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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
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บทคัดย่อ
ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด ดังนั้นลักษณะการเรียนการสอนในยุคใหม่ จึงควรเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งการเรียนแบบร่วมมือสามารถนามาใช้ในการแก้ปัญหาได้ผนวกกับการจัดการเรียน
การสอนแบบผสมผสานโดยเป็นการผสมผสานการเรียนในห้องเรียนแบบดั้งเดิม และการเรียนการสอนบนเว็บมา
พัฒนาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาและนาเสนอ
รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนในการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
และ 3. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย นในการเรี ย นการสอนบนเว็ บ แบบผสมผสาน ที่ พั ฒ นาขึ้ น
ผลการวิจัย พบว่า 1. รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือในรายวิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษาที่พัฒนาขึ้น มีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อนการจัดการเรียนการสอน ขั้นตอนระหว่างการจัดการเรียนการสอน
และขั้นตอนหลังการเรียนการสอน 2. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียน
การสอนแบบร่วมมือในรายวิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้
พัฒนาขึ้น พบว่า หลังการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการ
เรียนการสอนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 3. ความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนที่ได้พัฒนาขึ้น
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจระดับมาก
คาสาคัญ : การเรียนแบบร่วมมือ, การเรียนการสอนแบบผสมผสาน
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DEVELOPMENT OF WEB-BASED INSTRUCTION MODEL BLENDED WITH
COOPERATIVE LEARNING
Piyanan Pannim1*
Abstract
In an era of paradigm shift in education, most recent researches have been focusing
on providing students with the ability to learn and develop their skills. This new approach must
emphasize on how to motivate students to participate and involve in learning activities. The
cooperative learning plays an important role. Based on the blended learning approach the idea
is to combine traditional classroom activities with web-based instruction which will make
learning more effective. The purposes of this research were to : 1. develop web-based
instruction blended with cooperative learning model 2. compare students pre and post learning
achievement after learning from web-based instruction blended with cooperative learning in
computer graphics design for education model 3. study students’ opinion on the web-based
instruction blended with cooperative learning model.
The results of the research were: 1. Web-based instruction ( WBI) blended learning
with cooperative learning in computer graphics design for education model, steps of the model
comprised of: Pre WBI blended learning with cooperative learning model, during WBI blended
learning with cooperative learning model, and post WBI blended learning with cooperative
learning model. 2. It was found that the subjects learned from WBI blended learning with
cooperative learning model had statistically significant at .05 level learning achievement posttest scores higher than pre-test scores. 3. Students showed a high level of satisfaction on the
learning model developed.
Keywords : Cooperative Learning, Blended Learning
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บทนา
ในยุ ค ของการปฏิ รู ป การศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2553
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด ดังนั้น
ลักษณะการเรียนการสอนในยุคใหม่ จึงต้องอาศัยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตามศักยภาพของตน
มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การเผชิญปัญหา ฝึกปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น สามารถสร้างเป็นองค์ความรู้
ของผู้เรียนเอง ซึ่งวิธีการสอนหนึ่งที่ผู้สอนนามาใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนได้ คือ วิธีการเรียนแบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning)
การเรียนแบบร่วมมือ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรี ยนได้ร่วมมือกันในกลุ่มย่อยๆ
ประมาณ 3-5 คน โดยในการจัดกลุ่มนั้น ต้องคานึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคลทั้งในด้านเพศ และ
