบวนการเรียนรู/ท่ีเป�นหน่ึงในคุณ

สมบัติหลักของการเรียนรู/เชิงรุก (Jackson 2016) 

ผู/ฝªกสอนหลักสูตรทฤษฏีเกมส~บางคนอ/างว5าการเช่ือมต5อผลลัพธ~ของเกมส~กับเกรดปลายภาคของหลักสู

ตรจะเพ่ิมแรงจูงใจในการเข/าร5วมในเกมส~ (Glac 2017; Landers 2014) มีการกล5าวอีกว5าการใช/คะแนนยศ 

และตารางอันดับคะแนนไม5เพียงพอท่ีจะทำให/เกิดความคิดสร/างสรรค~ของนักศึกษา 

และทำให/พวกเขาทำงานร5วมกันได/ การมีส5วนร5วมในเกมส~ไม5ควรเป�นการบังคับ - 

นักศึกษาควรมีอิสระในการเลือกว5าพวกเขาควรจะมีส5วนร5วมในเกมส~หรือไม5 ในขณะเดียวกันก็ไม5มีบทลงโทษ 

(ไม5มีคะแนนลบหรือผลกระทบต5อคะแนนปลายภาคของนักศึกษา) 

สำหรับนักศึกษาท่ีไม5ต/องการมีส5วนร5วมในทฤษฏีเกมส~ นักศึกษาคนดังกล5าวก็จะจบหลักสูตรด/วยวิธีด้ังเดิม 

หลักสูตรทฤษฏีเกมส~แต5ละหลักสูตรจะต/องมีหนังสือสำหรับกฎเกณฑ~ท่ีนักศึกษาและอาจารย~จะใช/อ/าง

อิงระหว5างการเรียนการสอน กฎเกณฑ~เหล5าน้ีเรียกว5ากลไกเกมส~ซ่ึงประกอบด/วยกฎเกณฑ~, เป�าหมาย, 

รางวัลและการโต/ตอบ 

สามารถเสริมด/วยแผนผังของเกมท่ีนักศึกษาสามารถดูงานท่ีวางแผนไว/ในช5วงเวลาท่ีกำหนดของหลักสูตรและวา

งแผนการเข/าร5วมตามเป�าหมายของตนเองได/ (ควรมีประโยชน~หลายๆ 
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อย5างจากการเล5นเกมส~เพ่ือให/นักศึกษามีทางเลือก 

และเพ่ือให/ตรงกับความต/องการท่ีแตกต5างกันของนักศึกษาแต5ละคน) 

การเปล่ียนแปลงของเกมส~ถือเป�นอีกส5วนหน่ึงสำคัญของหลักสูตรทฤษฏีเกมส~ 

ตัวเช่ือมระหว5างการเล5นเกมส~ถูกกำหนดให/เป�นพฤติกรรมของผู/ใช/งานและวิธีท่ีผู/ใช/งานใช/โต/ตอบกับกลไกของเก

มส~ ตัวเช่ือมสำคัญของ ทฤษฏีเกมส~คือรางวัล, สถานะความสำเร็จ/ความสมหวัง, การแสดงลักษณะเฉพาะตัว, 

การแข5งขันและพฤติกรรมเชิงลบ (Siirilä, 2017 - หน/า 24) 

สุนทรียภาพของทฤษฏีเกมส~น้ันถูกเข/าใจว5าเป�นคุณสมบัติในการออกแบบท่ีให/องค~ประกอบด/านเสียงม 

ภาพหรือความแฟนตาซีแก5ผู/เล5น 

4.3  การนำทฤษฏีเกมสF ไปใชYในหลักสูตร 

ข้ันตอนแรกคือการกำหนดลักษณะของนักศึกษาและวิธีการท่ีพวกเขาเรียนรู/เพ่ือท่ีจะปรับเปล่ียนเคร่ือง

มือและเทคนิคท่ีดีท่ีสุดในทฤษฏีเกมส~ อาจารย~ควรพิจารณาทักษะท่ีจำเป�นสำหรับใช/ในทฤษฏีเกมส~ 

(การใช/แอปพลิเคช่ันบนอินเทอร~เน็ต ฯลฯ) ถัดไปควรกำหนดวัตถุประสงค~การเรียนรู/อย5างชัดเจน 

ข้ันตอนท่ีสามคือการสร/างเน้ือหาการเรียนการสอนและกิจกรรมการเล5นเกมส~ ข้ันต5อไปน้ีถูกเรียกหลังจาก 

Huang และ Soman (2013) ว5า “โครงสร/างค5าประสบการณ~” ในระหว5างข้ันตอนน้ีอาจารย~อาจจะระบุ 

“ข้ันตอนท่ีถูกต/องและเหตุการณ~สำคัญ 

เพ่ือจัดลำดับความรู/อย5างมีประสิทธิภาพและปริมาณท่ีนักเรียนต/องรู/เพ่ือก/าวไปข/างหน/า 

การแบ5งเน้ือหาออกเป�นชุดย5อยๆ 

ของเป�าหมายท่ีเล็กกว5าและให/รางวัลแก5นักศึกษาต5อความสำเร็จท่ีถือเป�นกุญแจสำคัญในการสร/างแรงจูงใจและ

