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การพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีมด้วยวิธีการเรียนรู้เป็นทีมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส าหรับการ
เรียนร่วมของนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินและนกัศึกษาออทิสติก 
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 บทคัดย่อ : การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม  เปรียบเทียบทักษะการท างานเป็นทีมก่อนและ
หลังการจัดกระบวนการเรียนการสอน   และศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้เป็นทีมโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส าหรับการเรียนร่วมของนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินและนักศึกษาออทิสติก  กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ จ านวน 67 คน และหลักสูตรการเงิน 
จ านวน 39 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) 
แบบประเมินทักษะการท างานเป็นทีม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการเรียน การ

วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า 1)  การจัดการเรียนการ
สอนด้วยวิธีการเรียนรู้เป็นทีมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส าหรับการเรียนร่วมของนักศึกษาท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยินและนักศึกษาออทิสติก สามารถพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่ผู้เรียนได้โดยพัฒนาการ
ทักษะการท างานเป็นทีมเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.29  2)  เปรียบเทียบทักษะการท างาน
เป็นทีมของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลองพบว่าทักษะการท างานเป็นทีม โดยภาพรวมก่อนทดลองทักษะการท างานเป็นทีมมีระดับการ

ปฏิบัติปานกลาง ( = 3.33, S.D. = 0.85) เมื่อท าการประเมินหลังการทดลองทักษะการท างานเป็นทีมมีระดับการปฏิบัติมาก ( = 
4.12, S.D. = 0.45)   3)  ภาพรวมของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนด้วยวิธีการเรียนรู้เป็นทีมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่าย

สังคมออนไลน์ ส าหรับการเรียนร่วม อยู่ในระดับมาก ( =4.05, S.D. = 0.41) 
 ค ำส ำคัญ: ทักษะการท างานเป็นทีม การเรียนรู้เป็นทีมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  เครือข่ายสังคมออนไลน์  การเรียนร่วม 
 
 Abstract : The objectives of this research were to develop teamwork skills, to compare students’ 
teamwork skills before and after undertaking teaching, and  to examine student s’ opinion on the use of problem-
based team learning through online social network for mainstreaming of Hearing Impairment and Autistic learners. 
The sample consisted of 67 undergraduate  students of Home Economics and 39 students of Finance Program 
whom registered in the Information Technology Course of the 2012 academic year. The research instruments were  
the questionnaire for teamwork skill, a learning achievement test and  a student’s opinion questionnaire on the use 
of problem-based team learning through online social network for mainstreaming of Hearing Impairment and 
Autistic learners. Data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test dependent. 
The results of the study were as follows : 1) teamwork skills could be used through the use of problem-based 
team learning on online social network for mainstreaming of Hearing Impairment and Autistic learners, 
development of teamwork skills increased 15.80 % and development of learning achievement increased 21.29 %  

2)  comparing teamwork skills of experimental samples before  undertaking learning was at a moderate level ( = 

3.33, S.D. = 0.85)  and after  undertaking learning was at a high level ( = 4.12, S.D. = 0.45)  3) Overall, the 
students’ opinions showed  their satisfaction with learning by using teaching with the use of problem-based team 
learning through online social network for mainstreaming of Hearing Impairment and Autistic learners was at a high 

