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บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบ
การเรยีนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิค 
การเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) หาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิค
การเรียนร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 3) เปรียบเทียบทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนท่ีเรยีนด้วยรปูแบบ
การเรยีนบนเว็บแบบผสมผสานดว้ยเทคนิคการเรียนร่วมกัน
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อนเรียนและหลังเรียน 4) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของผูเ้รียนทีเ่รียน
ด้วยรูปแบบการเรยีนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิค 
การเรยีนร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 5) ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรยีนดว้ยรูปแบบการเรียนบนเว็บ
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ กลุม่ตัวอย่างได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
ร้อยเอ็ด จ านวน 32 คน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
คือ การทดสอบที (t-test Dependent) ผลการวิจัยพบว่า   
1) รูปแบบการเรยีนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิค 
การเรียนร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
(1) หลักการและแนวคดิ (2) วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
(3) กระบวนการเรียนรู้ (4) กิจกรรมการเรียนรู้ และ       
(5) การประเมินผลการเรียนรู้  2) รูปแบบการเรียนบนเว็บ
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะ 
 
 
 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.04/82.86 และค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.56  3) ผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบ 
การเรยีนบนเว็บแบบผสมผสานดว้ยเทคนิคการเรียนร่วมกัน 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏั มีคะแนนทักษะการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญั 
ทางสถิติที่ระดบั .05  4) ผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียน
บนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรยีนร่วมกันมคีะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 5) ผู้เรยีนมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรยีน
ร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการคดิอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัในระดับมาก 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this research were  
1) to develop the Blended Learning Model with 
Learning Together Technique to develop critical 
thinking skills of Rajabhat University students  
2) to study the efficiency of Blended Learning Model 
with Learning Together Technique to develop critical 
thinking skills of Rajabhat University student  3) to study 
the students’ critical thinking before and after using 
the Blended Learning Model with Learning Together 
Technique to develop student’s critical thinking of 
Rajabhat University  4) to study the students’ 
academic achievement before and after using 
Blended Learning Model with Learning Together 
Technique with Learning Together Technique 
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to develop student’s critical thinking of Rajabhat 
University  5) to study the students’ satisfaction 
toward the Blended Learning Model with Learning 
Together Technique to develop student’s critical 
thinking of Rajabhat University.  The samples used 
in this study consisted of 32 students of Roi Et Rajabhat 
University.  T-test Dependent was employed for 
evaluating the hypothesis.  The results of this study were as 
follows; 1) The components of the development of 
Blended Learning Model with Learning Together 
Technique to develop student’s critical thinking of 
Rajabhat University included 5 factors: (1) principles  
(2) objectives (3) process (4) activities and (5) evaluation.  
2) The Blended Learning Model with Learning Together 
Technique to Develop Student’s critical thinking of 
Rajabhat University was found the efficiency of 
80.04/82.86 and had an effectiveness index of 0.56   
3) The students’ critical thinking after using the 
Blended Learning Model with Learning Together 
Technique to develop student’s critical thinking of 
Rajabhat University was higher than before using with 
the statically significant at the level of .05   
4) The students’ achievement after using the 
Blended Learning Model with Learning Together 
Technique to develop student’s critical thinking  
of Rajabhat University was higher than before using 
with the statically significant at the level of .05   
5) The student’s satisfaction towards the Blended 
Learning Model with Learning Together Technique 
to develop student’s critical thinking of Rajabhat 
University was at a high level. 
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บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 
หมวด 4 ด้านการจัดการศึกษามาตราที่ 22 ระบุว่าการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ ผูเ้รียนส าคญัที่สดุ กระบวนการจัดการศึกษา 
ต้องส่งเสรมิให้ผูเ้รียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
มาตราที่ 24 ผู้สอนจะต้องจัดสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความสนใจความถนดั และความแตกตา่งของผูเ้รยีนฝกึทักษะ
กระบวนการคดิการจดัการการเผชิญสถานการณ์และ 
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาส่งเสริม
สนับสนุนผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม  
สื่อการเรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คดิเป็น ท าเป็น รักการอ่านและ
เกิดการใฝรู่้อยา่งสม่ าเสมอและต่อเนือ่ง การศึกษาเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติโดยตรง  

นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การจดัการเรยีนการสอนและ 
การผลิตบณัฑิตในระดับอดุมศึกษามีส่วนส าคัญ ที่จะเน้น
ผู้เรยีนในด้านกระบวนการคิดการส่งเสริมการคิดให้กับผู้เรียน
ที่จะมีบทบาทส าคัญ ท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด  
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ครูผูส้อนสามารถจดั
บรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน จัดกิจกรรมให้
ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้จากประสบการณจ์ริงฝึกการปฏิบัติให้ท าได้
คิดเป็นท าเป็นรักการอ่าน และเกดิการใฝรู่้ ซึ่งจะส่งผล 
ระยะยาวให้กับการศึกษาเพื่อศตวรรษที ่21 สอดคล้องกับ
ประเวศ วสี (2542) กล่าวว่า การสอนเพื่อพัฒนา
ความสามารถดา้นการคดิ เป็นการค้นพบทางการศึกษา 
ที่ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการสอนที่เน้นพัฒนา
ผู้เรยีนให้คิดเป็น ท าเป็นและแก้ปญัหาเป็น โดยที่ผูเ้รียน 
ต้องพบกับการเปลีย่นแปลงของสงัคมสิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย สิ่งท่ีผูเ้รียน
ได้รับการถ่ายทอดจากครูนั้น อาจจะล้าหลังใช้การไม่ได้  
แต่การเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถทางการคิด การแสวงหา
ความรู้ ความกล้าคิดกล้าท าจะน าไปสู่การพัฒนาตนเอง สังคม  
และประเทศชาติ ในท านองเดียวกัน ผู้เรียนที่จะประสบ
ความส าเร็จในวิทยาลัย หรือในโรงเรียนพวกเขาต้องสามารถ
ที่จะเรียนรู้ เพื่อที่จะไปปรับใช้ได้ในทุกวิชาซึ่งความพร้อมใน
ศตวรรษที่ 21 คือการเข้าถึงของผูเ้รียนในด้านทักษะการคิด
ขึ้นสูง ที่จะต้องประกอบไปด้วยทกัษะการคิดวิจารณญาณ
และทักษะการแกป้ัญหา (Critical thinking and problem 



solving) ทักษะการสื่อสาร (Communication) ทักษะ 
การท างานร่วมกัน (Collaboration) และทักษะการคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรม (Creativity and innovation) 
(Partnership for 21st century skill.  2010) 
  แม้ว่าสถาบันการศึกษาในระดับอดุมศึกษา 
ของประเทศไทย จะมีนโยบายการจัดการศึกษาตั้งแต่อดีต 
ถึงปัจจุบัน โดยให้ความส าคญักับการจัดการเรยีนการสอน 
ที่มุ่งให้นักศึกษาเป็นผู้มีปญัญา คดิเป็นแก้ปัญหาเป็น  
ด้วยตัวเอง สามารถคิดวเิคราะห์อย่างมีเหตผุล มีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรูม้ีความสามารถ ในการคิดสร้างสรรค ์
องค์ความรู้ใหม่จากการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ (2540) พบว่าคุณภาพการจัดการศึกษา
ของไทยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างวิกฤต การจัดการเรยีนการสอน
ที่ผ่านมา นักศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยมีความรู้
ความสามารถโดยเฉลี่ยอ่อนลง ทั้งในกระบวนการคดิ
วิเคราะหส์ังเคราะห์อย่างมีเหตผุล ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ 
การแก้ปัญหาตลอดจนลักษณะทีพ่ึงประสงค์ในด้านลักษณะ
นิสัยต่าง ๆ  จึงเป็นทีม่าของการปฏิรปูการศึกษาระดับอดุมศึกษา 
การปฏิรปูการศึกษาระดับอดุมศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 เน้นการปฏิรูป 
การเรยีนรู้ หรือการเรยีนการสอน โดยพึงให้นักศึกษา 
มีบทบาทส าคญัในการเรียนรู้พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ 
สภาพปัจจุบันผู้เรียนต้องเผชิญกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็ว หน้าท่ีของครูคือพัฒนาผู้เรยีนอย่างยั่งยืน การจดั
กระบวนการเรียนรู้ต้องจัดให้มีการฝึกทักษะ กระบวนการคิด 
การเผชิญสถานการณ์ ใหผู้้เรยีนได้เรียนรู้ จากประสบการณ์
จริง (สิทธิพล  อาจอินทร์.  2550)  
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
เป็นหน่วยงานก ากับ และส่งเสริมการด าเนินการของ
สถาบันอุดมศึกษามีโครงการจัดท ากรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เพื่อเป็นเครื่องมือในการ 
น านโยบายที่ปรากฏในพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ
เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ของมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบตัิของสถาบันอุดมศึกษา  
อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลใหส้ถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่ง 
จ าเป็นต้องด าเนินการปรบัปรุงหลกัสูตรและการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานดังกล่าว โดยในการ
ด าเนินการปรับปรุงหลักสตูร และการจัดการเรยีนการสอน 
เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มผีลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