ความสามารถทางการเรียนด้วย เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ผู้เรียนทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการ
เรียนรู้มีการช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเรียนรู้ สมาชิกในกลุ่มจะต้องมีความรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเองและต่อกลุ่ม โดยยึดแนวคิดที่ว่าความสาเร็จของกลุ่มจะเป็นความสาเร็จของสมาชิกทุกคนด้วย การเรียน
แบบร่วมมือจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆ ได้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กัน ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม แสดงความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ ผู้เรียนจะทางานร่วมกัน
ช่วยเหลือกัน เพื่อให้ทุกคนประสบความสาเร็จในการเรียนร่วมกัน การช่วยเหลือกันในกลุ่มเพื่อน ช่วยให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการเรียนแบบร่วมมือจะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยของ
ผู้เรียนทั้งชั้นสูงขึ้น (Slavin,1995)
การจัดการเรียนการสอนบนเว็บเป็นรูปแบบวิธีการเรียนหนึ่งที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนใฝ่หาความรู้ด้วย
ตนเอง อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทากิจกรรมต่างๆ กับกลุ่มผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้ ส อน ทั้ ง ในเชิ ง เสาะแสวงหาข้ อ มู ล ด้ ว ยบริ ก ารในอิ น เตอร์ เ น็ ต ด้ ว ยตั ว เอง และการตอบโต้ ท างจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หากมองในภาพกว้าง จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมในชั้นเรียนนั้นผู้สอน
จะเป็นฝ่ายพูดและแสดงความคิดเห็นมากกว่าผู้เรียน ซึ่งเห็นได้จากเวลาที่ใช้สอนจะถูกจากัดด้วยเวลาที่สอน
เท่านั้น ซึ่งไม่มีความต่อเนื่องหากการเรียนการสอนจาเป็นต้องใช้เวลามากกว่าที่มีอยู่ ทาให้การเรียนการสอนเกิด
การขาดตอน นอกจากนี้การเรียนการสอนในบางครั้งเกิดขึ้นในลักษณะการเรียนร่วมกันในหมู่คณะที่ใหญ่ไม่เกิด
ความคล่องตัวและไม่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งแต่ละคนก็มีการรับรู้และความสามารถ
ในการเรียนการสอนไม่เท่ากัน แต่หากมองในลักษณะการเรี ยนการสอนบนเว็บแบบใหม่ ผู้เรียนมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นได้มากขึ้นและการเรียนการสอนก็เป็นไปอย่างทั่วถึงอีกทั้งยังสามารถกาหนดการเรียนการสอนเป็น
กลุ่มย่อยได้หากต้องการ ผู้เรียนสามารถกาหนดและเลือกหัวเรื่องที่ต้องการเรียน ผู้สอนสามารถให้อานาจ
บางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผู้เรียนในการกาหนดวิธีการเรียนการสอน การตอบสนอง การให้รางวัลหรือการทาโทษ
ซึ่งเป็นไปตามระบบเสรีมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนแนวคิดที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียน ซึ่งจาก
ลักษณะการเรียนการสอนบนเว็บ บางครั้งผู้สอนอาจไม่สามารถใช้ได้ทั้งหมดเนื่องจากยังต้ องมีการปฏิสัมพันธ์
ทางตรงระหว่ า งผู้ เ รี ย นและผู้ ส อน ทางเลื อ กหนึ่ งที่ ส ามารถน ามาใช้ ไ ด้ นั่ น ก็ คื อ การเรี ย นแบบผสมผสาน
(Blended Learning) โดยการที่ผสมผสานการเรียนในห้องเรียนแบบดั้งเดิมและการเรียนการสอนบนเว็บ เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนและพัฒนาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น จากลักษณะการเรียนแบบร่วมมือที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน การสอน
สามารถนามาใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนได้โดยเฉพาะเทคนิคแบบกลุ่มสืบสอบ(Group Investigation)
ซึ่งเป็นเทคนิคที่ส่งเสริมกระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางสังคมและมีส่วนร่วม
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ในงานที่รับผิดชอบ เกิดแรงจูงใจในการเรียน ประกอบกับการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ตามที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้นนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการเรียนแบบร่วมมือและการเรียนการสอนแบบผสมผสานนั้นสามารถนามาใช้
ในการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษาได้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนา
รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือในการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน รายวิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์
กราฟิกเพื่อการศึกษา สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและนาเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนการสอน
แบบร่วมมือ
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อ นเรียนและหลั งเรียนในการเรียนการสอนบนเว็ บ แบบ