level ( =4.05, S.D. = 0.41). 
 Keyword: Teamwork Skills, Problem-Based Team Learning, Social Network, Mainstreaming 
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บทน า 
 “การเรียนรู้เป็นทีม” จัดเป็นวินัยหน่ึงในห้าประการ
พื้นฐานของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้ประสบ
ผลส าเร็จ ตามแนวคิดของ Senge (1994) ท่ีกล่าวว่า การท่ีจะ
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้น้ันมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีองค์กรจะต้องมีการพัฒนาการเรียนรู้ของแต่ละ
บุคคลควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ขององค์กรด้วย และการ
เรียนรู้เป็นทีมเป็นกระบวนการหน่ึงที่สามารถปรับแนวคิด แนว
ปฏิบัติ รวมท้ังจุดมุ่งหมายของทีมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และพัฒนาความสามารถเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีสมาชิกในทีมทุก
คนต้องการอย่างแท้จริง นอกจากน้ีการเรียนรู้เป็นทีมสามารถ
สร้างสมดุลระหว่างการท างานกับการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในขณะ
ท างานอย่างเป็นธรรมชาติ ท าให้การเรียนรู้มีพลังมากกว่าการ
เรียนรู้ส่วนบุคคล อันเน่ืองจากการเรียนรู้ เป็นทีมจะท าให้
สมาชิกในทีมได้คิดอย่างลึกซ้ึง ท าให้มีการพัฒนาจากความรู้
ไปสู่การเป็นนวัตกรรมการประสานงาน และการปฏิบัติของ
สมาชิกในทีมและระหว่างทีมด้วย 
 นอกจากนี้ในการเรียนรู้เป็นทีมจะต้องมีการมีวิธีการ
ท่ีดีในการแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อท าให้การท างานร่วมกัน
ประสบผลส าเร็จ การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักจะ
ท าให้ผู้ เรี ยนมี ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดอย่าง
วิจารณญาณ และความร่วมมือในการเรียนสูงกว่าการเรียน
แบบด้ังเดิม รวมถึงผู้เรียนมีความคงทนในการน าเน้ือหาท่ีเรียน
มาได้นานกว่าการเรียนแบบดั้งเดิม แต่ในด้านความรู้ท่ีได้จาก
การเรียนแล้วยังน้อยกว่าการเรียนแบบดั้งเดิมเล็กน้อย ส าหรับ
แนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ส่วนบุคคลไปสู่การเรียนรู้
ร่วมกันในทีมและร่วมกันแก้ปัญหา ต้องอาศัยวิธีการปฏิบัติ
และทักษะหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ทักษะการส่งเสริม
การสื่อสาร ทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม การสอบถามและ
สะท้อนความคิดเห็น การส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นการ
เรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคนในทีมให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน มี
วิธีการถ่ายทอดการปฏิบัติและทักษะความรู้ไปยังส่วนรวมได้ 
จึงจะเห็นได้ว่า การท่ีจะท าให้เกิดการเรียนรู้เป็นทีมได้น้ันต้อง
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีประเด็นหรือสิ่งท่ีสนใจท างานร่วมกัน 
ดังน้ันการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Base) จึง
เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้
แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) ให้ผู้เรียนสร้างความรู้
ใหม่จากสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาให้เป็นเครื่องกระตุ้นให้ผู้เรียน
ใฝ่หาความรู้เพื่อแก้ปัญหา และผู้เรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็น
กลุ่มได้ นอกจากน้ีการเรียนรู้เป็นทีมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานน้ัน
จ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือท่ีจะตอบสนองปัจจัยพื้นฐาน
ความส าเร็จและแนวทางพัฒนาการเรียนรู้เป็นทีมดังกล่าว น่ัน
คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online social 
network) นับเป็นเทคโนโลยีหน่ึงของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี 
 
ได้น ามาประยุกต์ใช้เพื่อจัดการเรียนการสอนในหลายระดับ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อันเน่ืองจาก
ข้อได้เปรียบหลายประการคือ เป็นเครื่องมือในการเข้าถึง
ข่าวสาร ข้อมูล องค์ความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ความสามารถท่ี
ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนภายในกลุ่ม ระหว่าง
กลุ่ม และครูผู้สอน เป็นเครื่องมือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ทักษะใหม่ๆ รวมท้ังเน้ือหาท่ีมีความทันสมัยตอบสนองต่อ
เรื่องราวต่างๆ ในปัจจุบันได้ทันที และการเรียนการสอนบน
ระบบเครือข่ายยังสามารถตอบสนองการเรียนรู้ได้ไม่จ ากัด
เวลา และสถานท่ี 