และด้านทักษะการคดิวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทิศนา  แขมมณี.  2553) 
 กระบวนการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ใน 
การจัดการศึกษานั้น สามารถท าได้หลายรูปแบบตั้งแต ่
น าคอมพิวเตอร์ มาใช้เป็นอุปกรณก์ารเรยีนการสอน  
การบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รูปแบบการพัฒนา 
สื่อการสอนในหลายระดับการศึกษา ซึ่งในการพัฒนาและ
การน ามาใช้จัดการศึกษานั้น ท าให้ผู้เรยีนสามารถเรียนรู้ 
ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี และเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข่าวสารถึงกันได้อย่างรวดเรว็ สร้างความเสมอภาค
ให้แก่ผู้เรียนในกระบวนการเรียนรู ้นอกจากนี้ผู้เรียน 
ต้องเป็นผู้คิด ตัดสินใจในการจัดล าดับการเรียนรู้  
การควบคุมเส้นทางในการเรียน การเลือกเนื้อหาในการเรียน 
การมีปฏสิัมพันธ์ระหว่างผูเ้รียนด้วยกัน หรือผู้เรียนกับผู้สอน 
ซึ่งเป็นของในรูปแบบของสิ่งแวดลอ้มการเรยีนรูร้ะหว่างกัน 
(Bonk and Graham.  2006)  
  การเรยีนการสอนแบบผสมผสานเป็นกิจกรรม 
การเรยีนการสอน ท่ีเน้นความยดืหยุ่น มุ่งเน้นการสอน 
โดยการสรา้งบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรูไ้ดด้้วยตนเอง มีการผสมผสาน
ยุทธวิธีในการเรียนการสอนเข้าด้วยกัน มีรูปแบบ         
การปฏสิัมพันธ์ ท้ังผู้เรยีนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรยีน 
กับเนื้อหา ซึ่งมีทั้งการเรยีนการสอนทั้งในห้องเรียน และ 
การเรยีนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อรองรับความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคลของผู้เรยีน (Johnson, Mchugo and Hall.  
2006) ได้เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
ที่น ามาใช้ในการศึกษาระดบัอุดมศึกษาว่าเป็นการน า
เนื้อหาวิชา เครื่องมือที่ใช้สนับสนนุการเรยีนร่วมกัน (CSCL) 
งานท่ีได้รับมอบหมาย และการประเมินออนไลน์ร่วมกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบดั้งเดิมเป็นเนื้อหา
บทเรียนแบบออนไลน์ และพบว่า การเรยีนการสอนบนเว็บ
แบบผสมผสาน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจ 
ที่ลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่ผู้เรียนได้เรยีนมากกว่าการเรียน
ออนไลน์แบบดั้งเดิม  

การเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน ยังสามารถ
พัฒนาผู้เรียนใหเ้กิดการเรยีนรู้อยา่งมีความหมายโดยใช้
สิ่งแวดล้อมแบบออนไลน์ และสิ่งแวดล้อมในช้ันเรียน  
ส่วนการจดัการดา้นเนื้อหาผู้สอนสามารถจัดเนื้อหาท่ีง่าย 
ให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ด้วยตนเองจากเว็บ ส่วนเนื้อหาที่ยาก 
ให้ผู้เรียนไดเ้รียนในห้องเรียนแบบดั้งเดิม ท าให้ผูเ้รียนทีม่ี
ความสามารถตา่งกัน สามารถประสบผลส าเรจ็ทางการเรียน
ได้อย่างเท่าเทียมกัน การปฏิสัมพันธ์จากการเรียนแบบร่วมมือ
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บนเครือข่ายสามารถพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ความร่วมมือ
ในการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค ์
ความคิดวิเคราะห์ และความคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ 
เป็นอย่างดี (ปณิตา  วรรณพิรุณ.  2555) 
 นอกจากน้ีการจัดการเรยีนการสอนแบบร่วมมือ 
(Collaborative Learning) เป็นการจัดการเรยีนการสอน 
ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นการใช้กระบวนการกลุ่ม 
ให้ผู้เรียนไดม้ีโอกาสท างานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์  
และเพื่อให้เกดิความส าเรจ็ร่วมกันของกลุ่ม การเรยีนรู้ 
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุม่เรยีนรู้ร่วมกัน (Learning 
together : LT) เป็นเทคนิคการจดักิจกรรมที่ให้สมาชิก 
ในกลุ่มได้รับผิดชอบ มีบทบาทหนา้ที่ทุกคน เช่น เป็นผู้อ่าน 
เป็นผู้จดบันทึก เป็นผู้รายงานและเป็นผู้น าเสนอ โดยทุกคน
ช่วยกันท างานจนได้ผลส าเร็จของงานและน าเสนอกับผูส้อน 
ผู้เรยีนจะแบ่งหน้าที่กันท างานกลุม่ซึ่งจะได้ผลงานที่เกิดจาก
การท างานของทุกคน (Slavin.  1995)  
 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นกระบวนการคดิ 
ที่สามารถพัฒนาได้ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งกลุ่ม
ผู้เรยีนอยู่ในข้ันสามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้อย่างดี  
มีการคิดอยา่งสมเหตสุมผลในการแก้ปัญหา สามารถคดิ
สร้างทฤษฎีและตรวจสอบแบบวิทยาศาสตรไ์ด้ การคดิ 
ไม่ยึดติดอยู่กับข้อมลูที่ได้จากการสังเกตเท่าน้ัน แตเ่ป็น 
การคิดที่เป็นการตั้งสมมติฐานในสถานการณ์ที่ยังไม่เกดิขึ้น 
จึงสมควรที่จะได้รับการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(เพ็ญพิศุทธิ์  เนคมานุรักษ.์  2537)  

