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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือสรา้งรปูแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานดว้ยการ

เรยีนรู้รว่มกันโดยใช้กรณีศึกษา 2) เพ่ือทดลองใช้รปูแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานดว้ยการเรยีนรู้
รว่มกนัโดยใชก้รณศีกึษา กลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจยัคร้ังนี ้ไดแ้ก ่นกัศกึษาระดับปริญญาตร ีทีล่งทะเบยีน
เรยีนในรายวชิานวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา ภาคปลายปกีารศกึษา 2556 จำานวน 
37 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุม่อย่างงา่ย (Sample Random Sampling) เครือ่งมอืวิจยัประกอบดว้ย 1) แบบ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 2) แบบสอบถามความต้องการในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานสำาหรับ
นักศึกษา 3) รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษา 4) แบบ
ประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษา 5) แผนการ
จัดการเรียนรู้ 6) บทเรียนออนไลน์วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้ระบบ
บริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) 7) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบ 
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8) แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 9) แบบวัดการคิดแก้ปัญหา 10) แบบประเมินความสามารถใน
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมุติฐานด้วย t-test (Dependent Samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการวจิยัพบว่า 1. รปูแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานดว้ยการเรยีนรูร่้วมกนัโดยใชก้รณี
ศึกษา มีชื่อว่ารูปแบบการเรียนการสอน “BLCC 7 STEPS MODEL” มีองค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัย
นำาเข้า ประกอบด้วย ผู้สอน ผู้เรียน กรณีศึกษา เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน 2) กระบวนการ ประกอบด้วย ขั้นปฐมนิเทศ ขั้นดำาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสม
ผสาน 7 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ร่วมกันศึกษากรณีศึกษา ขั้นที่ 2 ร่วมกันวินิจฉัยปัญหาโดยการระดม
สมอง ขั้นที่ 3 สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาร่วมกัน ขั้นที่ 4 แลกเปลี่ยนความรู้/เปลี่ยนแปลงความรู้ 
ขั้นที่ 5 ประเมินผลทางเลือกและระบุความเป็นไปได้ ขั้นที่ 6 สรุปและรายงานผล ขั้นที่ 7 นำาเสนอผล
งานและประเมินผล การวัดและประเมินผล 3) ปัจจัยนำาออก ประกอบด้วย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การคดิแก้ปญัหา และการเรยีนรูร้ว่มกนัเปน็ทมี 4) ผลปอ้นกลบั 2. ผลการทดลองใชรู้ปแบบการเรยีนการ
สอนแบบผสมผสานดว้ยการเรยีนรูร้ว่มกนัโดยใชก้รณศีกึษา พบวา่ นกัศกึษาทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบทีพ่ฒันา
ขึ้น มีความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.01 และการคิดแก้ปัญหา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ส่วน
ความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมอยู่ในระดับมาก (  = 4.41, S.D. =0.37) และความคิดเห็น
ของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้
กรณีศึกษาอยู่ในระดับมาก (  = 4.09, S.D. = 0.54) 

คำ�สำ�คัญ: รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน การเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษา การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 

Abstract
The study objectives were ; 1) to develop blended learning model using collaborative 

and case – based learning 2) to conduct the experiment of blended learning model using 
collaborative and case – based learning. The samples were 37 undergraduate students 
registering in the Innovation and Information Technology In Education Course, in the second 
semester of 2013 academic year, from Sample Random Sampling. The research instruments 
were a questionnaire for instructors, a questionnaire for need learning management, teaching 
model, model assessment, lesson plans for the blended learning model using collaborative 
and case – based learning, learning management system or LMS, questionnaire for students’ 
opinion towards the blended learning model using collaborative and case – based learning, 
and critical thinking test, test of problem solving thinking, and the assessment form of team 
learning. The data were statistical analyzed by the following instruments percentage, mean, 
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standard deviation, dependent t-test. Content analysis was employed in this research. 

The results of the study revealed as follows: 1. The blended learning model using 
collaborative and case – based learning name “BLCC 7 STEPS MODEL” which comprised 
1) the input factors, such as teachers, learners, case study, technology, and circumstance in 
blended learning and 2) the process composed of the orientation stage and the operational 
stage of blended learning which contained 7 stages: stage 1 ; study the case assigned col-
laborative, stage 2 ; diagnose the problem collaborative by brainstorming, stage 3 ; create 
options collaborative for problem solving, stage 4 ; exchange or change the knowledge, 
stage 5 ; evaluate the options and assign feasibility, stage 6 ; conclude and discuss the 
results, and stage 7 ; present and evaluate their assignments.3) the output factors, such 
as critical thinking problem solving thinking and team learning 4) Feedback 2. The result of 
experimental from using the blended learning model using collaborative and case – based 
learning indicated that the competence of critical thinking statistically significant higher than 
before the implementation at .01. Problem solving thinking of undergraduate students from 
the faculty of education were statistically significant higher than before the implementation 
at .01. The competence of team learning in the blended learning model using collaborative 
and case – based learning was at a high level (  = 4.41, S.D. =0.37) The opinion towards 
the blended learning model using collaborative and case – based learning was at a high 
level (  = 4.09, S.D. = 0.54) 

Keywords: Blended Learning Model,Collaborative and Case – Based Learning, Critical Think-
ing, Problem Solving Thinking, Team Learning.