 การเรียนรู้ เป็นทีมผ่านระบบเครือข่ายสังคม
ออนไลน์จึงเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สมาชิกใน
กลุ่มสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันความรู้ การท า
กิจกรรมร่วมกันบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซ่ึงน่าจะเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้ร่วมกันได้มาก
ยิ่งขึ้น นอกจากน้ี Yang (2002) ได้ท าการศึกษาแล้วพบว่าการ
เรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักผ่านเว็บ เป็นวิธีการท่ี
สามารถพัฒนาความร่วมมือในการเรียนได้ดีกว่าการเรียนการ
สอนโดยใช้สถานการณ์ปัญหาผ่านการบรรยาย และการเรียน
การสอนแบบบรรยายตามปกติ อันเป็นผลมาจากการท่ีผู้เรียน
ถูกกระตุ้นให้มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อการเรียนของตน 
และสามารถใช้เป็นอีกทางเลือกหน่ึงนอกเหนือจากการเรียน
การสอนปกติ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะพัฒนาทักษะ
การท างานเป็นทีมด้วยการเรียนรู้เป็นทีมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน 

การจัดการศึกษาว่าด้วยการจัดสื่อและสิ่งอ านวย
ความสะดวกและการเข้าถึงบริการเพื่อเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษ ส าหรับทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 60(3) ได้กล่าวถึงให้
รัฐจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็น
พิเศษให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความจ าเป็นในการจัด
การศึกษาส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการเป็นพิเศษแต่ละกลุ่ม
ตามมาตรา 10 โดยค านึงถึงความเสมอภาค ในโอกาสทาง
การศึกษาและความเป็นธรรม นอกจากน้ีในหมวด 9 ว่าด้วย
เรื่องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในมาตรา 66 ท่ีผู้เรียนมีสิทธิ
ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในโอกาสแรกท่ีท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียง
พอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต จึงกล่าวได้ว่ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตได้ด าเนินการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่



                                   งานประชมุวชิาการระดบัชาต ิมหาวทิยาลยัขอนแก่น  วทิยาเขตหนองคาย ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2555 
      วจิยักา้วหน้า วชิาการเขม้แขง็ 

 
19 

 

นักศึกษาท่ีมีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาท่ี
มีความบกพร่องทางการได้ยิน และนักศึกษาออทิสติก ท่ีมี
จ านวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ให้สามารถเข้าถึงสิ่งอ านวยความ
สะดวก มีรูปแบบท่ีหลากหลายเข้าถึงการศึกษาพิเศษท่ี
หลากหลายได้อย่างท่ัวถึง การมีอุปกร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มช่องทางในการเรียนร่วมระหว่างนักศึกษาปกติ และ
นักศึกษาท่ีมีความต้องการพิเศษ จึงเป็นทางออกอย่างหน่ึงของ
ความเสมอภาค ในการด ารงชีวิตในสังคมร่วมกับบุคคลอื่นได้
อย่างมีความสุขต่อไปโดยไม่เป็นภาระให้แก่สังคม (ศรียา  นิยม
ธรรม และคณะ, 2548; ฐิติยา  เนตรวงษ์, 2553) 

ดังน้ันการปฏิรูปวิธีด าเนินงานการจัดการศึกษาทุก
ประเภท และทุกระดับให้เป็นไปตามกฎหมายการศึกษา ตาม
นัยแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ด้วย
การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้เป็นทีมโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส าหรับการเรียนร่วมของ
นักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินและนักศึกษาออทิ
สติก จึงนับเป็นการปฏิรูปวิธีด าเนินงานวิธีหน่ึงในการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ให้มีความ
สอดคล้องกับกฎหมายการศึกษาท้ังหมด แผนการศึกษา
แห่งชาติ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันจะส่งผลต่อทักษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีผู้เรียนต้องมีทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี รวมถึงความสามารถร่วมมือกัน
ท างาน ซ่ึงจ าเป็นส าหรับการท างานและการเป็นพลเมืองใน
สหัสวรรษใหม่ต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีมด้วยวิธีการ
เรียนรู้เป็นทีมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ส าหรับการเรียนร่วมของนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้
ยินและนักศึกษาออทิสติก 
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการท างานเป็นทีมก่อน
และหลังการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้
เป็นทีมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ส าหรับการเรียนร่วมของนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้
ยิน และนักศึกษาออทิสติก 
 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียน
การสอนด้วยวิธีการเรียนรู้เป็นทีมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ส าหรับการเรียนร่วมของนักศึกษาท่ีมี
ความบกพร่องทางการได้ยินและนักศึกษาออทิสติก 
 