ผสมผสานด้วยการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนในการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนการ
สอนแบบร่วมมือ
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการ
ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จานวน 25 คน โดยการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบวิธีแบ่งชั้น (Cluster Random Sampling) โดยที่นักศึกษาจะถูกแบ่งแบบวิธีแบ่งชั้นออกเป็น 3 ห้อง
แล้วจับสลากเลือกมาหนึ่งห้อง และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินและรับรองรูปแบบ จานวน 3 ท่าน
ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเรียน
การสอนบนเว็บและเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ รูปแบบ
การเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เว็บการเรียนการสอนโดยใช้มูเดิ้ล
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการท ากิ จ กรรมกลุ่ ม ในการเรี ย นบนเว็ บ แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งมีวิธีการสร้างเครื่องมือดังนี้ เริ่มจากขั้นเตรียมการ คือ ผู้วิจัยเริ่มจากการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานขององค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน การเรียน
แบบร่ ว มมื อ โดยใช้ เทคนิ ค แบบกลุ่ม สืบ สอบ และการเรี ยนการสอนวิชาการออกแบบคอมพิ ว เตอร์ก ราฟิก
เพื่อการศึกษา นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์มากาหนดเป็นขั้นตอนในการเรียนการสอนบนเว็บแบบ
ผสมผสานด้วยการเรียนการสอนแบบร่วมมือ รวมถึงลักษณะกิจกรรมในขั้นตอนต่างๆ ของการจัดการเรียนแบบ
ร่วมมือโดยเทคนิคแบบกลุ่มสืบสอบแล้วนาไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา เพื่อสอบถามถึงวิธีที่เหมาะสม
ที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้วิจัยได้รูปแบบขั้นตอนและลักษณะกิจกรรมที่สร้างขึ้น โดยมีโครงสร้างการสร้างตามลั กษณะ
แผนการจัดการเรียนการสอนทั่วๆ ไป ประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ แนวคิดสาระการเรียนรู้ กิจกรรม สื่อการ
สอน และการประเมินผล สังเคราะห์ได้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือโดยเทคนิคแบบกลุ่มสืบสอบ นารูปแบบ
การเรียนแบบร่วมมือมากาหนดเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งสร้างตามลักษณะของการเรียนการสอนบน
เว็บแบบผสมผสาน ซึ่งมีลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติและการ
เรียนการสอนบนเว็บ โดยระบุว่าแต่ละกิจกรรมควรจะใช้การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใด ควรให้กิจกรรมอยู่
ในห้องเรียน หรือให้กิจกรรมนั้นๆ อยู่ในการเรียนการสอนบนเว็บ และหากอยู่ในการเรียนการสอนบนเว็บจะใช้
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เครื่องมืออะไร โดยผู้วิจัยใช้กรอบของการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน จนสังเคราะห์ได้รูปแบบการ
เรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนการสอนแบบร่วมมือ และได้นารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไ ปให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนบนเว็บและเทคโนโลยีสารสนเทศประเมินและรับรองรูปแบบ นาข้อมูลที่ได้
จากผู้เชี่ยวชาญมาสรุปเป็นรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
วิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษาเพื่อนามาเขียนเป็นแผนการสอน และพัฒนาเป็นเว็บการ
เรียนการสอนแบบแบบผสมผสานด้วยการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้มูเดิ้ลเป็นเครื่องมือในการทากิจกรรม
บนเว็บการเรียนการสอน ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเว็บการเรียนการสอน และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
ให้คาปรึกษา แนะนา และประเมินแล้วจึงมีการนาไปใช้ในการทดลองกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รายวิชาการออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลจากการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน
ในการทาแบบทดสอบก่อนเรียน และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนของกลุ่มทดลอง โดยนาข้อมูลมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบ (t–test Dependent) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
รูปแบบที่พัฒนาขึ้น นามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
จากการที่ผู้วิจยั ได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย และค้นคว้าจากฐานข้อมูลต่างๆ
นามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ รวมถึงให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินและรับรองรูปแบบที่พัฒนาขึ้น และนาไปพัฒนาเป็น
เว็บการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนการสอนแบบร่วมมือ สรุปได้ว่า
1. รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนการสอนแบบร่วมมือในรายวิชาการ
ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559)
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ขั้นก่อนการจัดการเรียนการสอน
- วิเคราะห์ผู้เรียน
- กาหนดวัตถุประสงค์ในการเรียน / เนื้อหา / วิธีวัดและประเมินผล
- หาแหล่งความรู้เพิ่มเติม
- แบ่งกลุ่มผู้เรียน
- จัดทาเว็บการเรียนรู้ / เอกสารประกอบการเรียน / แบบทดสอบ
ก่อนเรียน - หลังเรียน

ขั้นระหว่างการจัดการเรียนการสอน
เป็นการจัดการเรียนการสอนบนเว็บและการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ
2. ขั้นสอน

1. ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
4. ขั้นทดสอบ

3. ขั้นฝึกทักษะ
5. ขั้นสรุปและประเมินผล

ขั้นหลังการจัดการเรียนการสอน
การเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ
- ผู้เรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน
- ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนจากรูปแบบที่พัฒนาขึ้น

ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
2. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนการสอนแบบร่วมมือใน
รายวิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบว่าหลังการเรียนการสอนด้วย
รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนการสอนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
3. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนที่ได้พัฒนาขึ้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจระดับมาก
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนการ
สอนแบบร่วมมือ ผู้วิจัยได้อภิปรายผลของการวิจยั ดังนี้
1. การเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือในรายวิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อ การศึกษาที่พัฒนาขึ้นนั้น ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
อันได้แก่ ขั้นตอนก่อนการจัดการเรียนการสอน ขั้นระหว่างการจัดการเรียนการสอน และขั้นหลังการจัดการเรียน
การสอน ก่อนการจัดการเรียนการสอนนั้นผู้สอนจะต้องวิเคราะห์ผู้เรียน กาหนดวัตถุประสงค์และเนื้อหาใน
การเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานของ The Training
Place (2004) โดยพัฒนาจากรูปแบบการออกแบบระบบการเรียนการสอนของ ADDIE Model ที่เริ่มด้วยการ
วิเคราะห์และสร้างวัตถุประสงค์ และผู้สอนเป็นผู้แบ่งกลุ่มโดยแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มละ 5 คน โดยผู้เรียนใน
กลุ่มมีความสามารถที่แตกต่างกันทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับ Sharan
and Sharan (1989) ผู้พัฒนาการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มสืบสอบ (Group Investigation) ที่ได้กล่าวขนาด
ของกลุ่มในการเรียนการสอนไว้ว่าผู้เรียนในกลุ่มควรมีประมาณ 2-6 คน จึงจะทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในส่วนของขั้นระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนอันได้แก่ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน
ขั้นฝึกทักษะ ขั้นทดสอบ และขั้นสรุปและประเมินผล นามาจัดการเรียนการสอนตามลักษณะของการเรียนการ
สอนบนเว็บแบบผสมผสานซึ่งรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนั้นพบว่า สัดส่วนของการเรียนการสอนบนเว็บต่อการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนปกติ เป็น 50 : 50 ซึ่งสอดคล้องกับ บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ (2547) ที่กล่าวว่า ระดับการเรียนการ
สอนออนไลน์นั้น มี 4 ระดับ ในระดับของการผสมผสาน (Blended) หมายถึงการใช้การเรียนการสอนออนไลน์
50-60% เป็นการเรียนในชั้นเรียน 50% และออนไลน์อีก 50% โดยศึกษาสื่อออนไลน์แทนฟังบรรยาย อภิปราย
และทาแบบฝึกหัดออนไลน์ ส่วนการจัดกิจกรรมหลังการเรียนการสอนนี้ ประกอบไปด้วย การทดสอบหลังเรียน
ซึ่งเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ รูปแบบของ Carman (Carman, 2002) ทั้งนี้ยังมี
การสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน ด้วยการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น เพื่อนา
ข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
2. ผู้เรียนที่ได้รับการเรียนในรายวิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษาด้วยการเรียน
การสอนแบบร่วมมือในการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานที่ได้พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือการเรียนแบบร่วมมือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นหา
คาตอบวิธีการด้วยการอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม ทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่มาของหลักการนั้นๆ ด้วยตนเอง