บทนำา
การพัฒนาประ เทศ ให้ อ ยู่ บนฐาน

ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยการวิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่
สำาคัญสำาหรับการพัฒนาประเทศในการปรับ
เปลี่ยนการผลิตจาก การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
เงินทุน และแรงงานที่มีผลิตภาพต่ำาไปสู่การใช้
ความรู้และความชำานาญด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้เป็นพลังขับ
เคลื่อนและภูมิคุ้มกันประเทศไทยในกระแสโลกา
ภิวัตน์ จากการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ

ยั่งยืนจะต้องให้ความสำาคัญกับ การเสริมสร้าง
ทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียง
พอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้ม
แข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคศตวรรษ
ที่ 21 และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาคุณภาพของคนท้ังในเชิงสถาบัน 
ระบบ โครงสร้างของสังคมให้เข้มแข็ง สามารถ
เป็นภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559) และแผน
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พฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติได้ทำาการศกึษา
ถึงผลกระทบต่อคนและสงัคมไทยได้รบัการพัฒนา
ศักยภาพทุกช่วงวัยแต่ยังมีปัญหาด้านสติปัญญา
พบว่าเด็กวัยเรียนมีมาตรฐานความสามารถของ
ผู้เรียนในเรื่องการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
วจิารณญาณ และ คิดสรา้งสรรคค์อ่นขา้งต่ำา (แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
พ.ศ. 2555 – 2559) 

สอดคล้องดังกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกำาหนดผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังน้ี 
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้าน
ทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (สำานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2552) จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น
จะเห็นได้ว่า บัณฑิตจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาขีดความสามารถสู่ระดับสากล เน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญและการพัฒนาการเรียนรู้โดย
การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนรู้โดยใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
สามารถในการคดิ สามารถแกป้ญัหา และสามารถ
ทำางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ซึ่งการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนา
ด้านการคิด และผู้เรียนร่วมกันทำางานกับผู้อื่นได้ 
คอืการใชว้ธิกีารเรยีนดว้ยกรณศีกึษา โดยที ่Ward 
(1998) ได้กล่าวไว้ว่าการเรียนด้วยกรณีศึกษา 
(Case-Based Learning) เป็นการจัดการเรียน
การสอนที่ผู้สอนได้นำาเสนอปัญหาที่เป็นจริง เพื่อ
จัดหาสถานการณ์ให้กับผู้เรียนตามวัตถุประสงค์
ของการเรยีน โดยใหผู้เ้รยีนได้เกดิการคิดวเิคราะห ์
สงัเคราะห ์มวีจิารณญาณ การแกป้ญัหา ประยกุต์
แนวคิด ทฤษฎี ในการวิเคราะห์ และตัดสินใจ 
สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
การเรยีนด้วยกรณศีกึษาสอดคลอ้งกบั Woodcock  

(1989) ได้กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
เป็นการทำางานที่แต่ละบุคคลมาร่วมกันทำางาน 
เพือ่ทีจ่ะนำาไปสูค่วามสำาเร็จไดม้ากกว่าทีจ่ะทำางาน
ตามลำาพังและ Senge (1994) ได้กล่าวไว้ว่าการ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมเป็นกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันของสมาชิกโดยอาศัยความรู้ ความคิด 
ของสมาชิกในกลุ่มมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อพัฒนาความรู้ของทีมให้เกิดขึ้น โดยมีจุดมุ่ง
หมายของทีมให้เป็นแนวเดียวกันยอมรับในความ
แตกต่างของแต่ละบุคคลและเรียนรู้ถึงวิธีที่จะทำา
ให้บุคลใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่และพัฒนา
ความสามารถเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมาชิกในทีม
ทุกคนพอใจ 

ผูว้จัิยไดพ้ฒันารปูแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณี
ศกึษาเพือ่สง่เสรมิการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ การ
คิดแก้ปัญหาและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ / ศึกษา
ศาสตร์ จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษามี
ความสอดคล้องกับการเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานสามารถ
เรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน
การเรียนรู้แบบออนไลน์ผสมผสานกับการเรียน
การสอนแบบเผชญิหนา้ในช้ันเรยีนโดยนำาเอากรณี
ศึกษาหรือเรื่องราวต่างๆ ให้กับผู้เรียนได้ศึกษา 
วิเคราะห์และเรยีนรู้รว่มกันเปน็ทมี เพือ่สรา้งความ
เขา้ใจและฝกึฝนหาทางแกไ้ขปญัหานัน้ วธิกีารนีจ้ะ
ชว่ยใหผู้เ้รยีนไดรู้จ้กัคดิอย่างมวิีจารณญาณ คดิแก้
ปัญหา และเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป

ความมุ่งหมายการวิจัย
1. เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนการสอน

แบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณี
ศกึษาเพือ่สง่เสรมิการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ การ
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คิดแก้ปัญหา และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ / ศึกษา
ศาสตร์ 

2. เพือ่ทดลองใชรู้ปแบบการเรยีนการสอน 
แบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณี
ศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
การคิดแก้ปัญหา และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ / ศึกษา
ศาสตร์

สมมติฐานของการวิจัย 
1. คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ของนักศึกษาทีเ่รยีนด้วยรูปแบบการเรยีนการสอน
แบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณี
ศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 

2. คะแนนการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษา
ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสม
ผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษา 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีนัยสำาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 

3. คะแนนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมของ
นกัศกึษาทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนการสอนแบบ
ผสมผสานดว้ยการเรยีนรูร้ว่มกนัโดยใช้กรณีศกึษา
อยู่ในระดับมาก 

4. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการ
เรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษาอยู่ในระดับมาก

วิธีดำาเนินการวิจัย
ขอบเขตก�รวิจัย

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 

 1.1 อาจารย ์นกัวชิาการหรอืผูเ้ชีย่วชาญ

ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน ด้านเนื้อหา ด้านวิธี
สอน ด้านการคิด 

1.2 นักศึกษา ระดับปริญญาตรีคณะ
ครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์ ที่สังกัดสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัย 16 แห่ง 
มหาวทิยาลยัราชภัฏ 40 แหง่ (ปกีารศกึษา 2556) 
จำานวน 56,804 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง

กำาหนดกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม  ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา 
อยู่ในหมวดวิชาชีพครู ระยะเวลาในการทดลอง
ภาคปลายปีการศึกษา 2556 ซึ่งได้มาจากการ
สุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดย
ใช้สาขาเป็นหน่วยในการสุ่มได้กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาเคมี จำานวน 37 
คน ใช้เวลาทดลอง 10 สัปดาห์

3. เครื่องที่ใช้ในก�รวิจัย

 1. แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน ด้านวิธีสอน 
ดา้นเนือ้หา จำานวน 9 ทา่น เพือ่นำาไปจดัการเรยีน
การสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน
โดยใช้กรณีศึกษา ให้ได้ขั้นตอน และองค์ประกอบ 
แบบสมัภาษณผ์ูเ้ชีย่วชาญ โดยม ีขอ้มลูสว่นตวัของ 
ผูเ้ชีย่วชาญ ขอ้คำาถามการสัมภาษณด์า้นการเรยีน
การสอนแบบผสมผสาน ด้านวิธีสอน ด้านเนื้อหา 
จำานวน 33 ข้อ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 - 1.00 