วิธีการศึกษา 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย     

    1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท่ีลงทะเบียนในรายวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 

    1.2 กลุ่มตัวอย่าง มี 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) 
กลุ่มตวัอย่างที่เป็นกลุ่มทดลอง คือ นักศึกษาหลักสูตรคหกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท่ีลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2554 ซ่ึ งใช้ วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
ประกอบด้วยนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 5 คน  
นักศึกษาออทิสติก 9 คน และนักศึกษาปกติจ านวน 53 คน 
รวมนักศึกษาเรียนร่วมท้ังสิ้น 67 คน และ 2) กลุ่มตัวอย่างท่ี
เป็นกลุ่มควบคุม คือ นักศึกษาหลักสูตรการเงิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 ซ่ึงใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่าย เป็นนักศึกษาปกติจ านวน 39 คน 
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   2.1   ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1.1 บทเรียนและกิจกรรมผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึง
เป็นบทเรียนและกิจกรรมอาศัยเทคโนโลยีเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เฟซบุค (Facebook) โดยนักศึกษาร่วมท ากิจกรรม
และน าเสนอเน้ือหา 2 หน่วยการเรียน คือ 1)  กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  2)  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต 
  2.1.2 แบบประเมินทักษะการท างานเป็น
ทีม โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ คือ ความสามารถในการปฏิบัติระดับมาก
ท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
     2.1.3  แบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี  ชั้นปี
ท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน 30 ข้อ 
  2.1.4 แบบสอบถามความคิดเห็น
หลังจากเรียนด้วยการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธีการ
เรียนรู้เป็นทีมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ส าหรับการเรียนร่วมของนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้
ยินและนักศึกษาออทิสติก มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 
  2.2 การสร้างเครื่องมือ 
   2.2.1 การสร้างบทเรียนและกิจกรรม
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์เน้ือหา 
ท่ีเหมาะสมเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์โดยคัดเลือกเน้ือหาใน
ลักษณะท่ีให้ความรู้ความเข้าใจเป็นส าคัญ คณะผู้วิจัยจึงได้
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เลือกเรื่องดังน้ี คือ 1)  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ  2)  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
อนาคต ศึกษาศักยภาพของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้
พิจารณาเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุค (Facebook) เพราะ
มีศักยภาพในการบริหารจัดการการเรียนผ่านระบบเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีนิยมมาก
ท่ีสุดในประเทศไทย ศึกษาและก าหนดรูปแบบของบทเรียน
ตามหลักการของการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้เป็นทีมโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ก าหนดขั้นในการ
เรียนโดยอาศัยแนวคิดของบุญศรี องค์พิพัฒน์ (2550) และ 
Michaelsen (อ้างถึงใน Gomez and Bieber, 2005) จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นทีมและสอดแทรกกิจกรรมการ
แก้ปัญหาเป็นกรณีศึกษาให้สอดรับเหมาะสมกับการสอน
เนื้อหาสารสนเทศพื้นฐานตามหลักสูตร สร้างบทเรียนน าเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้วน าไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลองต่อไป 
   2.2.2 การสร้างแบบวัดทักษะการท างาน
เป็นทีม ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
การท างานเป็นทีม เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือแล้ว
ก าหนดประเด็นและขอบเขตค าถามด้วยการจัดหมวดหมู่ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้วน าเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความ
เหมาะสมของภาษา และครอบคลุมเน้ือหา ตรวจสอบและ
พิจารณาหาค่าความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (IOC: Index 
of Objective Congruence) โดยค่า IOC ท่ีเหมาะสมของ
แบบประเมิน ข้อค าถามต้องมากกว่า  0.50 และปรับปรุงข้อ
ค าถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
   2.2.3 การสร้างแบบทดสอบ ศึกษา
หลักการ ทฤษฎีและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างเครื่องมือ  ก าหนดและเขียนวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม สร้างตารางวิเคราะห์ข้อทดสอบ (Test Blueprint) 
แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาและด้านวัดผลและประเมินผล 
ตรวจสอบและพิจารณาให้ครอบคลุมเน้ือหาตามหลักสูตร    
ท าการสร้างข้อสอบเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา ด้านวัดผลประเมินผล และ
ด้านการจัดการความรู้จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบและพิจารณา
หาค่าความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยค่า IOC ท่ีเหมาะสม
ของข้อค าถามของแบบทดสอบต้องมากกว่า 0.50 และ
ปรับปรุงข้อค าถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าไป
ทดลองใช้กับกับนักศึกษา ซ่ึงผ่ านการเรียนเ น้ือหาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาแล้วน าคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์หา
ความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r)  คัดเลือกข้อสอบท่ี
มีความยากง่ายระหว่าง .20-.80 และค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 
.20 ขึ้นไป โดยเลือกให้ครอบคลุมจุดประสงค์และเน้ือหาในแต่