การเรียนรู/ของนักศึกษา” (Jackson 2016) ในทฤษฏีเกมส~ 

ความสำเร็จส5วนตัวมีความสำคัญเท5าเทียมกันกับความสำเร็จทางสังคม (การแข5งขันและความร5วมมือ) 

ซ่ึงถือเป�นแรงจูงใจสำหรับนักศึกษาท่ีความก/าวหน/าและความสำเร็จได/รับการเผยแพร5สู5สาธารณะ 
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กฎท่ัวไปของหลักสูตรทฤษฏีเกมส~คือจะไม5มีบทลงโทษสำหรับผู/เข/าร5วมเกมส~ 

(ไม5มีคะแนนติดลบและไม5ส5งผลกระทบต5อผลของเกมในเกรดปลายภาคของนักศึกษา) 

กิจกรรมทฤษฏีเกมส~สามารถทำได/ท้ังในช้ันเรียนและท่ีบ/าน 

กิจกรรมควรมีรูปแบบท่ีหลากหลายเพ่ือให/นักศึกษาทุกคนสามารถเลือกวิธีการรวบรวมคะแนน/เล5นเกมส~ท่ีต/อง

การได/ (นักศึกษาทุกประเภทในฐานะตัวอย5าง มีคนท่ีชอบการพูดในช้ันเรียนและผู/ท่ีต/องการเขียน) 

อาจารย~ท่ีเพ่ิงเร่ิมหลักสูตรควรเร่ิมต/นด/วยทฤษฎีเกมส~ง5ายๆ, งานง5ายๆ 

และกฎเกณฑ~ของเกมส~ตามท่ีนักศึกษาต/องการเรียนรู/กระบวนการและพวกเขาควรจำไว/ว5าหลักสูตรทฤษฎีเกมส~

ต/องการเวลามากกว5าหลักสูตร "มาตรฐาน" 

4.4  การสรYางการโตYตอบเชิงบวก 

4.4.1 การเรียนรูYการโตYตอบในยุคดิจิตอล  

การเรียนรู/การโต/ตอบมีบทบาทสำคัญในการควบคุมผู/เรียนโดยมอบผลลัพธ~การเรียนรู/ส5วนบุคคลตามความต/อง

การของนักศึกษา (Sims, 1999 ใน Anderson, 2008) 

การพัฒนาเทคโนโลยีนำเสนอเทคนิคเพ่ิมเติมในการสร/างการโต/ตอบระหว5างกระบวนการเรียนรู/, 

อาจารย~และนักศึกษา ไม5เพียงแค5ใช/ส่ือสารระหว5างกิจกรรมในห/องเรียนเท5าน้ัน 

แต5ยังแบ5งป�นความคิดโดยใช/แพลตฟอร~มทางออนไลน~ เช5น ส่ือโซเชียล, อีเมล~ LMS (ระบบจัดการการเรียนรู/) 

หรือข/อความโต/ตอบแบบทันที 

ในฐานะท่ีเป�นผลกระทบอาจารย~จึงต/องสร/างสภาพแวดล/อมบางอย5างเพ่ือติดตามการโต/ตอบ  

 มีการโต/ตอบหกประเภทท่ีนำเสนอโดย Anderson (2008): ก) การโต/ตอบของนักศึกษา - นักศึกษา 

ข) การโต/ตอบของนักศึกษา - เน้ือหา; ค) การโต/ตอบของนักศึกษา – อาจารย~ ง) การโต/ตอบของอาจารย~ - 

เน้ือหา; จ) การโต/ตอบของอาจารย~ - อาจารย~และ ฉ) การโต/ตอบของเน้ือหา - เน้ือหา 

การโต/ตอบเหล5าน้ีเป«ดโอกาสให/อาจารย~และนักศึกษาได/ใช/ส่ือการสอนจำนวนมากเพ่ือให/เกิดความคืบหน/าการเ
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รียนรู/ในบริบทของการเรียนรู/ออนไลน~หรือการเรียนรู/แบบผสมผสาน 

(การรวมกันของการประชุมแบบออนไลน~และออฟไลน~)  

ตารางท่ี 7. การโตYตอบหกประเภท  

ประเภทการโตYตอบ คำอธิบาย 

การโต/ตอบระหว5างนักศึกษา - 

นักศึกษา 

การโต/ตอบระหว5างนักศึกษา - นักศึกษา 

มีประสิทธิภาพในการสร/างทักษะการส่ือสารและความสามารถระหว5า

งบุคคลผ5านการทำงานร5วมกันหรือการเรียนรู/ด/วยตนเอง  

การโต/ตอบระหว5างนักศึกษา - 

เน้ือหา 

นักศึกษาเข/าถึงข/อมูลจากแหล5งข/อมูลมากมายไม5เพียงแค5ในตำราเรียน 

แต5ยังรวมถึงแหล5งข/อมูลออนไลน~ 

ดังน้ันควรได/รับการสนับสนุนเน้ือหาจากศูนย~ข/อมูลท่ีเข/าถึงได/ง5าย 

(เช5นห/องสมุดออนไลน~), แนวทางการเข/าถึง 

พร/อมอ5านเน้ือหาและคำแนะนำท่ีชัดเจนในการดำเนินกิจกรรม  

การโต/ตอบระหว5างนักศึกษา – 

อาจารย~ 

การโต/ตอบระหว5างนักศึกษา – อาจารย~ 

ในระหว5างการเรียนรู/แบบออฟไลน~มักจะมี 

“คำติชมท่ีมีอาจารย~เป�นศูนย~กลาง” 

เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากนักศึกษาคาดหวังท่ีจะได/ข/อเสนอแนะโดยตรงจากอา

จารย~ 

แต5การโต/ตอบทางออนไลน~จะเป«ดโอกาสให/นักศึกษาหรืออาจารย~พิเศ

ษ/ผู/สอนคนอ่ืนๆ ด/วย 

การโต/ตอบระหว5างอาจารย~ - 

เน้ือหา 

อาจารย~ “โต/ตอบ” กับเน้ือหา 

เม่ือเขา/เธอออกแบบเอกสารการสอนเป�นกระบวนการเชิงระบบเด่ียว 
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แผนการสอนตามข้ันตอนจะอธิบายวิธีการท่ีอาจารย~ต/องนำเสนอแนว

คิดเพ่ือยกระดับการเรียนการสอน 

การโต/ตอบระหว5างอาจารย~ - 

อาจารย~ 

การทำงานร5วมกันของอาจารย~เป�นการสนับสนุนซ่ึงกันและกันภายใน

ช้ันเรียนหรือปรับปรุงการพัฒนาวิชาชีพ 

การโต/ตอบระหว5างเน้ือหา - เน้ือหา หน่ึงเน้ือหาประกอบด/วยเน้ือหาบางส5วนท่ีมีความละเอียดตามข/อเท็จ

จริงและข/อมูลท่ีหลากหลาย 

การปรับปรุงเทคโนโลยีนำเสนอแหล5งข/อมูลทางมัลติมีเดียเพ่ือครอบค

ลุมหน่ึงหัวข/อวิจัย  

 

จากตารางข/างต/น 

การสร/างการโต/ตอบเชิงบวกถูกกำหนดให/เป�นกระบวนการท่ีมีความสมบูรณ~ของการโต/ตอบเพ่ือสนับสนุนการเรี

ยนรู/ท่ีไม5ได/จำกัดการโต/ตอบระหว5างอาจารย~ – นักเรียนหรือการการโต/ตอบระหว5างนักเรียน - นักเรียน 

แต5ก็ยังเก่ียวข/องกับการโต/ตอบกับฮาร~ดแวร~/ซอฟต~แวร~, 

แอพพลิเคช่ันการเรียนรู/เกมส~ออนไลน~หรือส่ือดิจิตอลอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู/นอกห/องเรียน  

 

 

 

4.4.2 รูปแบบการโตYตอบ  

มีรูปแบบการโต/ตอบสองรูปแบบท่ีมีศักยภาพในการอำนวยความสะดวกต5อการโต/ตอบประเภทต5างๆ 

เพ่ือเพ่ิมการใช/เทคโนโลยีให/เกิดประโยชน~สูงสุด ได/แก5: ก) รูปแบบการสอบถามความร5วมมือ – ชุมชน และ ข) 

รูปแบบการเรียนรู/ชุมชน (Anderson, 2008) 

รูปแบบการสอบถามความร5วมมือจากชุมชนช5วยให/ผู/เรียนได/เรียนรู/เน้ือหาหลักจากการสำรวจแหล5งข/อมูลประเ

ภทต5างๆ (แหล5งข/อมูลออฟไลน~และออนไลน~) 
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ซ่ึงจะสร/างความเข/าใจโดยการโต/ตอบกับเน้ือหาและผู/เรียนคนอ่ืนๆ 

บทบาทของอาจารย~ในรูปแบบน้ีคือการเตรียมเน้ือหาท่ีเก่ียวข/องและคำแนะนำท่ีชัดเจน 

ในขณะเดียวกันรูปแบบการเรียนรู/ชุมชนเน/นการเรียนรู/ด/วยตนเอง 

นักศึกษาต/องโต/ตอบกับเน้ือหาเพ่ือฝªกความเข/าใจตามการยกตัวอย5าง, รูปแบบการสอบถามความร5วมมือ - 

ชุมชนมีความเหมาะสมสำหรับการนำเสนอเน้ือหาในขณะท่ีรูปแบบการเรียนรู/ชุมชนเน/นการฝªกปฏิบัติ  

 

4.4.3 การใชYรูปแบบการโตYตอบกับกิจกรรมในช้ันเรียน  

การใช/รูปแบบการโต/ตอบท่ีเสนอโดย Anderson (2008) 

อาจารย~สามารถทำแบบจำลองท่ีมีรายละเอียดด/วยการจัดหมวดหมู5การเรียนรู/โดย Mark Prency (2001) 

Mark Prency (2001) ใน Anderson (2008) ใช/การโต/ตอบตามคำถามท่ีว5า 

"นักศึกษาจะเรียนรู/เน้ือหาได/อย5างไร" 