 2. แบบสอบถามความต้องการใน
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานสำาหรับ
นักศึกษา จำานวน 128 คน เพ่ือสอบถามความ
ต้องการในการจัดการเรียนการสอน เกี่ยวกับ
ด้านการจัดชั้นเรียนและสร้างบรรยากาศในการ
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เรียนการสอนแบบผสมผสาน ด้านผู้สอน ด้าน
ผู้เรียน และความคิดเห็น อ่ืนๆ ข้อคำาถามของ
แบบสอบถามทั้ง 28 ข้อ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 - 
1.00

 3. แบบประเมนิรปูแบบการเรยีนการ
สอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้
กรณีศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน ดา้นวธิสีอน ด้านเนือ้หา ดา้นการคดิ  
จำานวน 12 ท่าน แบบสอบถามประกอบไปด้วย 
4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2  
องคป์ระกอบของรปูแบบ ตอนที ่3 ขัน้ตอนของรปู
แบบ ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พบว่า ร่าง
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการ
เรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษา มีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51

 4. แผนการจัดการเรียนรู้ แบบผสม
ผสานดว้ยการเรยีนรูร้ว่มกัน โดยใช้กรณศีกึษา วชิา
นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา 
ประกอบไปด้วย 10 แผน แผนละ 4 ชั่วโมง มีค่า 
IOC ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 และมีค่าเฉลี่ยโดยรวม
ทั้ง 10 แผน เท่ากับ 0.96 

 5. บทเรียนออนไลน์วิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยใช้
ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) 
เนื้อหาในการนำามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ประกอบไปด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ หน่วยที่ 
1 ความหมายและขอบขา่ยของเทคโนโลยทีางการ
ศึกษา หน่วยที่ 2 หลักการและทฤษฎีทีเกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีการศึกษา หน่วยที่ 3 สื่อการเรียน
การสอน หนว่ยที ่4 ความรูพ้ื้นฐานในการผลติและ
การใชส้ือ่การเรียนการสอน มคีุณภาพอยูใ่นระดบั
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.61 ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน เท่ากับ 0.77 

 6. แบบสอบถามความคิดเห็นของ

นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบ
ผสมผสานดว้ยการเรยีนรูร้ว่มกนัโดยใช้กรณีศกึษา 
จำานวน 20 ข้อ ด้วยเกณฑ์การประเมินความคิด
เหน็ 5 ระดบั ไดแ้ก ่ดมีาก ด ีปานกลาง พอใช้ และ
ปรับปรุง แบบสอบถามมีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ 
ตั้งแต่ 0.59 ถึง 0.86 และมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
เท่ากับ 0.85

 7. แบบวัดการคดิอยา่งมวิีจารณญาณ 
ของนกัศึกษาทีเ่รยีนด้วยรูปแบบการเรยีนการสอน
แบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณี
ศึกษา แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้ 
แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณมาตรฐานแบบ
ทั่วไป Cornell Critical Thinking test, Level Z 
(Ennis and Millman,1985) ใช้วัดการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณสำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี และบณัฑติ
ศกึษา รวมถงึผูใ้หญ่ ของปณติา วรรณพริณุ ซึง่แปล
เป็นภาษาไทยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ศูนย์การ
แปลและการล่าม เฉลิมพระเกียรติ คณะอักษร
ศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย เปน็คำาถามแบบ
ปรนัย 3 ตัวเลือก จำานวน 52 ข้อคำาถาม ใช้เวลา
ในการทำา 50 นาที

 8. แบบวัดการคิดแก้ปัญหาของ
นกัศกึษาทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนการสอนแบบ
ผสมผสานดว้ยการเรยีนรูร้ว่มกนัโดยใช้กรณีศกึษา 
แบบวัดการคิดแก้ปัญหาเลือกตอบให้คะแนน  
แบบ 4 ตัวเลือก 30 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ 
0.36 – 0.72 มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ อยู่
ระหว่าง 0.42 – 0.86 และมีค่าความเชื่อมั่น 
ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.83 

 9. แบบประเมินความสามารถใน
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมในรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้
กรณีศึกษาแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) จำานวน 30 ข้อ แบบประเมินมีค่าอำานาจ
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จำาแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.38 ถึง 0.82 และมีความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .83

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการเรียน
การสอน และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอน แบบผสมผสาน การเรียนรู้ร่วมกัน และการ
เรียนโดยใช้กรณีศึกษา เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ การคดิแกป้ญัหา และการเรยีนรูร้ว่ม
กันเป็นทีม สามารถอธิบายขั้นตอนย่อยดังนี้

1. ดำาเนินการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน ด้านวิธีสอน 
ด้านเนื้อหา จำานวน 9 ท่าน เพ่ือให้ได้ขั้นตอน 
และองค์ประกอบของรูปแบบ สรุปประเด็นการ
สัมภาษณ์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนผสมผสานและวิเคราะห์ผลการ
สัมภาษณ์ โดยใช้วธิกีารวเิคราะหเ์นือ้หา (Content 
Analysis) เปน็การวเิคราะหข์อ้มลูเชิงบรรยายจาก
แบบบันทึกแล้วเรียบเรียงสรุปประเด็นต่างๆ นำา
เสนอในลักษณะคำาบรรยาย

2. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
ในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้
แบบสอบถามความต้องการกับนักศึกษาที่เรียน
ในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา จำานวน 128 คน เพื่อนำาข้อมูลที่
ได้มาออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและร่าง
รูปแบบ

ขั้นตอนที่ 2 ร่างรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้
กรณศึีกษาเพือ่สง่เสรมิการคิดอย่างมวีจิารณญาณ 
การคิดแก้ปัญหา และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ / ศึกษา
ศาสตร์

1. ร่างรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดว้ยการเรยีนรูร้ว่มกนัโดยใช้กรณีศกึษา