ละตอน และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (KR-20) ได้
ค่า 0.805 
  2.2.4  การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ทีมเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ  ด าเนินการสร้าง
แบบสอบถามแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาและด้านวัดผลและ
ประเมินผล ตรวจสอบและพิจารณาให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์
การวิจัย  โดยค่า IOC ท่ีเหมาะสมของข้อค าถามของ
แบบทดสอบต้องมากกว่า 0.50 และปรับปรุงข้อค าถามตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้ ว
อภิปรายผลในรูปความเรียงประกอบตาราง 
   3.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างของทักษะการท างานเป็นทีม ของผู้เรียนก่อนและหลัง
การทดลอง โดยใช้การวิเคราะห์ค่า t โดยใช้ t-test 
dependent 
   3.3 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เรียนต่อ
รูปแบบการเรียนด้วยวิธีการเรียนรู้เป็นทีมโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยวิเคราะห์ค่าความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ค่า t  
  
ผลการศึกษา 
 1.  การจัดเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้เป็นทีม
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส าหรับการ
เรียนร่วมของนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินและ
นักศึกษาออทิสติก 
  การจัดการเรียนการสอนวิธีการเรียนรู้เป็นทีม
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส าหรับการ
เรียนร่วมของนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินและ
นักศึกษาออทิสติก ใช้ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ได้ก าหนดการ
เรียนตามแผนภาพดังนี้ 
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การพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม จากผลการวิเคราะห์กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มทดลองพบว่าทักษะการท างานเป็นทีม โดย
ภาพรวมก่อนทดลองทักษะการท างานเป็นทีมมีระดับการ
ปฏิบัติปานกลาง เมื่อท าการประเมินหลังการทดลองทักษะการ
ท างานเป็นทีมมีระดับการปฏิบัติมาก  เมื่อแยกเป็นรายด้านทุก
ด้านมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงล าดับการ
ปฏิบัติจากมากไปน้อยได้ดังน้ี สมรรถนะในการท างานและ
ผลสัมฤทธิ์  การด าเนินงานและการปฏิสัมพันธ์  ผู้น าและ
สมาชิกในทีม   พัฒนาการการท างานเป็นทีม  และรูปแบบ
กลุ่มและแนวด าเนินการของทีม 
 2.  การเปรียบเทียบทักษะการท างานเป็นทีมก่อน
และหลังการทดลองโดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) โดยใช้
ระดับความเชื่อมั่น 95 % ในการทดสอบพบว่าในแต่ละด้าน
และโดยภาพรวมมีค่า (2 – tailed) น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า 
ทักษะการท างานเป็นทีมก่อนและหลังการทดลองมีความ
แตกต่างกันคือ  ทักษะการท างานเป็นทีมด้านรูปแบบกลุ่มและ
แนวด าเนินการของทีมมีมากกว่าก่อนการทดลอง ซ่ึงผลต่าง
ของค่าเฉลี่ยทักษะการท างานเป็นทีมด้านรูปแบบกลุ่มและแนว