ตารางท่ี 8. กิจกรรมการเรียนรูYตามรูปแบบการโตYตอบ 

รูปแบบการการโตYตอบ กิจกรรม 

รูปแบบการสอบถามความร5วมมือ – ชุมชน (การสร/างทฤษฎี, 

ความรู/เก่ียวกับความเป�นจริง, 

ความรู/เชิงมโนทัศน~หรือความรู/เก่ียวกับความรู/คิดของตนเอง) 

หาข/อเท็จจริง 

 

การวิเคราะห~เน้ือหา 

 

อธิบายข้ันตอน 

 

อธิบายกระบวนการ 

 

การสร/างทักษะ  

รูปแบบการเรียนรู/ชุมชน 

(การสร/างผลิตภัณฑ~ตามความคิดสร/างสรรค~และนวัตกรรม) 

การสังเกต 

 

สร/างการออกแบบ 
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การสร/างเหตุผล 

 

การแสดง / สวมบทบาท  

 

โดยสรุปแล/วอาจารย~จะต/องเลือกกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการโต/ตอบเชิงบวก  

 

4.5.4 การสรYางการโตYตอบเชิงเปxนบวก: แนวปฏิบัติท่ีดี  

1. แหล5งข/อมูลดิจิตอล (Ted Ed/ed.ted.com) 

 

รหัส QR เพ่ือเขYาสู=โฮมเพจของ Ted-ed 

 

 

ในป§ 2012 TED-ED มีให/ใช/งานบนเว็บไซต~ของ TED ซ่ึง TED-ED 

ได/จัดทำวิดีโอการศึกษาท่ีหลากหลายเพ่ือสนับสนุนการสอนของอาจารย~ท่ี "พลิก" 

ประสบการณ~ในช้ันเรียนด/วยภาพเคล่ือนไหวท่ีน5าสนใจเพ่ือช5วยให/นักศึกษาเข/าใจเน้ือหาได/อย5างง5ายดาย 

flipped classroom คือกลยุทธ~การเรียนการสอนท่ีรวมการเรียนรู/แบบออฟไลน~และออนไลน~เข/าไว/ด/วยกัน 

ในกรณีน้ีนักศึกษาจะได/เรียนรู/เน้ือหานอกห/องเรียนและอภิปรายในช้ันเรียนร5วมกับเพ่ือนและอาจารย~ 

ส่ิงสำคัญท่ีสุดคือการใช/ TED-ED ท่ีรองรับด/วยคุณสมบัติท่ีหลากหลาย เช5นคุณสมบัติ “การแบ5งป�น” 

เพ่ือโพสต~คลิปวิดีโอท่ีเลือกสู5สาธารณะ (หรือกลุ5มเฉพาะ), คุณสมบัติ “การคิด” 

ท่ีให/คำถามแบบปรนัยหรือคำถามปลายเป«ดเก่ียวข/องกับคลิปวิดีโอ, "การเจาะลึก" เป�นแหล5งการเรียนรู/อ่ืนและ 
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"การอภิปราย" เป�นฟอร่ัมทางออนไลน~เพ่ือการสนทนากับชุมชนน้ันๆ 

เม่ือใช/เคร่ืองมือเหล5าน้ีอาจารย~ก็จะมีบริบทท่ีลึกซ้ึงในการสนทนาและมีส5วนร5วมกับนักศึกษาในขณะดูคลิปวิดีโอ

และทำให/การอภิปรายลึกซ้ึงย่ิงข้ึนไม5ว5าจะเป�นทางออนไลน~หรือออฟไลน~ (Russell, 2016; Ahluwalia, 2018; 

& Graham)  

นอกเหนือจากน้ัน TED-ED ยังให/คัดลอกและปรับแต5งเน้ือหาท่ีเฉพาะกับนักศึกษาของคุณเอง 

ตัวอย5างเช5น หากคุณต/องการค/นหาวิดีโอจาก Youtube คุณสามารถอัปโหลดได/ในกล5อง TED-ED 

ตราบใดท่ีวิดีโอน้ันสามารถเข/าถึงได/ นอกจากน้ีอาจารย~ยังสามารถ “ปรับแต5ง” 

บทเรียนท่ีมีอยู5โดยแก/ไขเน้ือหาในบทเรียน, เพ่ิมและลบคำถาม, แหล5งข/อมูล, การสนทนา 

ยกเว/นส5วนท่ีครบถ/วน (Graham) 

การวิจัยหลายประเภทถูกทำข้ึนเพ่ือให/สอดคล/องกันเพ่ือแสดงให/เห็นถึงการดำเนินการของ TED-ED 

เพ่ือสร/างการโต/ตอบเชิงบวก Pink (2009) Rubenstein (2012) 

ได/ให/เหตุผลว5าการมีส5วนร5วมจะเกิดข้ึนได/หากนักศึกษามีโอกาสได/เลือกความสนใจของตนเอง 

การมีส5วนร5วมของ TED-ED 

สามารถสนับสนุนกลยุทธ~น้ีซ่ึงเร่ิมต/นจากการขอให/นักศึกษาเลือกวิดีโอและคำถามการขับรถก5อนเข/าช้ันเรียน 