เพื่อให้การจัดการเรยีนเรยีนการสอนแนวทาง 
การพัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) แนวทางการพัฒนาผู้เรียน 
ในศตวรรษที่ 21 และแนวทางการพัฒนาการคิดของผู้เรียน
ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลยัราชภัฏถือเป็น
หน่วยงานหนึ่ง ท่ีผลิตบณัฑิตในระดับปริญญาตรี  
และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา จ าเป็นที่ต้องผลิตบณัฑิต ให้เป็นผู้มี
กระบวนการคดิที่รอบคอบ พิจารณาไตรต่รอง ตัดสินใจ  
โดยอาศัยหลักฐานที่เช่ือถือได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้เรียน 
ที่ต้องมีในยุคแห่งสังคมการเรียนรู ้ตามนโยบายที่กล่าวมา 
แล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน ารูปแบบการเรียน 
บนเว็บแบบผสมผสาน กระบวนการเรยีนรู้แบบร่วมมือ 
ด้วยเทคนิคการเรยีนร่วมกัน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ของผู้เรียน มาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
ซึ่งการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 
เป็นการบูรณาการระหว่างการจดัการเรยีนรู้แบบเผชิญหน้า 

(face to face) หรือห้องเรียนปกติ ร่วมกับการจัดการ
เรียนรูผ้่านบทเรียนบนเว็บและ e-learning เข้ามาช่วย 
ในการจัดการเรียนการสอน และเน้นจัดสภาพแวดล้อม 
ให้ผู้เรียน เรียนรู้ ท ากิจกรรม สร้างความรู้ แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและถ่ายทอดการเรียนรู้แบบร่วมมือให้ผู้เรียน
รู้จักการคดิวิเคราะห์ อีกท้ังสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถ 
สร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเองเนื่องจากผู้วิจัยเช่ือว่า 
การบูรณาการการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน 
ที่มีความแตกตา่งกัน จะท าให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู ้
ตามความสามารถของตนเองไดเ้ตม็ศักยภาพ มผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้นและเพิ่มประสทิธิภาพให้ผู้เรยีน 
เกิดทักษะการคดิอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้ก้าวทัน 
ต่อความเจริญก้าวหน้าในยคุของโลกท่ีไร้พรหมแดน 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนบนเวบ็แบบ 
ผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะ  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2. เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรยีน 
บนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรยีนร่วมกัน 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

3. เพื่อเปรียบเทยีบทักษะการคดิอย่างมี 
วิจารณญาณของผู้เรยีนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนบนเว็บ
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันก่อนเรียน 
และหลังเรียน  
  4.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรยีนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน
ด้วยเทคนิคการเรยีนร่วมกันก่อนและหลังเรียน 
  5.  ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียน      
ด้วยรูปแบบการเรยีนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิค 
การเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักศึกษา
คณะครุศาสตร์ในมหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มอสีานเหนือ 
จ านวน 8 มหาวิทยาลัย  



 1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด ภาคต้น 
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 32 คน  

2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  2.1  แบบส ารวจสภาพปัจจุบัน และแนวทาง 
ในการพัฒนาการเรยีนการสอนบนเว็บ แบบผสมผสาน 
  2.2  แบบสัมภาษณ์อาจารย์  
  2.3  แบบสัมภาษณ์นักศึกษา 
  2.4  รูปแบบการเรียนบนเว็บ แบบผสมผสาน
ด้วยเทคนิคการเรยีนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ 
  2.5  แบบประเมินรูปแบบการเรียนบนเว็บ 
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  2.6  แบบประเมินสื่อด้านเนื้อหา 
  2.7 แบบประเมินสื่อด้านการออกแบบ 
การเรยีนบนเว็บ 
  2.8  แบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
  2.9  แบบวัดทักษะการคิดอย่างมวีิจารณญาณ 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยในครั้งน้ีเป็นรูปแบบการวจิัยและพัฒนา 

(Research and Development) แบ่งการวิจัยออกเป็น  
3 ระยะดังนี ้

 ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บ 
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ ดังนี้ 
   1.  พัฒนากรอบแนวคิดของรูปแบบการเรยีน 
บนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรยีนร่วมกันเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

  2.  พัฒนารูปแบบการเรยีนบนเวบ็ท่ีใช้ 
รูปการเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

 ระยะที่ 2  การทดลองใช้รูปแบบการเรยีน 
บนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรยีนร่วมกัน 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏั มีขั้นตอนด าเนินการดังนี ้
   1.  น ารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน
ด้วยเทคนิคการเรยีนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการออกแบบการเรียน

การสอน การเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน การเรียนด้วยเทคนิค
การเรยีนร่วมกัน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 5 ท่าน 
ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยเป็นผู้มีประสบการณ์
ในการสอนระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย 5 ปี เพื่อพิจารณา
ความครอบคลุมของเนื้อหา องค์ประกอบ ข้ันตอน และ
ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรยีนการสอน โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ ใช้เกณฑ์พิจารณาความถกูต้อง โดยใช้ความสอดคล้อง
ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เทียบกับแนวคิด 
จากการสังเคราะห์ข้อมูลในการวิจยัระยะที่ 1 ประเมิน 
ความเหมาะสมก่อนน าไปทดลองใช้  
   2.  การทดสอบหาประสิทธิภาพของรูปแบบ 
การเรยีนบนเว็บแบบผสมผสานดว้ยเทคนิคการเรียนร่วมกัน 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 3 ขั้นตอน (ชัยยงค์  พรหมวงศ์.  2556) 
ดังนี ้

   2.1  การทดสอบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to- 
One testing) โดยทดสอบกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ จ านวน 1 กลุ่ม 4 คน 

   2.2  การทดสอบกลุ่มเล็ก (Small 
group testing) โดยทดสอบกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ จ านวน 3 กลุ่ม ๆ ละ 4 คน 
รวม 12 คน 

   2.3  การทดสอบภาคสนาม (Field testing)  
โดยทดสอบกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด จ านวน 8 กลุ่ม ๆ ละ 4 คน รวม 32 คน มีขั้นตอน
การเรียน ดังนี้ 1) ขั้นเตรียมการ ประกอบด้วยการปฐมนิเทศ 
การจัดกลุ่มผูเ้รียน การฝึกปฏิบัติ และการวดัทักษะการคดิ
อย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียน 2) ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ ท าความเข้าใจปัญหาร่วมกัน, 
แบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบร่วมกัน, วิเคราะห์ปญัหาร่วมกัน, 
ค้นหาค าตอบร่วมกัน, สรุปและประเมินผลร่วมกัน 3) ขั้นการวดั
และประเมินผล ได้แก่การวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
หลังเรียน  

 ระยะที่ 3  ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรยีน 
บนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรยีนร่วมกัน  
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏั เป็นการน ารปูแบบการเรยีนบนเว็บ
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปใช้จริง กับนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด ท่ีลงทะเบยีน
รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ (Computer based 
learning) จ านวน 32 คน  

 



43 
 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และวเิคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์ด้วยสถิติ 
t-test  
 
สรุปผล 
  1.  ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบ 
ผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ ได้รูปแบบท่ีมีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
หลักการและแนวคดิ วัตถุประสงคก์ารเรยีนรู้ กระบวนการ
เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และ การประเมินผลการเรยีนรู้ 
ขั้นตอนการเรยีนการสอน ได้แก่ ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา
ร่วมกัน ข้ันแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบร่วมกัน ข้ันวิเคราะห์
ปัญหาร่วมกัน ขั้นค้นหาค าตอบร่วมกัน ขั้นสรุปและ
ประเมินผลร่วมกัน 
  2.  ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนบนเว็บ 
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
80.04./82.86 
  3.  ผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนบนเว็บ 
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญั 
ทางสถิติที่ระดบั .05 
  4.  ผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนบนเว็บ 
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
.05 
  5.  ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรยีน 
บนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรยีนร่วมกัน 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัในระดับมาก 
 
อภิปรายผล 
  1.  ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บ 
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏั เป็นการศึกษาหลักการ แนวคดิ ทฤษฎี 
เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนบนเว็บ การเรยีน

แบบผสมผสาน การเรียนด้วยเทคนิคการเรยีนร่วมกันและ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมกีารศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ในการจัดการเรียนการสอน การสมัภาษณ์อาจารย์ และ
นักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานฯ 
โดยผ่านการตรวจประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
การเรยีนบนเว็บแบบผสมผสานจากผู้เช่ียวชาญจ านวน  
5 ท่าน และน าข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุง
รูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานฯ ที่มีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบได้แก ่

หลักการและแนวคดิ วัตถุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผล
การเรยีนรู้  

ขั้นตอนการเรยีนการสอน 3 ขั้นตอน ได้แก่  
ขั้นเตรียมการประกอบด้วย การปฐมนิเทศ การแบ่งกลุม่
ผู้เรียน เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน อ่อน 1 คน การฝึกปฏิบัติ 
วัดทักษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของผู้เรยีนก่อนเรียน 
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรยีนก่อนเรียน  

ขั้นกิจกรรมการเรยีนการสอน ได้แก่ ขั้นท าความเข้าใจ
ปัญหาร่วมกัน ขั้นแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบร่วมกัน  
ขั้นวิเคราะห์ปญัหาร่วมกัน ข้ันค้นหาค าตอบร่วมกัน ขั้นสรุป
และประเมินผลร่วมกัน  

ขั้นวัดและประเมินผล ได้แก่ การวดัทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนก่อนเรียน และการวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรยีนหลังเรียน 