ด าเนินการของทีมเท่ากับ 0.77  ทักษะการท างานเป็นทีมด้าน
การด าเนินงานและการปฏิสัมพันธ์มีมากกว่าก่อนการทดลอง 
ซ่ึงผลต่างของค่าเฉลี่ยทักษะการท างานเป็นทีมด้านการ
ด าเนินงานและการปฏิสัมพันธ์เท่ากับ 0.84  ทักษะการท างาน
เป็นทีมด้านพัฒนาการการท างานเป็นทีมมีมากกว่าก่อนการ
ทดลอง ซ่ึงผลต่างของค่าเฉลี่ยทักษะการท างานเป็นทีมด้าน
พัฒนาการการท างานเป็นทีมเท่ากับ 0.69  ทักษะการท างาน
เป็นทีมด้านผู้น าและสมาชิกในทีมมีมากกว่าก่อนการทดลอง 
ซ่ึงผลต่างของค่าเฉลี่ยทักษะการท างานเป็นทีมด้านผู้น าและ
สมาชิกในทีมเท่ากับ 0.78  ทักษะการท างานเป็นทีมด้าน
สมรรถนะในการท างานและผลสัมฤทธิ์มีมากกว่าก่อนการ
ทดลอง ซ่ึงผลต่างของค่าเฉลี่ยทักษะการท างานเป็นทีมด้าน
สมรรถนะในการท างานและผลสัมฤทธิ์เท่ากับ 0.92  และ
ทักษะการท างานเป็นทีมมีมากกว่าก่อนการทดลอง ซ่ึงผลต่าง
ของค่าเฉลี่ยทักษะการท างานเป็นทีมเท่ากับ 0.79  
 3. ภาพรวมของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียน
ด้วยวิธีการเรียนรู้เป็นทีมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ส าหรับการเรียนร่วม อยู่ในระดับมาก  เมื่อ
แยกเป็นรายด้านทุดด้านมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
สามารถเรียงล าดับความคิดเห็นจากมากไปน้อยได้ดังน้ี ด้าน
บทบาทผู้สอน ด้านการประเมินผล  ด้านเทคโนโลยีและสิ่ง
อ านวยความสะดวก  ด้านบทบาทผู้เรียน  และสุดท้ายเน้ือหา
การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอน ส่วนข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการเรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 

ขั้นเตรียมการและปฐมนิเทศ 
- ก าหนดบทบาทหน้าท่ี กฎ กติกาเกณฑ์การเรยีนรู้เป็น
ทีมบนเครือข่ายสังคมออนไลน ์
-  แบ่งกลุ่มผู้เรยีน 5-7 คน ต่อกลุม่โดยมีนักศึกษาพิเศษ
ประจ ากลุ่มอย่างน้อย 1 คน 

ขั้นประกนัความพร้อม ละลายพฤติกรรม 
- ผู้เรียนท าแบบประเมินทักษะการท างานเป็นทีม 
ทดสอบก่อนเรียน 
- ผู้เรียนสร้างความคุ้นเคย การเขา้ใช้งานเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook การใช้เครื่องมือ
ต่างๆ และน าเสนอปญัหาที่ตนสนใจ ระดมสมองวิธี
แก้ปัญหา 

ขั้นด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
- ผู้สอนให้พ้ืนฐานความรู้อยา่งต่อเนื่อง แนะแหล่ง
สารสนเทศทางออนไลน ์
-  ผู้เรียนสบืค้นนวัตกรรมจาก Youtube น าเสนอ
นวัตกรรม ระดมสมอง ความคิดเห็นแนวทางการน าไปใช้ 

ขั้นทบทวนความรู ้
- ผู้เรียนทบทวนความรู้ วิธีการแกป้ัญหา ทบทวนหลักการ
และแนวคิด 
-  วิพากษ์ น าเสนอข้อสรุป แนวปฏิบัติที่ได ้

ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ 
- ทีมลงมติดสรุปการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
อื่นๆ แสดงความคดิเห็นคณุค่าการท างานเป็นทีม 

                                  

ขั้นประเมนิผล 
- ผู้เรียนร่วมอภิปรายสรุปผล ประเมินทักษะการท างาน
เป็นทีม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความคิดเห็น 
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บทสรุป 
1.  การจัดการเรียนการสอนวิธีการเรียนรู้เป็นทีม