จากน้ันใช/เวลาในช้ันเรียนเพ่ือทำการสนทนาท่ีมีความหมาย หรืออีกนัยหน่ึงตามท่ี Dan Mayer (2010) ใน 

Rubenstein (2012) ได/กล5าวไว/ว5า วิดีโอท่ีโพส~ตไว/บนเว็บไซต~ (หรือเราสร/างข้ึนมา) 

ไม5เพียงแค5สนับสนุนนักศึกษา แต5ยังเป�นประโยชน~กับอาจารย~คนอ่ืนๆ ในการประเมินตำราเรียนของพวกเขา 

เพ่ือให/แน5ใจว5าพวกเขาจะไม5พลาดอะไรบางอย5าง ในทำนองเดียวกัน Cox (2011) ใน Russell (2016) 

ได/อธิบายว5าการใช/การเรียนรู/แบบผสมผสาน (โดยใช/ TED-ED) 

จะช5วยให/นักศึกษามีการโต/ตอบระหว5างนักเรียนและอาจารย~ท่ีดีข้ึน 

ในกรณีน้ีการโต/ตอบสามารถเกิดข้ึนได/ผ5านการสนทนาทางออนไลน~หรือออฟไลน~ เป�นผลให/ TED-ED 
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สามารถสนับสนุนอาจารย~และนักศึกษาเพ่ือสร/างการโต/ตอบผ5านคุณสมบัติของเว็บไซต~หรือดำเนินการโต/ตอบโ

ดยตรงผ5านการอภิปรายและการตอบคำถาม 

 

 

 

4.5 ระบบส่ือการเรียนรูY (Google Classroom)  

 

 “Google Classroom 

จะช5วยให/นักศึกษาและอาจารย~จัดระเบียบความร5วมมือในการมอบหมายงานและส5งเสริมการส่ือสารท่ีดีข้ึน” 

คำแถลงน้ีนำมาจากเว็บไซต~ทางการของ Google Classroom (edu.google.com) 

ซ่ึงเป�นเคร่ืองมือทางการศึกษา Google Classroom มีให/บริการในป§ 2557 เป�นความร5วมมือกับ Google 

Apps เคร่ืองมือน้ีช5วยอำนวยความสะดวกอาจารย~เพ่ือให/การสอนมีประสิทธิผลมากข้ึน, 

มีความร5วมมือและมีความหมายมากข้ึน นอกจากน้ียังเช่ือมโยงอาจารย~และนักศึกษาใน 'ช้ันเรียน' 

ในช้ันเรียนเสมือนจริง ดังท่ีคุณเห็นในภาพด/านล5าง 

ห/องเรียนจะแสดงเป�นกล5องท่ีมีสีแตกต5างกันกับจำนวนนักศึกษาท่ีหลากหลาย  

 

Shaharanee, Jamil, & Rodzi (2016) ได/ทำการวิจัยนักศึกษา 100 คน 

พบว5าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Google Classroom ให/พ้ืนท่ีการส่ือสาร, การโต/ตอบ, การรับรู/, 

ประโยชน~, การใช/งาน และความพึงพอใจโดยรวมของนักศึกษา นอกจากน้ีผู/ใช/งานท่ีคุ/นเคยกับ Google 

Classroom ยังให/เหตุผลว5า Google Classroom 

เป�นประโยชน~ต5อการปรับปรุงการโต/ตอบระหว5างอาจารย~กับนักศึกษาในระหว5างกระบวนการเรียนรู/ 
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การวิจัยพบว5า Google Classroom น้ันใช/งานง5ายและเป�นประโยชน~ในการสร/างการโต/ตอบ Heggart & Yoo 

(2018) รายงานว5า Google Classroom 

สนับสนุนการเรียนรู/ร5วมกันเพ่ือให/นักศึกษาสามารถมีส5วนร5วมในการแสดงความคิดเห็น 

ในกรณีน้ีนักศึกษาสามารถโต/ตอบในส5วนของความคิดเห็นเพ่ือตอบสนองต5อเน้ือหาหรือเพ่ือตอบกลับความคิดเ

ห็นอ่ืนๆ จากน้ันนักศึกษาทุกคนมีสิทธิท่ีจะตอบสนองบางส่ิงบางอย5างตามความคิดของพวกเขา 

เม่ือเปรียบเทียบกับช้ันเรียนแบบด้ังเดิมท่ีนักศึกษาบางคนอาจถกเถียงกันในห/องเรียน Google Classroom 

อนุญาตให/นักศึกษาทุกคนได/พูดในส่ิงท่ีพวกเขาต/องการจะพูด 

ผู/วิจัยจึงพบว5านักศึกษาบางคนสนุกกับการมีส5วนร5วมในการอภิปรายทางอิเล็กทรอนิกส~มากกว5าการพูดด/วยวาจ

า 

  

4.6 เกมดิจิตอล (Kahoot.com) 

เป�นเกมส~ท่ีเก่ียวข/องกับการเรียนรู/ท่ีจำเป�นเพ่ือช5วยให/นักศึกษาสนุกและมีความสนใจในการเรียนรู/ 

ตามท่ีระบุไว/จาก (Locorish et al, 2018), GSRSs หรือระบบรับการตอบรับจากนักศึกษาท่ีเล5นเกมส~ (เช5น 

Kahoot!) ใช/เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู/, การมีส5วนร5วม, แรงจูงใจ 

และความสนุกสนานในระหว5างกระบวนการเรียนรู/ 

จากการอภิปรายเพ่ิมเติมในการวิจัยพบว5าการมีการโต/ตอบและการมีส5วนร5วมเป�นประโยชน~ท่ี Kahoot! 