เพือ่ส่งเสรมิการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ การคดิแก้
ปญัหา และการเรียนรูร้ว่มกนัเปน็ทมี ของนกัศกึษา
ระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ โดย
นำาผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญในแต่ละ
ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
ด้านเนื้อหา ด้านวิธีสอน และข้อมูลการสำารวจ
ความตอ้งการของนกัศกึษามาสรปุและดำาเนนิการ
ร่างรูปแบบ 

2. ตรวจสอบร่างรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้
กรณศึีกษาเพือ่สง่เสรมิการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
การคิดแก้ปัญหา และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ / ศึกษา
ศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบ ได้แก่  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
ด้านวิธีสอน ด้านเนื้อหา ด้านการคิด จำานวน 12 
ท่าน พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.51) 

3. ปรบัปรงุรา่งรปูแบบตามคำาแนะนำาของ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำารูปแบบไปพัฒนา 

ข้ันตอนท่ี 3 ทดลองใช้รูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน
โดยใช้กรณีศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา และการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์

3.1 ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณี
ศกึษาเพือ่สง่เสรมิการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ การ
คิดแก้ปัญหา และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ / ศึกษา
ศาสตร์ โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิานวตักรรม
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และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา อยู่ใน
หมวดวิชาชีพครู ระยะเวลาในการทดลองภาค
ปลายปีการศึกษา 2556 ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
อย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดย
ใช้สาขาเป็นหน่วยในการสุ่มได้กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี จำานวน 37 
คน จำานวน10 สัปดาห์ 

3.2 สิ้นสุดการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ 

2.1 ผู้เรียนทำาแบบวัดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ จำานวน 52 ข้อ (50 นาที) 2.2  
ผู้เรียนทำาแบบวัดการคิดแก้ปัญหา จำานวน 30 ข้อ 
(30 นาที) 

2.3 ผูเ้รยีนทำาแบบประเมนิความสามารถ
ในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม จำานวน 30 ข้อ (30 
นาที) 

2.4 ผู้เรยีนทำาแบบสอบถามความคิดเหน็
ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ 
จำานวน 20 ข้อ (30 นาที) 

ขั้นตอนที่ 4 การรับรองรูปแบบและนำา
เสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อส่ง
เสรมิการคดิอยา่งมวิีจารณญาณ การคิดแกป้ญัหา 
และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์

นำารูปแบบที่ผ่านการทดลองแล้วรับรอง
โดยผู้ทรงคุณวุฒิในการนำาเสนอรูปแบบ จำานวน 
5 ท่าน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ ดา้นการคดิแกป้ญัหา ด้านการเรียนรู ้
รว่มกนัเปน็ทมี ดา้นการจดัการเรยีนการสอนแบบ
ผสมผสาน ด้านเนื้อหา และทำาการแก้ไขปรับปรุง
เพือ่รูปแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานดว้ย
การเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษาเพ่ือส่งเสริม
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา 
และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนินการ
ดังนี้

1. วเิคราะหส์ถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก ่คา่รอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. สถิติที่ ใช้วิ เคราะห์ทดสอบความ 
แตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและ 
หลงัเรียนเนือ่งจากกลุม่ตวัอยา่งไมเ่ปน็อสิระตอ่กัน  
จึงใช้สถิติ t-test (Dependent Samples) 

ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ผลการสร้างรูปแบบการเรียน

การสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน
โดยใช้กรณีศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดว้ยการเรยีนรูร้ว่มกนัโดยใช้กรณีศกึษา 
ผลการประเมินรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า โดย
ภาพรวมรปูแบบมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด (  = 4.58, SD = 0.51) รูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน
โดยใช้กรณีศึกษามีความเหมาะสม 1) ด้านปัจจัย
นำาเข้าประกอบด้วย ผู้สอน ผู้เรียน กรณีศึกษา 
เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมในการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 
4.52, S.D. = 0.70) 2) กระบวนการ ประกอบดว้ย 
ขัน้ปฐมนเิทศ ขัน้ดำาเนนิกจิกรรมการเรยีนการสอน
แบบผสมผสาน ประกอบด้วย 7 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 
1 รว่มกนัศกึษากรณีศกึษา ขัน้ท่ี 2 รว่มกนัวนิจิฉยั
ปัญหาโดยการระดมสมอง ขั้นที่ 3 สร้างทางเลือก
ในการแกป้ญัหารว่มกนั ข้ันที ่4 แลกเปลีย่นความรู ้
/เปลีย่นแปลงความรู ้ขัน้ที ่5 ประเมนิผลทางเลอืก
และระบุความเป็นไปได้ ขั้นที่ 6 สรุปและรายงาน
ผล ขัน้ที ่7 นำาเสนอผลงานและประเมนิผล การวัด
และประเมนิผล อยู ่ในระดับมากทีส่ดุ (  = 4.50, 
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S.D. = 0.56) 3) ปัจจัยนำาออก ประกอบด้วยการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหาและการ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมอยู่ในระดับมาก (  = 4.42, 
S.D. = 0.51) ส่วนความเหมาะสมด้านผลป้อน
กลับอยู่ ในระดับมาก (  = 4.42, S.D. = 0.51) 

ตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วม
กันโดยใช้กรณีศึกษาผลการเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและ
หลงัเรยีน พบวา่ เมือ่ทดสอบสถติ ิt = 6.561, Sig 

= .000 คะแนนเฉลี่ยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดย
คะแนนเฉลีย่การคดิอยา่งมวีจิารณญาณหลงัเรยีน
สงูกวา่กอ่นเรยีน มคีะแนนเฉลีย่กอ่นเรยีน เทา่กบั 
32.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 11.03 (  
= 32.59, S.D. = 11.03) คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
เท่ากับ 43.43 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
8.26 (  = 43.43, S.D. = 8.26) ดังตารางที่ 1

 

ต�ร�งที่ 1 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัศกึษาระดับปรญิญา
ตรี ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษาโดยรวม (N = 37) 