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส าหรับการ
เรียนร่วมของนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินและ
นักศึกษาออทิสติกสามารถพัฒนาทักษะการท างานแก่ผู้เรียน
และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ สอดคล้องกับสมคิด  อิสระ
วัฒน์ (2550) ท่ีกล่าวว่าการท างานเป็นทีมต้องอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างบุคคลต่างๆ ให้ร่วมกันท างานเพื่อให้การท างาน
เป็นทีมประสบความส าเร็จ อีกท้ังวิธีการดังกล่าวเป็นการ
จัดการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเองจากการเลือกในสิ่งท่ีสนใจ ได้ลงมือปฏิบัติจริง มี
ขั้นตอนการท างานเป็นขั้นตอนเพื่อน าไปสู่ความรู้ ใหม่ๆ 
สามารถบูรณาการเรียนรู้แบบกลุ่มได้  โดยมีผู้สอนหรือ
ผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด  
 2.  การพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีมของผู้เรียน
เมื่อเรียนด้วยวิธีการเรียนรู้เป็นทีมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ส าหรับการเรียนร่วมของนักศึกษาท่ีมี
ความบกพร่องทางการได้ยินและนักศึกษาออทิสติก พบว่า
ทักษะการท างานเป็นทีมของกลุ่มทดลองหลังทดลองมีค่าสูงขึ้น
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 คิดเป็นร้อยละ 15.80 โดยจะพบว่า 
นักศึกษาปกติ  นักศึกษาเรียนร่วมท่ีมีความบกพร่องทางการได้
ยิน และนักศึกษาออทิสติก ทุกคนมีพัฒนาการทักษะการ
ท างานเป็นทีมสูงขึ้น และทักษะการท างานเป็นทีมของกลุ่ม
ทดลองมีมากกว่ากลุ่มควบคุม เน่ืองจากแนวคิดการเรียนรู้เป็น
ทีม เป็นกาารจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย (small 
groups) ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เชิงลึก (deep 
learning) พร้อมๆ กับเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน
การท างานเป็นทีม (บุญศรี  องค์พิพัฒนกุล, 2550) สอดคล้อง
กับแนวคิดของ วราภรณ์  ตระกูลสฤษดิ์  (2545) ท่ีกล่าวว่า
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม จะส่งผลต่อทักษะการท างาน
เป็นทีมต้องมีองค์ประกอบท่ีส าคัญคือ จุดมุ่งหมายและผลงาน
มีการตั้งคุณค่าและมาตรฐานความเป็นเลิศซ่ึงเป็นท่ียอมรับ  มี
การปรับปรุงทีมให้มีการพัฒนาไปในทางท่ีดีอย่างต่อเน่ือง การ
มีส่วนร่วมในการท างานร่วมกันของสมาชิก สมรรถนะในการ
ท างานท่ีสมาชิกมีความสามารถในการพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถของตนเอง สมาชิกแต่ละคนมีสัมพันธภาพ
ระหว่างกันภายในทีมอย่างดีและมีประสิทธิภาพ  ทุกๆ ความ
คิดเห็นของสมาชิกล้วนมีคุณค่า และ มีความปรารถนาท่ีจะ
ท างานร่วมกัน และจากการศึกษาโดยใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เป็นสื่อเพื่อการพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม ของ
นักศึกษาเรียนร่วมคือ นักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้
ยิน และนักศึกษาออทิสติก ผู้เรียนบนเครือข่ายการเรียนรู้
ออนไลน์ สามารถเรียนรู้ได้ทุกเรื่องราว ได้ทุกท่ี ทุกเวลา จึงท า
ให้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อการเรียนรู้ท่ีสนองความต้องการ 

และวิถีชีวิตยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (สภาพแวดล้อม
ทางการเรียนเสมือนจริง, 2552; ระบบ Online Learning, 
2552) นอกจากน้ีเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการ
สอนท่ีเอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ฝึก
ให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต ตามแนวคิดของจินตนา  ตันสุวรรณนนท์ 
และปิยะนุช  เพียรรัตน์พิมล (2553) และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ บุญสม เลิศพิเชฐ  (2553) ท่ีระบุว่าการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญต้องให้ผู้เรียนร่วมกันคิด 
ร่วมกันท า จะสร้างความภาคภูมิใจและความสุขให้กับผู้เรียน 
จึงส่งผลต่อการพัฒนาทักษะต่างๆ ท่ีเสริมสร้างคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์แก่ผู้เรียน 
  3. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการ
เรียนด้วยวิธีการเรียนรู้ เป็นทีมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ส าหรับการเรียนร่วมของนักศึกษาท่ีมี
ความบกพร่องทางการได้ยินและนักศึกษาออทิสติก จากผล
การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าภาพรวมของระดับความคิดเห็นท่ีมี
ต่อการเรียน อยู่ในระดับมาก  เมื่อแยกเป็นรายด้านทุดด้านมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงล าดับความ
คิดเห็นจากมากไปน้อยได้ดังน้ี ด้านบทบาทผู้สอน ด้านการ
ประเมินผล  ด้านเทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวก  ด้าน
บทบาทผู้เรียน  และสุดท้ายเนื้อหาการเรียนรู้และกิจกรรมการ
เรียนการสอน จึงกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างยอมรับและเห็นด้วย
ต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนด้วยวิธีการ
เรียนรู้เป็นทีมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ส าหรับการเรียนร่วมของนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้
ยินและนักศึกษาออทิสติก ซ่ึงวิธีการเรียนดังกล่าวนับเป็นสิ่งท่ี
ท้าทายส าหรับผู้เรียน โดยเฉพาะนักศึกษาท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน และนักศึกษาออทิสติก ท่ีได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคมกับนักศึกษาปกติมากยิ่งขึ้น ในส่วนของ
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านบทบาท
ผู้สอนมากท่ีสุดสอดคล้องกับแนวคิดของ Kirkley, Savery 
and Grabner-Hagen (1998) ท่ีได้ระบุว่าบทบาทของผู้สอน
ออนไลน์นับว่ามีความส าคัญมากต่อการเรียนรู้ออนไลน์ ในการ
ให้ความช่วยเหลือ เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และเตรียมสื่อเพื่อให้
ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจเน้ือหาในระดับสูงขึ้น มีการปฏิบัติการ
ผลย้อนกลับจากผู้สอนหรือผู้ประเมินให้แก่ผู้เรียนมีส่วนช่วยให้
การเรียนของนักศึกษาท่ีมีความต้องการพิ เศษประสบ
ความส าเร็จ   
 4.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  4.1  การจัดการเรียนด้วยวิธีการเรียนรู้เป็น
ทีมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส าหรับ
การเรียนร่วมของนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินและ
นักศึกษาออทิสติกจะต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
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ติดต่อสื่อสารและกระบวนการท างานเป็นทีม ความรับผิดชอบ
ของสมาชิกในกลุ่ม ดังน้ันจึงต้องเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
ด้านความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ชี้แจงสร้าง
ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนได้เลือกท างานในประเด็นท่ีตนสนใจและ
ยอมรับการเลือกประเด็นท่ีทีมสนใจมากท่ีสุด อันจะส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถเรียนอย่างมีความสุข และน าความรู้ท่ีได้รับไป
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม รวมถึงยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
เป็นสุข 
   4.2 การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการ
เรียนรู้เป็นทีมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ส าหรับการเรียนร่วมของนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้
ยินและนักศึกษาออทิสติกสามารถน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับ
เน้ือหาอื่นๆ ในการวางแผน ก าหนดกิจกรรม เพื่อ ให้การ
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง หรือทักษะต่างๆ อาทิ ทักษะชีวิต  ทักษะ
การคิด ทักษะการแก้ปัญหา เป็นต้น ขึ้นอยู่กับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมท่ีจัดให้แก่ผู้เรียน 
  5.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป ควร
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างทักษะต่างๆ ใน
เน้ือหาอื่นและในระดับชั้นอื่นๆ โดยใช้โครงงานคุณธรรมเป็น
ฐานและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน  
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