มอบให/กับนักศึกษาและอาจารย~ พวกเขาอธิบายว5าผู/เข/าร5วมส5วนใหญ5ยอมรับว5า Kahoot! 

เพ่ิมการโต/ตอนและการมีส5วนร5วมในการสอนผ5านการอภิปราย, การแข5งขันและการไม5เป«ดเผยช่ือ  

ในการอภิปรายนักศึกษาจะได/โต/ตอบและมีส5วนร5วมผ5านการตอบคำถาม, 

การมีส5วนร5วมในแบบทดสอบ และการอภิปราย 

ย่ิงไปกว5าน้ันนักศึกษาจะรู/สึกได/ว5าพวกเขามีส5วนร5วมในสภาพแวดล/อมแห5งการเรียนรู/กับเพ่ือน, 

เพ่ือนร5วมช้ันคนอ่ืนๆ, อาจารย~หรือท้ังช้ันเรียนอย5างลึกซ้ึง Kahoot 
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เป�นหน่ึงในเกมส~การเรียนรู/ท่ีมีเกมส~คำถามหลากหลายท่ีเก่ียวข/องกับหัวข/อเฉพาะ 

ในบริบทของการแข5งขันนักศึกษามีแรงจูงใจท่ีจะมีส5วนร5วมกับเน้ือหาและยังสนับสนุนให/มีการโต/ตอบกับเพ่ือนข

องพวกเขา 

ในบริบทของการไม5เป«ดเผยช่ือน่ีเป�นประโยชน~ท่ีทำให/นักศึกษารู/สึกสบายใจเม่ือพวกเขาตอบคำถามถูกหรือผิดโ

ดยไม5ต/องกังวลกับการตัดสิน นักศึกษาได/รับอนุญาตให/เลือกช่ือตลกๆ เพ่ือให/รู/สึกสนุกสนาน 

ในขณะเดียวกันก็ต/องรักษาทัศนคติของนักศึกษาในการเลือกช่ือท่ีเหมาะสมภายในเกมส~ด/วย 

ตามคำอธิบายการใช/ Kahoot! 

อนุญาตให/อาจารย~สร/างการโต/ตอบเชิงบวกสำหรับนักศึกษาในบริบทของนักเรียน - นักเรียน, นักเรียน - 

อาจารย~และนักเรียน – อาจารย~ได/ 

กิจกรรมท่ี 1 

1. ระบุชนิดของเทคโนโลยีส่ือท่ีรองรับการโต/ตอบท้ังหกประเภทด/านล5าง  

ประเภทของการโต/ตอบ ส่ือ (ออฟไลนF/ออนไลนF) 

การโต/ตอบระหว5างนักศึกษา-

นักศึกษา 

………………………………………………………… 

การโต/ตอบระหว5างนักศึกษา-เน้ือหา ………………………………………………………… 

การโต/ตอบระหว5างนักศึกษา-อาจารย~ ………………………………………………………… 

การโต/ตอบระหว5างอาจารย~-เน้ือหา ………………………………………………………… 

การโต/ตอบระหว5างอาจารย~-อาจารย~ ………………………………………………………… 

การโต/ตอบระหว5างเน้ือหา-เน้ือหา ………………………………………………………… 
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กิจกรรมท่ี 2 

2. ค/นหาตัวอย5างหน่ึงตัวอย5างของแต5ละโมเดลการการโต/ตอบโดยยึดตามผลการวิจัยล5าสุดวิเคราะห~การโ

ต/ตอบโดยใช/ template ด/านล5าง (อ/างอิงแหล5งข/อมูล) 

รูปแบบการโต/ตอบ กิจกรรม ส่ือ 

โมเดลการสอบถามประชาคมความร5ว

มมือ 

………………………… ……………………… 

โมเดลชุมชนการเรียนรู/ …………………………. ……………………… 

 

กิจกรรมท่ี 3 

จากผลการวิจัยในกิจกรรมท่ี 2 อะไรคือจุดแข็งและจุดอ5อนของการโต/ตอบ ให/อธิบายคำตอบของคุณและให/ 

แก/ไขจุดอ5อนเพ่ือแก/ไขป�ญหา  

 

4.1 การติดตามความคืบหนYาและใหYขYอเสนอแนะ 

ติดตามความคืบหน/าในการเรียนรู/และการให/ข/อเสนอแนะอย5างไม5มีข/อสงสัยในองค~ประกอบสำคัญท่ีป

ระกอบไปด/วยการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูง 

ช5วงของการวิจัยการศึกษาไม5เพียงจัดทำเป�นเอกสารและยืนยันการค/นพบบทบาทและยุทธศาสตร~สำคัญในการ