คะแนน คะแนนเต็ม S.D. Df t Sig

ก่อนเรียน 52 32.59 11.03
36 6.561* .000หลังเรียน 52 43.43 8.26

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการ
คิดแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า เมื่อ
ทดสอบสถิติ t = 14.642, Sig = .000 คะแนน
เฉลีย่การคดิแก้ปญัหากอ่นเรยีนและหลงัเรยีนของ
นักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยการคิดแก้ปัญหาหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 
เท่ากับ 19.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
2.01 (  = 19.57, S.D. = 2.01) คะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนเท่ากับ 22.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 1.65 (  = 22.19, S.D. = 1.65)  
ดังตารางที่ 2



Journal of Education, Mahasarakham University 87 Volume 10 Number 3 July – September 2016

ผลการประเมนิความสามารถในการเรยีน
รู้ร่วมกันเป็นทีมในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดว้ยการเรยีนรูร้ว่มกนัโดยใช้กรณีศกึษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ / ศึกษา
ศาสตร์ ภาพรวม พบว่า นักศึกษามีความสามารถ

ในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมในรูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสานดว้ยการเรยีนรูร้ว่มกนัโดย
ใช้กรณีศึกษาอยู่ในระดับมาก (  = 4.41, S.D. = 
0.37) ดังภาพที่ 1

ต�ร�งที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วม
กันโดยใช้กรณีศึกษา โดยรวม (N = 37) 

คะแนน คะแนนเต็ม S.D. Df T Sig

ก่อนเรียน 30 19.57 2.01
36 14.642* .000หลังเรียน 30 22.19 1.65

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4.2
4.25
4.3

4.35
4.4

4.45
4.5

4.55

คาเฉล่ียความสามารถในการเรียนรู

รวมกันเปนทีม

ภ�พที่ 1 ความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมในรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ผลการสอบถามความคิด เห็นของ
นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณี
ศึกษาภาพรวม พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก (  = 4.09, S.D. = 0.54) 

ผลการประเมินเพื่อรับรองรูปแบบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับรองความเหมาะสมดังน้ี องค์
ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน (ปัจจัย
นำาเข้า) ประกอบด้วย ผู้สอน ผู้เรียน กรณีศึกษา 
เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมในการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน โดยมีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งเทา่กบั 1.00 แปลผลอยูใ่นระดับเหมาะ
สม กระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอน
(กระบวนการ) ประกอบด้วย ขั้นปฐมนิเทศ ขั้น
ดำาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน มี 7 ขั้นตอน 
ดังน้ี ขั้นที่ 1 ร่วมกันศึกษากรณีศึกษา ขั้นที่ 2 
ร่วมกันวินิจฉัยปัญหาโดยการระดมสมอง ขั้นที่ 
3 สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาร่วมกัน ขั้นที่ 4 
แลกเปลี่ยนความรู้ /เปลี่ยนแปลงความรู้ ขั้นที่ 5 
ประเมินผลทางเลือกและระบุความเป็นไปได้ ขั้น

ที่ 6 สรุปและรายงานผล ขั้นที่ 7 นำาเสนอผลงาน
และประเมินผล และข้ันวัดและประเมินผลโดยมี
ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 แปลผลอยู่
ในระดับเหมาะสม (ปัจจัยนำาออก) ประกอบด้วย
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา และ
การเรยีนรูร้ว่มกนัเปน็ทมีมคีา่ดชันคีวามสอดคลอ้ง
เท่ากับ 1.00 แปลผลอยู่ในระดับเหมาะสม ผล
ป้อนกลับก็มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 
แปลผลอยูใ่นระดบัเหมาะสม เชน่เดยีวกนั ในภาพ
รวมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษามีค่าดัชนี
ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 แปลผลอยู่ในระดับ
เหมาะสม ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วม
กันโดยใช้กรณีศึกษามีความเหมาะสมสามารถนำา
ไปใช้สำาหรับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพือ่ส่งเสรมิการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ การคดิแก้
ปญัหา และการเรียนรูร้ว่มกนัเปน็ทมี ของนกัศกึษา
ระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ได้ 
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รายละเอียดของรูปแบบ
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการ

สอนแบบผสมผสาน ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดย
ใช้กรณีศึกษา

ผู้สอน เป็นผู้ฝึก (Coach) ผู้ชี้แนะ หรือ
ที่ปรึกษา เป็นผู้สนับสนุนและเสริมแรง ด้านสื่อ
อุปกรณ์ หรือให้คำาแนะนำาช่วยเหลือ ช่วยกระตุ้น
ให้ผู้เรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ผู้สอนได้จัดไว้ให้

ภ�พที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษา เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
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ผู้สอนได้ทำาการประเมนิผลกอ่นและหลงั
เรียนเพื่อทราบพัฒนาการด้านต่างๆ คือ ด้านการ
คิดอย่างมีวิจารญาณ ด้านการคิดแก้ปัญหา และ
การเรียนรู้ร่วมกัน เป็นทีม 

2. ผู้เรียน มบีทบาทเปน็ผูศึ้กษา ผูค้้นควา้ 
เสาะแสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้และใช้องค์
ความรู ้น้ันๆ ดว้ยตนเองในการเรยีนการสอนแบบ
ผสมผสานดว้ยการเรยีนรูร้ว่มกนัโดยใช้กรณีศกึษา 
ผู้เรียนจะต้องมีความรบัผดิชอบ เพราะ ตอ้งเรยีนรู้ 
ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตามกิจกรรมที่กำาหนด 

3. กรณีศึกษา ลักษณะของกรณีศึกษาที่
ใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนแบบผสมผสานด้วย
การเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษา ดังนี้

1. การเขียนกรณีศึกษาเป็นข้อความ
บรรยายที่ชัดเจน มีการใช้คำาที่สอดคล้องกัน และ 
ไม่ยาวจนเกินไปเป็นเนื้อหาหรือสถานการณ์ที่
สอดคลอ้งกบัหน่วยการเรยีนรู ้กรณศีกึษาเปน็แบบ
สถานการณ ์(The Situation Case) เปน็การศึกษา
ทีนิ่ยมใชกั้นมีเน้ือหาทีอ่ยู่บนพ้ืนฐานความเปน็จรงิ 
เนน้เกีย่วกบัเหตกุารณห์รอืสถานการปญัหา และมี
ความสัมพันธ์กับชีวิตประจำาวันของผู้เรียน