การเรยีนการสอนบนเว็บ เป็นการจัดกิจกรรม
ส าหรับการเตรียมตัวของผู้เรียน (learner preparation) 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้และ มีกิจกรรม 
ที่หลากหลายให้กับผูเ้รียน (learner activities) นอกจากน้ี
ยังเป็นการสร้างรูปแบบการปฏสิัมพันธ์ในการเรียน และ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนและสิ่งแปลกใหม่ ใช้การเรยีนรู้
อย่างมีความหมายในบริบทจริง จดัการน าเสนอเนื้อหา 
ในรูปแบบที่หลากหลาย ใช้กลยุทธ์การเรียนแบบร่วมมือ 
และการเรียนรู้ร่วมกันเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยขั้นตอน
และวิธีการเรียนการสอนจะผ่านการพิจารณาความเหมาะสม 
ในการน าไปใช้จริงจากผู้ทรงวุฒิและผู้เช่ียวชาญด้านการเรียน
บนเว็บแบบผสมผสานการเรยีนดว้ยเทคนิคการเรียนร่วมกัน 
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยผู้ทรงคณุวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกันว่าขั้นตอน กิจกรรม
และวิธีการเรียนการสอนที่พัฒนาขั้นสามารถพัฒนาการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนได้ และสามารถน าไปใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอนจริงได ้(Ally.  2005, Toporski 
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and Foley.  2004 อ้างถึงในปณิตา วรรณพิรณุ.  2551) 
นอกจากน้ี ความหลากหลายของเพศ วัฒนธรรมและ
บุคลิกภาพ ที่แตกตา่งกันในหมู่นักศึกษามหาวิทยาลยั 
ได้ท าให้การเรียนการสอนเป็นงานท่ีท้าทายมากข้ึน รูปแบบ
การเรียนและความต้องการกแ็ตกตา่งกันไป การจดักระบวนการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นแรงผลักดันท่ีจะสร้าง
รูปแบบการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้สอนในระดับ 
อุดมศึกษา จึงควรมีแนวคดิในการที่สร้างสร้างรูปแบบ 
การเรยีนรู้ที่มลีักษณะมีปฏสิัมพันธ์และเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น ซึ่งเปน็ท่ีรู้จักกันว่าเป็น 
การเรยีนการสอนแบบผสมผสานระหว่างการเรียนแบบ
ออนไลน์และการเรียนแบบดั้งเดิม (Abeer Ali Okaz. 
2014) ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจยัจึงได้สร้างรูปแบบ 
การเรยีนบนเวบ็แบบผสมผสานดว้ยเทคนิคการเรียนร่วมกัน 
ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยสนับสนุน การเรียนรู้
ด้วยตนเอง ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถที่จะเรียนรู้แบบกลุ่ม 
รองรับความแตกต่างของผู้เรยีนแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี 
และยังท าให้ผูเ้รียนเป็นผู้ที่มีปฏิสมัพันธ์กับผู้เรยีนคนอ่ืน ๆ  
มีการท างานร่วมกันไดเ้ป็นอย่างด ี
  2.  ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนบนเว็บ 
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏั มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.04./82.86 

การเรยีนแบบผสมผสานเป็นการผสมผสาน
ระหว่างการเรียนแบบออนไลน์และการเรียนแบบเผชิญหน้า 
ที่มีคุณสมบัตติรงตามความต้องการของผู้เรียน โดยพบว่า
ประโยชน์ท่ีได้จากการเรยีนแบบผสมผสานได้แก่ 
ความสามารถในการเรียนด้วยตนเอง โดยมีความเป็นอิสระ
ในการเรียนรู้  มีความยดืหยุ่นในการเลือกระหว่าง
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งส าคญั
ส าหรับการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรูร้่วมกัน 
ในรูปแบบการเรียนที่แตกต่างกัน (Barbara & Kate.  2014) 
สอดคล้องกับสอดคล้องกับ (Nick Van Dam.  2012)  
กล่าวว่าการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็น
ส่วนผสมของกลยุทธ์การเรียนรู้ วิธีการ สื่อ และการน าส่ง  
ที่เป็นการสนับสนุนวัตถุประสงค์การเรยีนรู้และเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรยีนรู้ การออกแบบ
การเรยีนรู้ที่ดตี้องมีวัตถุประสงค์ทีชั่ดเจนและมีวิธีการ 
ที่เหมาะสมกับระดับของการเรียนนั้น ๆ ซึ่งสามารถพัฒนา
ผู้เรยีนให้เกิดการเรยีนรู้อย่างมคีวามหมายโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรยีนรู้  
และสิ่งแวดล้อมในช้ันเรยีน ผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ 