ติดตามความคืบหน/าการเรียนรู/และการให/ข/อเสนอแนะ 

แต5ยังเก่ียวกับวิธีการท่ีพวกเขาต/องทำอย5างมีประสิทธิภาพด/วย 

การปรับปรุงประสิทธิภาพของผู/เรียนอาจเร่ิมต/นจากและเก่ียวข/องกับการตรวจสอบการเรียนรู/อย5างต5อ

เน่ือง เพราะน้ันหมายถึง “การค/นหาและบันทึกว5าผู/เรียนมีความก/าวหน/าในการเรียนรู/อย5างไร 

ในขณะท่ีพวกเขารุดหน/าจากจุดเข/าสู5จุดออกจากหลักสูตร” (Brown, 1999) 
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ซ่ึงในความเป�นจริงมีความเช่ือกันว5ามีการเช่ือมโยงระหว5างการติดตามความคืบหน/าของผู/เรียนและการปรับปรุง

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน/ผลการเรียน (Cotton, 1988) 

ข/อเสนอแนะท่ีผู/เรียนได/รับถือเป�นส5วนหน่ึงของการตรวจสอบและการสังเกตของผู/สอนท่ีระบุว5าการมีความรับผิ

ดชอบต5อการเรียนรู/ในหลักสูตรหรือช้ันเรียนท่ีผู/เรียนมีความรับผิดชอบไม5เพียงแค5ผลิตภัณฑ~ 

แต5ยังรวมถึงกระบวนการเรียนรู/ด/วย ในทางกลับกัน 

ก็สามารถปลูกฝ�งการรับรู/ท่ีดีข้ึนในหมู5ผู/เรียนให/มีความรับผิดชอบต5อการเรียนรู/ของตนเองมากข้ึน 

นอกจากน้ีการตรวจสอบการเรียนรู/ของนักศึกษาอย5างต5อเน่ืองและเป�นระบบ 

ยังทำให/อาจารย~มีความเข/าใจท่ีดีต5อสถานะของความรู/ของนักศึกษาในป�จจุบันเพ่ือเป�นพ้ืนฐานสำหรับการยกระ

ดับ 

นอกจากน้ียังช5วยผู/ให/การศึกษาและ/หรืออาจารย~ผู/สอนมีความตระหนักถึงผลกระทบและประสิทธิผลของคำแ

นะนำของผู/เรียนมากข้ึนซ่ึงสะท/อนผ5านการพัฒนาของผู/เรียน 

ในขณะท่ีการทดสอบท่ีได/มาตรฐานและการสอบเก็บคะแนนปลายภาคเรียนได/รับการยกย5องว5าเป�นวิธี

ท่ีทำให/ภาพความสามารถและการปฏิบัติงานของผู/เรียนในป�จจุบันท่ีถูกต/องแม5นยำ 

(ทำหน/าท่ีเป�นตัวทำนายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา) 

การประเมินผลระหว5างเรียนซ่ึงเก่ียวข/องกับหลากหลายวิธีในการติดตามความก/าวหน/าของผู/เรียน 

ก็เป�นส5วนสำคัญของการฝªกปฏิบัติในช้ันเรียนของผู/ให/ความรู//อาจารย~ผู/สอนซ่ึงในบางกรณีนักศึกษาอาจไม5ได/ตร

ะหนักถึงการปฏิบัติจริง 

การตรวจสอบความคืบหน/าของผู/เรียนอย5างไม5เป�นทางการและเป�นทางการจึงต/องจัดทำอย5างเป�นระบบและเป�

นส5วนสำคัญของหลักสูตร 

และการออกแบบหลักสูตรตลอดจนกลยุทธ~การสอนของอาจารย~ผู/สอนท่ีมีความต/องการหลักสูตรอย5างมากในก

ารสร/างและสามารถนำเสนอหลักฐานการเรียนรู/ซ่ึงแสดงว5ากระบวนการเรียนรู/เกิดความรับผิดชอบข้ึน 
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โดยเฉพาะอย5างย่ิงน่ีคือความจริงและบ5งบอกถึงบริบทของหลักสูตรท่ีเน/นให/นักศึกษาเป�นศูนย~กลางและเน/นควา

มสามารถ 

การติดตามความคืบหน/าการเรียนรู/และการให/ข/อมูลย/อนกลับไม5ได/ส้ินสุดในตัวเองอย5างแน5นอน 

แต5จะทำหน/าท่ีเป�นส่ือท่ีช5วยผู/สอนในการตรวจทานและปรับปรุงการออกแบบหลักสูตรและกลยุทธ~การเรียนกา

รสอน ซ่ึงวิธีการท่ีทำก็มีความสำคัญไม5น/อย เน้ือหาของวรรณกรรมการวิจัยทางการศึกษาได/ระบุวิธีต5างๆ 

ในการติดตามความคืบหน/าของผู/เรียนซ่ึงเก่ียวข/องกับคนอ่ืน: 

1. การตรวจสอบช้ันเรียนตามชOวงเวลา: ในรูปแบบการต้ังคำถามและเทคนิคการไต5สวนต5างๆ 

เช5นเดียวกับรูปแบบของการทดสอบ 

เทคนิคเฉพาะเหล5าน้ีสามารถช5วยตรวจจับช5องว5างของความรู/และ/หรือความเข/าใจผิดในส5วนของผู/เรีย