กรณีศึกษามีทั้งหมด 4 กรณีศึกษา ที่ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดย
การเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษาให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้

หน่วยที่ 1 ความหมายและขอบข่ายของ
เทคโนโลยีทางการศึกษา กรณีศึกษาที่ 1 เรื่อง ฃ
ครพูร้อมจะพัฒนาตนเองหรือไม?่ จดักจิกรรมการ
เรียนการสอน ใน สัปดาห์ที่ 2 และ 3

หนว่ยที ่2 หลกัการและทฤษฎทีเีกีย่วขอ้ง
กับเทคโนโลยีการศึกษา กรณีศึกษาที่ 2 เรื่อง การ
สื่อสารของครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใน
สัปดาห์ที่ 4 และ 5

หน่วยที่ 3 ส่ือการเรียนการสอน กรณี
ศึกษาที่ 3 เรื่อง จะเลือกสื่อการเรียนการสอน
อยา่งไรใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรู ้จดักจิกรรมการเรยีน
การสอน ในสัปดาห์ 6 และ 7

หนว่ยที ่4 ความรูพ้ืน้ฐานในการผลติและ
การใช้สื่อการเรียนการสอน กรณีศึกษาที่ 4 เรื่อง
ความกังวลของครูสมใจ จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ในสัปดาห์ที่ 8 และ 9

เทคโนโลยี เทคโนโลยีที่นำามาใช้ในรูป
แบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วย การ
เรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษา คือบทเรียน
ออนไลน์วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศกึษาโดยใชร้ะบบบรหิารการจดัการเรยีน
การสอน (LMS) เป็นระบบที่ใช้บริหารการจัดการ
เรยีนรูท้ีอ่ำานวยความสะดวกในการจดักลุม่เนือ้หา 
จดักจิกรรมการเรยีนการสอน มกีารสือ่สารโตต้อบ
กันระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน และผู้เรียน

ต�ร�งที่ 3 การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษาในแต่ละ
สัปดาห์

ออนไลน์ สปัดาห์
ที่ 3

สปัดาห์
ที่ 5

สปัดาห์
ที่ 7

สปัดาห์
ที่ 9

การ
เรียนใน
ชั้นเรียน

สัปดาห์
ที่ 1

สปัดาห์
ที่ 2

สปัดาห์
ที่ 4

สปัดาห์
ที่ 6

สปัดาห์
ที่ 8

สปัดาห์
ที่ 10
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กับผู้สอน รวมทั้งมีการทดสอบและประเมินผล 
สามารถกำาหนดบทบาทผู้เรียนและผู้สอนได้เป็น
อย่างดี

5. สภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน (การเรียนในช้ันเรียน และการ
เรียนแบบออนไลน์) มุ่งเน้นการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยการสร้างสิ่งแวดล้อมและ
บรรยากาศในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเอง มียุทธวิธีการสอนที่หลากหลาย เน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ โดยการผสมผสานระหว่าง การ
เรียนในชั้นเรียน กับการเรียนแบบออนไลน์ 

ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณี
ศกึษาเพือ่สง่เสรมิการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ การ
คิดแก้ปัญหา และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ของ
นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ครุศาสตร์ / ศึกษา
ศาสตร์ 

การดำาเนินขั้นตอนการจัดกระบวนการ
ของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วย
การเรยีนรูร้ว่มกันโดยใชก้รณีศกึษา ประกอบไปดว้ย 
ขั้นปฐมนิเทศ ขั้นดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน ขั้นวัดและประเมินผล  
ขั้นดำาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน (การเรียน
ในชั้นเรียนและการเรียนแบบออนไลน์) มี 7 ขั้น
ตอนย่อย ดังนี้

ขั้นท่ี 1 ร่วมกันศึกษากรณีศึกษา (การ
เรียนในชั้นเรียน) 

ขั้นที่ 2 ร่วมกันวินิจฉัยปัญหาโดยการ
ระดมสมอง (การเรียนแบบออนไลน์) 

ขั้นที่ 3 สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา
ร่วมกัน (การเรียนแบบออนไลน์) 

ขัน้ที ่4 แลกเปล่ียนความรู ้/เปลีย่นแปลง
ความรู้ (การเรียนแบบออนไลน์) 

ขั้นที่ 5 ประเมินผลทางเลือกและระบุ

ความเป็นไปได้ (การเรียนแบบออนไลน์) 

ข้ันท่ี 6 สรุปและรายงานผล (การเรียน
แบบออนไลน์) 

ขั้นที่ 7 นำาเสนอผลงานและประเมินผล 
(การเรียนในชั้นเรียน) 

อภิปรายผลการวิจัย
1. นกัศกึษาทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบมคีา่เฉลีย่

ของคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียน
ในด้านการสรุปแบบนิรนัยด้านการให้ความหมาย
ด้านการพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล
และการสังเกตด้านการสรุปแบบอุปนัยด้านการ
สรุปโดยการทดสอบสมมติฐานและการทำานาย
และด้านการนิยามและการระบุข้อสันนิษฐาน
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานการวิจัยที่ตั้ง
ไว้ ท้ังนี้เป็นเพราะว่าองค์ประกอบของรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา และการเรียนรู้
รว่มกนัเป็นทมีแต่ละองคป์ระกอบลว้นชว่ยสง่เสรมิ
ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ / ศึกษา
ศาสตร ์เกดิทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณสูงขึน้ 
และสอดคลอ้งกบั ดารารตัน ์มากมทีรพัย ์(2554) 
ได้ศึกษา พบว่า คะแนนความสามารถทางการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนของนักศึกษาที่
จัดการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหามีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ  
81.44 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคิดเป็น 
ร้อยละ 49.81