มากกว่าการที่ผู้สอนบอกให้ผู้เรียนทราบ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจที่มาของหลักการอย่างแท้จริง เป็นการเรียน
โดยใช้ความเข้าใจ มิใช่เพียงการเรียนจากการท่องจา ตามแนวทางของการศึกษาในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองซึ่งยังสอดคล้องกับ ลักษณะ
สาคัญของการเรียนแบบร่วมมือ (Slavin, 1995) นอกจากนี้แล้วการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน เป็น
การเรียนการสอนที่มีการผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนทุกรูปแบบกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบ
ดั้ งเดิ ม ที่ มี ก ารเผชิ ญหน้ า ระหว่ า งผู้เ รีย นกั บ ผู้ส อน ซึ่ งเป็ น มุ ม มองที่ มี ผู้ ย อมรับ กั น อย่ า งแพร่ห ลายมากที่สุด
(Driscoll, 2002)
3. จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนในการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียน
การสอนแบบร่วมมือในรายวิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา พบว่า ผู้เรียนมีความคิดเห็นว่า
รูปแบบการเรียนการสอนนี้เป็นการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี รวมถึงกิจกรรมบนเว็บ
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ช่วยให้การเรียนการสอนน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก การเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน ทาให้ผู้เรียนเกิด
แรงจูงใจในการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้ ได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งแตกต่างจาการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ จึงส่งผลให้ผู้เรียนที่ไม่ค่อยมี
โอกาสแสดงออกในการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับ คริสคอล (Driscoll, 2002) ที่กล่าวเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในการเรียนบนเว็บไว้ว่า ช่วยทาให้
ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งทาได้ยากในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ
และยังตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลอีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอเกี่ยวกับงานวิจัย
1. ผู้ ส อนควรวิ เ คราะห์ พื้ น ฐานของผู้ เ รี ย น และออกแบบการจั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยตนเอง
เนื่องจากผู้สอนเป็นผู้ที่รู้ถึงพื้นฐานของผู้เรียนที่สุด และพื้นฐานของผู้เรียนนี้จ ะเป็นส่วนสาคัญในการนาไป
ออกแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
2. ผู้สอนควรฝึกทักษะการใช้เครื่องมือต่างๆ บนเว็บ การแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนมารยาท
ในการใช้เว็บเพื่อการเรียนรู้ รวมถึงต้องมีการสารวจสมรรถนะของเครื่อ งคอมพิวเตอร์ ตลอดจนบริการ
อินเทอร์เน็ตของผู้เรียน
3. การนารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนควรจะมีการกระตุ้นให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากที่สุด
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิ จัย ได้ใ ช้ ก ารเรี ยนการสอนแบบร่ว มมื อ โดยใช้ เทคนิ คแบบกลุ่มสืบสอบ
(Group Investigation) กับรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่เนื่องจาก
การเรียนการสอนแบบร่วมมือมีเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนมากมาย ในการวิจัยครั้งต่อไป อาจลองนา
เทคนิคอื่นๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
2. ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพียง
อย่างเดียว ในการวิจัยครั้งต่อไป อาจลองพัฒนารูปแบบเพื่อพัฒนาด้านอื่นๆ เช่น ความสามารถใน
การแก้ปัญหา เป็นต้น
3. ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนามาใช้กับเนื้อหาวิชาการออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา ในการวิจัยครั้งต่อไป อาจลองนาไปใช้ในเนื้อหาวิชาที่แตกต่างกันออกไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จากการสนับสนุน ให้คาปรึกษา แนะนา และช่วยเหลือ
เป็นอย่างดีจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งได้สละเวลาให้คาแนะนา ข้อคิดเห็นมาโดยตลอดผู้วิจัยจึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณ
อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนบนเว็บ ที่ช่วยกรุณาประเมินและรับรอง
รูปแบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเว็บการเรียนการสอน ด้านเนื้อหา และด้านการวัดและประเมินผลทุกท่าน
ที่ได้กรุณาให้ข้อคิด คาแนะนาอันเป็นประโยชน์ และความช่วยเหลือแก่ผู้วิจัย ตลอดระยะเวลาที่ทาวิจัยฉบับนี้
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สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาหรับทุนอุดหนุนในการทาวิจัยในครั้งนี้
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