นได/ 

2. การติดตามดSวยตัวเอง: กับการหมุนเวียนอาจารย~ผู/สอนและตรวจสอบนักศึกษาระหว5างในช้ันเรียน 

3. การมอบหมาย, การตรวจสอบ, การใหSคะแนนและการใหSขSอเสนอแนะกับการบSานของผูSเรียน 

4. การทบทวนและตีความขSอมูลของผูSเรียนอยOางมีประสิทธิภาพ เช5น 

ผ5านการบันทึกในห/องเรียนและผลงานของผู/เรียน 

งานวิจัยก5อนหน/าน้ียังยืนยันว5าหากใช/วิธีการติดตามตรวจสอบข/างต/นร5วมกัน 

จะช5วยให/เกิดผลการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน (Cotton, 1988) 

การเพ่ิมเติมและยึดติดกับวิธีการเรียนรู/การเฝ�าติดตามเหล5าน้ันเป�นองค~ประกอบบางส5วนท่ีต/องนำเสนอเพ่ือคุณ

ภาพของข/อเสนอแนะท่ีมีประสิทธิภาพ (Cotton, 1988; Brown, 1999; Kritek, 2015) 

1. ต้ังอยู5ในมาตรฐานท่ีสูง แต5ก็สามารถทำได/ 

2. ส่ือสารความคาดหวังและแนวทางท่ีชัดเจน 

3. ดำเนินการอย5างเป�นระบบ ในรูปแบบปกติและในรูปแบบของข/อเสนอแนะท่ีเน/นหรือเฉพาะเจาะจง 



 

113 
 

4. เก่ียวข/องอย5างใกล/ชิดกับเร่ืองหรือหัวข/อท่ีกำลังเรียนรู/ 

5. เช่ือมโยงกับเป�าหมายการเรียนรู/ 

6. จะได/รับการแก/ไขในทันที 

7. จะได/รับการพิสูจน~และตรวจสอบ 

8. แสดงความซ่ือสัตย~, มุมมองท่ีสมดุลและไม5ตีค5าใคร 

เม่ือใช/เทคนิคและวิธีการท่ีกล5าวมาข/างต/นในการติดตามความคืบหน/าการเรียนรู/ของผู/เรียนและการให/

ข/อเสนอแนะกับนักศึกษาจะไม5ทำให/ความพยายามของผู/สอนในการบูรณาการและการจัดการวิธีการสอนท้ังสอ

งวิธีให/เป�นไปโดยอัตโนมัติ นอกเหนือจากความสัมพันธ~และเวลา, เวลาเรียนก็ไม5เพียงพอ, 

ขนาดของช้ันเรียนท่ีไม5เหมาะสมและความรับผิดชอบอ่ืนๆ ท่ีอาจารย~ผู/สอนหลายคนเผชิญ ก็ยังมีป�จจัยอ่ืนๆ 

ท่ีอาจส5งผลกระทบต5อความพยายามในการตรวจสอบและให/ข/อเสนอแนะย/อนกลับท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงสถาบันก

ารศึกษาจะต/องคำนึงถึง 

ดังน้ันระบบสนับสนุนของมหาวิทยาลัยจึงสามารถมีส5วนร5วมและรับผิดชอบในการให/บริการอ่ืนๆ ได/: 

1. การสร/างความตระหนักถึงความสำคัญของการให/ข/อเสนอแนะและการติดตามการเรียนรู/สำหรับผู/ให/

การศึกษา/อาจารย~ผู/สอน 

2. การฝªกอบรมท่ีเพียงพอสำหรับผู/สอนในการตรวจสอบการเรียนรู/และการให/ข/อเสนอแนะ 

3. เคร่ืองมือท่ีเก่ียวข/องและมีประโยชน~ท่ีผู/สอนสามารถใช/เพ่ือตรวจสอบการเรียนรู/และเพ่ือปรับเปล่ียน

ข/อเสนอแนะ 

ท/ายท่ีสุดส่ิงสำคัญคือการปลูกฝ�งความสำคัญของการตรวจสอบการเรียนรู/ในใจของผู/เรียนและสอนให/ผู/

เรียนติดตามความก/าวหน/าของตนเอง แนวคิดและเทคนิคต5างๆ 

เป�นการช้ีนำนักศึกษาผ5านกระบวนการเรียนรู/ตลอดชีวิตและมีกรรมสิทธ์ิเช5นเดียวกับความรับผิดชอบในการเรีย

นรู/ของตนเอง 
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ส่ิงเหล5าน้ีสามารถทำได/โดยให/ผู/เรียนกำหนดเป�าหมายของตนเองหรือปรับแต5งเป�าหมายการเรียนรู/ของตนเอง 

(ขัดกับวัตถุประสงค~การเรียนรู/หลักสูตร) 

และแนะนำให/ผู/เรียนได/รู/จักกับระบบและเคร่ืองมือในการตรวจสอบตนเองอย5างง5ายซ่ึงมีความยืดหยุ5นและสามา

รถทำเองได/  
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