2. นักศึกษาท่ีเรียนด้วยรูปแบบมีค่า
เฉลี่ยของคะแนนการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนในขั้น 
ตั้งปัญหาหรือวิเคราะห์ประโยคที่เป็นปัญหา ข้ัน
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นิยามหาสาเหตุของปัญหา ขั้นค้นหาแนวทางการ
แก้ปัญหา และขั้นพิสูจน์คำาตอบหรือผลลัพธ์ที่ได้
จากการแก้ไขสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนการ
คิดแก้ปัญหาก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานการวิจัยที่ตั้ง
ไว้ ท้ังนี้เป็นเพราะว่า กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
โดยใช้กรณีศึกษา ตามรูปแบบการเรียนการสอน
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมานั้น ซึ่งประกอบไปด้วย 7 ขั้น
ตอน ซ่ึงแต่ละข้ันตอนลว้นมกีจิกรรมทีช่่วยสง่เสรมิ
ให้นักศึกษาเกิดทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา
สูงขึ้นโดยเริ่มตั้งแต่ขั้นที่ 1 ร่วมกันกรณีศึกษา
โดยนักศึกษาจะต้องร่วมกันศึกษากรณีศึกษาแล้ว
ร่วมกันวินิจฉัยปัญหา เพื่อหาวิธีการ วางแผนการ
แก้ปัญหา และปรึกษาหารือร่วมกันภายในกลุ่ม
พร้อมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน จากนั้นจะช่วย
กันเขียนความสัมพันธ์หรืออธิบายถึงเหตุการณ์
ต่างๆ ในกรณีศึกษาแบบบรรยายสั้นๆ จากนั้น
ขั้นที่ 2 ร่วมกันวินิจฉัยปัญหาโดยการระดมสมอง
ร่วมกันวินิจฉัยปัญหาและช่วยกันระดมสมองจาก
กรณศีกึษา โดยจะช่วยกนัระบุปญัหา และประเด็น
ต่างๆ จากกรณีศึกษาพิจารณาดูความสัมพันธ์
ของปัญหาต่างๆ จากกรณีศึกษาจัดลำาดับความ
สำาคัญของปัญหาต่างๆ จากกรณีศึกษาหาวิธีการ
วางแผนการแกป้ญัหาจากกรณศีกึษา และปรกึษา
หารือร่วมกันภายในกลุ่มร่วมกันแสดงความคิด
เห็น จากนั้นจึงดำาเนินการขั้นที่ 3 สร้างทางเลือก
หรือวิธีแก้ปัญหา ในขั้นนี้นักศึกษาจะแสวงหาทาง
เลอืก หาวธิกีารแกป้ญัหาอยา่งหลากหลายซึง่อาจ
มีการทดลอง ค้นคว้า ตรวจสอบ และหาเหตุผล
จากการเลอืกแนวทาง การแกป้ญัหาเพ่ือนำาไปสู่ขอ้
สรปุ โดยจะมกีารจดัลำาดบัความสำาคญัของวธิกีาร
แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นพิจารณาทางเลือกที่เป็น
กลยุทธ์หลักๆ และบันทึกผลไว้เพื่อทำาการตรวจ
สอบผลลัพธ์ เมื่อเสร็จแล้วจะดำาเนินการขั้นต่อไป 
คอื ขัน้ที ่4 แลกเปลีย่นความรู ้/เปลีย่นแปลงความ
รู้โดยผู้เรียนจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 

กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มและเพื่อนๆ ในกลุ่มอื่น 
หรือผู้สอน เพื่อหาเหตุผลต่างๆ ในการกำาหนด
ปัญหา และทำาความเข้าใจกับปัญหาร่วมกัน โดย
ผูเ้รยีนพจิารณาถงึผลดผีลเสยีของทางเลอืกตา่งๆ 
และประเมินผลทางเลือกพิจารณาถึงผลดีผลเสีย
ของกรณศีกึษา หรอืสถานการณต์า่งๆ ทีผู่ส้อนจดั
ไว้ใหแ้ละหาวิธีการแกป้ญัหาทีพ่จิารณาแลว้เหน็ว่า 
เหมาะสมที่สุด ร่วมกัน จากนั้นจึงดำาเนินการขั้น
ที่ 5 ประเมินผลทางเลือกและระบุความเป็นไป
ได้โดยนักศึกษาจะช่วยกันระบุความเป็นไปได้ของ
กรณีศึกษาหรือสถานการณ์แล้วช่วยกันวิเคราะห์
และระบเุปน็ประเดน็ปญัหา นัน้ๆ โดยการแยกแยะ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของปัญหาได้จาก
กรณีศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสม
ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษาจากนั้น
ดำาเนินการข้ันที่ 6 สรุปและรายงานผล โดย 
นักศึกษาจะช่วยกันสรุปผลการวิเคราะห์จากการ
พจิารณาทางเลอืกทีเ่หมาะสมทีส่ดุของกรณศีกึษา 
ใหเ้พือ่นคนอืน่ๆ หรอืผูส้อนไดท้ราบในการทำางาน
และการแก้ปญัหาภายในทมี โดยผู้สอนจะดแูลและ
ให้คำาแนะนำากับผู้เรียน และข้ันตอนสุดท้าย คือ  
ขั้นที่ 7 นำาเสนอผลงานและประเมินผล โดยใน
ขั้นนี้หัวหน้าทีมจะนำาเสนอผลงาน หรือชิ้นงานให้
เพื่อนในห้องและผู้สอนฟัง จากนั้นผู้สอนทำาการ
ประเมินผู้เรียนในการนำาเสนอ โดยดูผลงาน หรือ
ชิ้นงานของทีม และสุดท้ายผู้สอนและผู้เรียนร่วม
กันสรุปเก่ียวกับการแก้ปัญหาของผู้เรียนในแต่ละ
ทีมร่วมกัน ซึ่งจากกิจกรรมต่างๆ ที่ดำาเนินการทั้ง 
7 ขั้น จะช่วยให้นักศึกษาที่เรียนรู้ตามรูปแบบเกิด
ทักษะในการคิดแก้ปัญหา ทำาให้นักศึกษามีทักษะ
ในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงขึ้น ซึ่งแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่กล่าวมา
ทั้ง 7 ข้ันตอนมีความสอดคล้องกับแนวทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้
ปัญหาที่ Smith and Ragan (1999, อ้างถึงใน 
วัชรา เล่าเรียนดี, 2552: 83) ได้กล่าวถึง การ
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เรียนรู้ด้วยกรณีศึกษา ว่าเป็นการเรียนรู้ด้วยการ
ศึกษากรณีปัญหา ผู้เรียนจะได้รับการนำาเสนอ
สถานการณ์ปัญหาที่เป็นสถานการณ์จริง และผู้
เรียนจะต้องดำาเนินการแก้ปัญหานั้น ซึ่งในการ
แก้ปัญหาผู้เรียนจะเลือกจัดการกับหลักการต่างๆ 
การศึกษาเป็นรายกรณีเหมาะสมกับการเรียนรู้ 
เพื่อแก้ปัญหาที่ไม่มีคำาตอบถูกต้องเพียงคำาตอบ
เดียวโดยเฉพาะปัญหานั้นต้องเป็นปัญหาที่ซับ
ซ้อนมองได้หลายๆ มุมมอง การศึกษาเป็นราย
กรณีสามารถพฒันาทกัษะการตดัสนิใจได้ด้วยการ
พจิารณาหาทางแกปั้ญหาและนำาเสนอแนวทางแก้
ปัญหา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สูติเทพ ศิริ
พิพัฒนกุล (2553) ที่พบว่า นิสิตปริญญาบัณฑิต
ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานท่ี
ใช้เทคนิคการเรียนร่วมกันด้วยกรณีศึกษาและ
เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ต่างกันทั้ง 4 
กลุ่มมีคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาหลัง
ทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง 

3. นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบมีความ
สามารถในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมในรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษาอยู่ในระดับมากซึ่งเป็น
ไปตาม สมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีเป็นเพราะ
วา่กิจกรรมการเรียนรูร้ว่มกนัตามรปูแบบการเรยีน
การสอนแบบผสมผสานด้วยการเรยีนรูร้ว่มกนัโดย
ใชก้รณศีกึษาเปน็การสอนทีเ่นน้ใหท้ำากจิกรรมรว่ม
กันในลักษณะกลุ่มโดยสมาชิกของกลุ่มจะช่วยกัน
เรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ สมาชิกใน
กลุม่ไมเ่พยีงแต่จะมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการเรยีนรู้
เท่านั้น แต่ยังช่วยถ่ายทอดความรู้ไปยังเพื่อนกลุ่ม
อืน่ๆ ทำางานรว่มกบัผูอ้ืน่ได้เปน็อย่างดีและมคีวาม
เข้าใจกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับ Johnson and 
Johnson (1994) ที่ได้กล่าวถึงลักษณะของการ
เรียนรู้ร่วมกันไว้ดังน้ีคือ ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันในทางบวก (Positive Interdependent) คือ

การพึง่พาอาศยักนัของสมาชกิในกลุ่มทีม่เีปา้หมาย
ร่วมกันมีการทำางานร่วมกันโดยที่สมาชิกในกลุ่ม
ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการทำางานนั้นๆ ทุกคน
ทำาเพือ่เป้าหมายเดยีวกันของกลุ่มและผลงานของ
แต่ละคนก็เป็นผลงานของกลุ่มกลุ่มจะสำาเร็จหรือ
ล้มเหลวขึ้นอยู่กับทุกคนถ้ากลุ่มประสบผลสำาเร็จ
ทุกคนย่อมประสบผลสำาเร็จด้วย

4. นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการเรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาม ี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้านทั้งนี้เป็น
เพราะว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสม
ผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษา
เป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนการสอน
ภายในห้องเรียนตามปกติโดยมีผู้สอนเป็นผู้นำา
ในการกำากับในช้ันเรียน กับการเรียนรู้แบบ
ออนไลน ์ซึง่เนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัโดยใชเ้ทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร กิจกรรม
การเรียนรู้มีท้ังการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งเป็นกิจกรรม
การสอนที่เน้นให้นักศึกษาทำากิจกรรมร่วมกันใน
ลกัษณะกลุม่โดยสมาชกิของกลุม่จะชว่ยกนัเรียนรู ้
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 การนำารปูแบบการเรยีนการสอนแบบ
ผสมผสานดว้ยการเรยีนรูร้ว่มกนัโดยใช้กรณีศกึษา
เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
แก้ปัญหา และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม จะต้องมี
การศกึษาถงึวธิกีารจดัการเรยีนการสอน ทำาความ
เข้าใจในเนื้อหารายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาซึ่งกรณีศึกษาที่นำามา
จัดการเรียนการสอนต้องมีความสอดคล้องกับ
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เนื้อหา 

1.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามรปูแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานด้วย
การเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษาเพ่ือส่งเสริม
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา 
และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม สิ่งสำาคัญอย่างยิ่งก็
คือ การเตรียมความพร้อมของกลุ่มตัวอย่างโดย
จะต้องมีการสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มตัวอย่าง
ที่เราจะนำารูปแบบไปทดลองใช้ และกลุ่มตัวอย่าง
ต้องมีพื้นฐานความรู้และทักษะในการใช้ ICT ใน
การเรียนแบบออนไลน์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อกลุ่มตัวอย่าง 

1.3 ครูผู้สอนท่ีจะนำารูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสานด้วยการเรยีนรูร้ว่มกนัโดย
ใช้กรณีศึกษาไปใช้จะต้องมีความรู้ความสามารถ
ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และต้องสามารถให้คำา
แนะนำา ช่วยเหลือ ตลอดจนสร้างความกระจ่าง
ให้กับนักศึกษามีปัญหาในการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
ดังกล่าว 

1.4 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วย

การเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษา ควรมีการ
สอดแทรกหลักคุณธรรม จริยธรรม ที่จำาเป็น เช่น 
ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความ
ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาพัฒนาการทั้งด้านความรู้และคุณธรรม
ไปพร้อมๆ กัน

2. ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการวจิยัครัง้ตอ่ไป 

2.1 ควรศึกษาและวิจัยเก่ียวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน และการ
เรยีนการสอนแบบออนไลนท่ี์สง่ผลต่อการคดิอยา่ง
มีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

2.2 ควรศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรม
นอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ การคดิแกป้ญัหา และการเรยีนรูร้ว่ม
กันเป็นทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกิจกรรม
อื่นๆ เพื่อส่งเสริมการคิด และการทำางานเป็นทีม 
เช่น การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การ
จัดการเรียนรู้การสอนคิดโดยโครงงาน เป็นต้น
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