ในการอ านวยความสะดวกในกระบวนการเรียนรู้และการใช้
วิธีการเรียนเป็นศูนย์กลาง ในการจัดสภาพแวดล้อมทาง 
การศึกษา นอกจากน้ีผูส้อนต้องช่วยกระตุ้นและส่งเสริม 
การมีปฏสิัมพันธ์ของผู้เรียนและความร่วมมือในรูปแบบ 
การเรยีนแบบผสมผสาน ต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนแสดง 
ความคิดเห็นกิจกรรมการเรียนได้ และผลจากความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มตี่อรูปแบบการสอนและการเรียนนั้น  
แสดงให้เห็นว่าผู้เรยีนมีความคิดเหน็ในเชิงบวกต่อบทบาท
ผู้สอนการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรยีนมสี่วนร่วมใน 
การท ากิจกรรมการเรียนการสอน (Min Jou, Yen-Ting Lin 
& Din-Wu Wu.  2014) 

3.  ผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนบนเว็บ 
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รูปแบบการเรียนบนเว็บ
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีการพิจารณาความเหมาะสม 
และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เช่ียวชาญในด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบระบบบริหาร
จัดการเรียนการสอน ผลการประเมินพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิและ 
ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า กิจกรรมการเรียน
การสอนทีพ่ัฒนาขึ้น สามารถน าไปใช้สอนได้จริง และมี 
ความสามารถในการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้เรียนได้ นอกจากนี้รูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน
ด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณทีพ่ัฒนาขึ้น ตามหลักการที่ได้สังเคราะห์มาจาก
หลักการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานการเรยีนด้วยเทคนิค
การเรยีนร่วมกัน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เมื่อผู้เรียน
ท าการเรียนตามแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นผู้เรยีน 
จึงมีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ 
(Elisa & Keith.  2014) ที่ศึกษาผลของการเรยีนร่วมกัน
แบบผสมผสานเป็นไปในทิศทางบวก ผลจากการสนทนาใน
กระดานสนทนา แสดงให้เห็นถึงความพยายามและการเรียนรู้
ของกลุ่มความเป็นอิสระในการเรียน การสร้างแรงจูงใจ  
การมีส่วนร่วมของผู้เรียนท่ีเพิ่มมากข้ึนคุณภาพของ 
การเรยีนรู้ของผู้เรียนดีขึ้น เกดิความคิดอย่างลึกซึ้ง  
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันผู้อื่น และการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง  
เป็นการเปิดจิตใจของผู้เรียน และช่วยให้ผู้เรียนมอง
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้หลายมุมมองมากขึ้น ใช้เวลาได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพมากขึ้นและพัฒนาทักษะของการท างาน 
เป็นทีม ส่งเสริมการสะท้อนผล และการปรับปรุงทักษะ 
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การให้เหตผุล จึงส่งผลใหผู้้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจ 
ในเนื้อหา และท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สูตเิทพ  ศิริพิพัฒนกูล.  2553)  
ที่พบว่านิสิตปรญิญาบณัฑติที่เรียนด้วยรูปแบบการเรยีน
แบบผสมผสานท่ีใช้เทคนิคการเรียนร่วมกันด้วยกรณีศึกษา
และเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ต่างกันมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง                
  4.  ผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนบนเว็บ 
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 หมายความว่าผูเ้รียน 
ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิค
การเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
มีค่าคะแนนของการเรียนหลังเรียนเพิ่มสูงขึ้นจากคะแนน
ก่อนเรียน สอดคล้อง (ศิรินันท์  ถนัดค้า.  2555) ที่กล่าวถึง 
กลยุทธ์ในการเรียนการสอน LT (Learning Together)  
การจัดการเรยีนรู้ และการวดัและการประเมินผลรูปแบบ 
ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนบนเว็บที่สร้างขึ้นช่วยเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน และสร้างเสริมกระบวนการทางการเรียนรู้
และอภิปญัญาได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งเป็นผลว่าผู้เรียนท่ีได้เรียนด้วยรูปแบบ 
การเรยีนแบบร่วมมือท่ีน ามาใช้ในกระบวนการเรียน 
การสอนแล้ว จะเป็นผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ในการท างาน
ร่วมกันกับผู้อื่น ส่งเสรมิการเรียนรว่มกัน มีลักษณะใน 
การแสดงความกระตือรือร้นในการเรียน การมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ี เพื่อเป้าหมายความส าเรจ็ในการท างานของกลุ่ม 
  5.  ความพึงพอใจของผู้เรียนมีต่อรปูแบบการเรียน
การเรยีนบนเว็บแบบผสมผสานดว้ยเทคนิคการเรียนร่วมกัน
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัมีความพึงพอใจในระดับมาก รูปแบบ
การเรียนแบบร่วมมือมีความเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีปรัชญาทีมุ่่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น
และสังคม ดังน้ันนักศึกษาจึงมีคณุลักษณะ และคณุสมบัต ิ
ที่หลากหลาย จึงเหมาะกับการเรียนด้วยรูปแบบการเรยีน
แบบร่วมมือ เนื่องจากเป็นการเนน้เรื่องการแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ การระดม
สมอง การให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน ผู้สอนมีบทบาทใน 
การเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม ซึ่งผู้เรยีน 
มีหน้าที่ต้องศึกษาตามหัวข้อหรือเรื่องที่ได้รับมอบหมาย 
กับสมาชิกในกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาองค์ความรูร้่วมกัน 

เพื่อให้บรรลเุป้าหมายทางการเรียนของกลุ่ม ผู้เรยีนสามารถ
แลกเปลีย่นข้อคิดเห็น อภิปราย ซกัถามปัญหา ตดิต่อสื่อสาร
ดังกล่าวจะท าให้เกดิการคดิในระดบัสูง (Kagan.  1992, 
Slavin. 1995, Johnson and Johnson.  1994, ทิศนา 
แขมมณี.  2550, วราภรณ์  สินถาวร.  2553) สอดคล้องกับ 
(Slavin.  1995) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการจัด 
การเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ ซึ่งเป็นการใช้
กระบวนการกลุ่มใหผู้้เรยีนไดม้ีโอกาสท างานร่วมกันเพื่อ
ผลประโยชน์และเพื่อให้เกดิความส าเรจ็ร่วมกันของกลุม่ 
การเรยีนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการเรยีนร่วมกัน 
(Learning together : LT) ซึ่งเป็นเทคนิคการจดักิจกรรม 
ที่ให้สมาชิกในกลุ่มได้รับผิดชอบมีบทบาทหน้าที่ทุกคน 
ช่วยกันท างานจนได้ผลส าเร็จของงานและน าเสนอกับผูส้อน 
ผู้เรยีนจะแบ่งหน้าที่กันท างานกลุม่ซึ่งจะได้ผลงานที่เกิดจาก
การท างานของทุกคน การใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกนัด้วย
วิธีการเรียนแบบร่วมมือมีประสิทธิภาพกว่าวิธีการสอนแบบ
ดั้งเดิม (Nesrin.  2004; ณมน  จีรังสุวรรณ และคณะ.  2553, 
ไพฑูรย์  กานต์ธัญลักษณ์.  2553) นอกจากนี้ ผู้เรียนที่เรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานฯ ที่พัฒนาขึ้น  
มีความพึงพอใจด้านกิจกรรมการเรยีนการสอนท าให้เกดิ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณมากทีส่ดุ เนื่องจากรูปแบบ
กิจกรรมเป็นการใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือที่เป็นรูปแบบ
ที่รองรับกับผู้เรียนที่มคีวามแตกต่างกัน เป็นการส่งเสริมการเรยีน
ในรูปแบบกลุ่ม ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สนองต่อความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี รองลงมาด้านกิจกรรมการเรียน
ท าให้เกิดการช่วยเหลือกันในการเรยีน ความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อรูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิค 
การเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านการออกแบบบทเรียน
บนเว็บมากท่ีสดุ รองลงมา คือการเข้าถึงข้อมูลและภาพ
บทเรียนบนเว็บ 
 
ข้อเสนอแนะ 
      1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
      1.1  ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
และแบบออนไลน์ ซึ่งผูส้อนจะต้องมีการสร้างบรรยากาศ 
ในการเรียน การส่งเสริมใหม้ีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้รียน
ด้วยกัน การมสี่วนร่วมในกิจกรรมการเรยีน การแลกเปลีย่น
เรียนรูร้ะหว่างกัน ที่จะท าใหผู้้เรยีนเกิดแรงจูงใจในการเรียน 
สภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
  



 1.2  อาจารย์ผู้สอนต้องท าความเข้าใจในขั้นตอน
ของรูปแบบการเรยีนบนเว็บแบบผสมผสาน ด้วยเทคนิคการเรยีน
ร่วมกัน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เพื่อจะได้ทราบว่าต้องเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เช่น 
ด้านเนื้อหาหลักสูตรด้านกิจกรรมการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ 
รูปแบบการเรียนรู้ รูปแบบการประเมินผล บทบาทการเป็น 
ผู้คอยช้ีแนะ และกระตุ้นให้ก าลังใจกับผู้เรียน 

 1.3  ควรมีการประชุมชี้แจง เกี่ยวกับวิธีการ
และการน าประโยชน์จากรูปแบบการเรยีนบนเว็บแบบ
ผสมผสานฯ ไปใช้ เพื่อให้ผู้ใช้รูปแบบฯ สามารถน าวิธีการ
ดังกล่าวไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเกดิประสิทธิภาพ
กับผู้เรยีนสูงสดุ  

 

2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
      2.1  รูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน 
ทีพ่ัฒนาขึ้นมุ่งพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน ในการวิจัย
ครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาและพฒันาด้านอื่น ๆ เช่น ทักษะ
การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น 

 2.2  ควรมีการศึกษารูปแบบการเรียนบนเว็บ
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณที่พัฒนาขึ้น โดยท าการศึกษา 
การรูปแบบการเรียนแบบอื่น ๆ เช่น การเรียนโดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน การเรียนโดยใช้ปัญหาเปน็หลัก การเรียนแบบ
โครงงาน เป็นต้น 
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