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การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่าน เครือข่ายสังคมออนไลน์
โดยใช้กรณี ศึกษา ด้วย วิ ดีโอแชร์ริง เพื่อพัฒนาทักษะการคิ ดอย่างมีวิจารณญาณ
กุลธวัช สมารักษ์1* ปณิตา วรรณพิรุณ2 และ พัลลภ พิรยิ ะสุรวงศ์2
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั และพัฒนาโดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อแชร์รงิ 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อแชร์รงิ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีส่อื สารมวลชน คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ชัน้ ปี ท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จํานวน 20 คน วิธกี ารดําเนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น
2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่าน เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึ ษาด้วย
วิดโี อแชร์รงิ ระยะที่ 2 การศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้
กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อแชร์รงิ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ รูปแบบการเรียน
แบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อแชร์รงิ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิจยั คือ ค่าเฉลีย่ เลขคณิต ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
t – Test Dependent ผลจากการวิจยั พบว่า
1. รูปแบบการเรีย นการสอนแบบผสมผสานผ่ านเครือ ข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้กรณีศึกษาด้วยวิดีโอแชร์ริง
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการรูปแบบการเรียนการสอน 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน
3) กระบวนการเรียนการสอน และ 4) การวัดและการประเมินผล
2. นักศึกษาทีเ่ รียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อ
แชร์รงิ มีคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
์
3. นักศึกษาทีเ่ รียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อ
แชร์รงิ มีคะแนนทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
คําสําคัญ: การเรียนแบบผสมผสาน เครือข่ายสังคมออนไลน์ การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกรณีศกึ ษา วิดโี อแชร์รงิ
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
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Development of Blended Learning Model via Social Network by using
Case-based Learning on Video Sharing for Developing Critical Thinking Skills
Gulthawat Samarak1* Panita Wannapiroon2 and Pallop Piriyasurawong2
Abstract
This research and development aimed to 1) development the blended learning model via social network by
using case-based learning on video sharing, 2) to study the result of using the blended learning model via social
network by using case-based learning on video sharing. The Samples of study were 20 graduate student from
division of mass communication technology, faculty of Mass communication technology, Ramkhamhaeng
University in academic year 1/2555. The research tools included the blended learning model via social network by
using case-based learning on video sharing, the learning achievement test, and the critical thinking test. The data
were analyzed using the arithmetic mean, standard deviation, and t-Test Dependent
The research findings were as:
1. The blended learning model via social network by using case-based learning on video sharing consisted of
four components are 1) principles, 2) objectives, 3) instructional process and 4) evaluation.
2. The graduate students’ posttest score gained from learning achievement part were higher than there pretest
score at the statistical significance level .01.
3. The graduate students’ posttest score gained from critical thinking part were higher than there pretest score
at the statistical significance at level .01.
Keywords: Blended Learning, Social Network, Case-based Learning, Video sharing, Critical Thinking
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1. บทนํา
ในปจั จุบนั มีการนํ าการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
มาใช้ในการจัดการศึกษาหลายระดับ ได้แก่ การเรียนการ
สอนระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษา
ตอนต้นประถมศึกษาตอนปลาย ประถมศึกษาตอนต้น แม้
กระทัง้ การศึกษาระดับอนุ บาล ในการนํ าการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานมาใช้ในการจัดการศึกษาแต่ละระดับ
นัน้ การออกแบบการเรียนการสอน ถือเป็ นปจั จัยสําคัญที่
จะกําหนดว่ าจะมีการผสมผสานในระดับใด รูปแบบใด
การออกแบบวิธกี ารเรียน วิธกี ารสอน กิจกรรมการเรียน
การสอนและเครื่องมือสนับสนุ นการเรียน จะแตกต่างกัน
ไปตามจุ ดมุ่ งหมายในการเรียน เนื้ อหา อายุ และระดับ
การศึกษา ของผู้เรียน และระบบโครงสร้างพื้นฐานเป็ น
สําคัญ [1] โดยการนําข้อดีของการเรียนการสอนและการ
เรียนในชัน้ เรียนแบบดัง้ เดิมเข้ามาเสริมเติมเต็มจุดด้อยซึง่
กัน และกั น เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้สงิ่ อํานวยความสะดวกความสะดวก
ในอินเทอร์เน็ตเป็ นสือ่ และเครื่องมือในสภาพแวดล้อมของ
การเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการเรียน
การใช้ส่อื สังคมออนไลน์ เช่น Chatroom, Facebook,
Twitter, Youtube, Blogs, Wikipedia และWebboard
เข้ามาช่วยในการเรียนรู้ร่วมกันสามารถเพิม่ ช่องทางใน
การติดต่อสื่อสารและสร้างกิจกรรมการเรียนให้กบั ผูเ้ รียน
ั หาและ
ได้ ใช้ในการแบ่ งป นั ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงป ญ
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ในระหว่างการเรียนการสอนได้
สะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้ [2]
วิดโี อแชร์รงิ ไม่เพียงเป็ นสือ่ วิดโี อออนไลน์ ทีผ่ คู้ นต่าง
เข้ามาใช้ประโยชน์ ในด้านการเรียนรู้ ด้านความบันเทิง
หรือด้านการตลาด แต่กลายเป็ นว่า วิดโี อแชร์รงิ กลายเป็ น
สื่อที่มีอิทธิพลในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการแสดง
ความคิดเห็น หรือสร้างความนิยมสารพัดรูปแบบเพื่อให้
รับ ความรู้ และข่ า วสารที่เ ข้า ใจง่ า ยผ่ า นรู ป แบบวิดีโ อ
ออนไลน์ วิดีโอแชร์ริงยังถู กมองในแง่ ดีว่ าเป็ นสื่อที่ได้
แสดงความคิดเห็นและการแสดงออก โดยบันทึกและ
เผยแพร่ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ท่ี ใ ห้ บ ริ ก ารในเครื อ ข่ า ยสัง คม
ออนไลน์ วิดโี อแชร์รงิ จึงกลายเป็ นเครื่องมือในการสื่อสาร
การศึกษาทีไ่ ด้รบั ความนิยมในการเผยแพร่ผ่านเครือข่าย
ทางสังคมออนไลน์กนั มากขึน้ เพื่อหวังเป็ นช่องทางในการ
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สือ่ สารในด้านต่าง ๆ ประกอบกับสามารถวัดผลการรับชม
หรือแสดงความคิดเห็นได้ง่าย ด้วยเหตุปจั จัยเหล่านี้ จึง
ทําให้เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ท่มี วี ดิ โี อแชร์รงิ ได้รบั
ความสนใจในขณะนี้
การเรียนด้วยกรณีศกึ ษาเป็ นการนําเสนอปญั หาทีเ่ ป็ น
จริงสถานการณ์ ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการ
เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ทําความเข้าใจในปญั หา [3] จาก
กรณี ศึกษาหาข้อมู ลที่น่ าเชื่อถือได้สรุ ปอ้างอิงอย่ างมี
เหตุผลสามารถแก้ปญั หาและตัดสินคุณค่าของข้อมูลจาก
กรณี ศึกษาได้และเกิดทักษะการคิดวิจารณญาณ และ
สามารถนํ า กรณี ศึ ก ษามาเป็ นกลวี ธี ก ารเรี ย นผ่ า น
เครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ [4]
การคิดวิจารณญาณ เป็ นลักษณะหนึ่งของการคิดทีใ่ ช้
ทักษะการคิดจํานวนมาก มีลําดับขัน้ ตอนกระบวนการที่
ชัด เจนเป็ น การใช้ ค วามรู้ ม าจํ า แนกข้ อ มู ล พิ จ ารณา
ไตร่ ต รองอย่ า งสมเหตุ ส มผล รวมทัง้ การค้ น คว้ า หา
หลักฐานเพื่อวิเคราะห์และประเมินข้อโต้แย้ง เพื่อตัดสินใจ
ว่าสิง่ ใดควรเชื่อหรือควรทํา ช่วยให้ตดั สินใจสภาพการณ์
ั หาด้วยตนเองได้อย่ างถู กต้อง การคิด
ตัดสินใจแก้ป ญ
วิจารณญาณสามารถพัฒนาให้เกิดขึน้ ได้ดว้ ยวิธกี ารสอน
หลากหลายวิธี เช่น วิธกี ารเรียนด้วยกรณีศกึ ษา การใช้
คําถาม การใช้มอบหมายการเขียน การสนทนา และการ
อภิปราย [5]
จากหลักการ แนวคิดและทฤษฎีท่ีกล่ าวมาข้างต้ น
ผู้ วิ จ ั ย จึ ง เห็ น ว่ า นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต เป็ น
กลุ่มเป้าหมายสําคัญทีค่ วรได้รบั การพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยใช้การเรียนรู้โดยใช้กรณี ศึกษาผ่ าน
รู ป แบบการเรียนแบบผสมผสานผ่ า นเครือข่ ายสัง คม
ออนไลน์ ด้วยวิดีโอแชร์ริง แต่ เนื่องจากยังไม่มีการเรียน
แบบผสมผสานผ่ า นเครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ โ ดยใช้
กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อแชร์รงิ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่าง
มีวจิ ารณญาณดังกล่าว จึงจําเป็ นต้องดําเนินการวิจยั เพื่อ
ศึกษาและพัฒนาการเรียนแบบผสมผสานผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ โดยใช้กรณี ศึกษาด้วยวิดีโ อแชร์ริงเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาทักษะการคิดอย่ างมีวิจารณญาณอันเป็ น
ประโยชน์ต่อผูเ้ รียนต่อสังคมในอนาคตให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์การวิ จยั
2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อแชร์
ริงเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนก่อน
์
และหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อแชร์รงิ
2.3 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ก่อนและหลังเรียนโดยใช้รปู แบบการเรียนแบบผสมผสาน
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อ
แชร์รงิ
3. สมมติ ฐานการวิ จยั
3.1 นักศึกษาที่เรียนโดยใช้รู ปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึ ษา
ด้ ว ยวิ ดี โ อแชร์ ริ ง เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ ที่พ ัฒนาขึ้น มีคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนก่อน
์
เรียนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
3.2 นักศึกษาที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึ ษา
ด้วยวิดโี อแชร์รงิ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ที่พฒ
ั นาขึน้ มีคะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
หลังเรียนสูงกว่าคะแนนทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ก่อนเรียนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1 ประชากร คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 2,075 คน
4.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีส่อื สารมวลชน คณะเทคโนโลยีการ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง ชัน้ ปี ท่ี 1 ภาค
เรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จํานวน 20 คน ซึ่งเป็ น
นักศึกษาทีเ่ รียนวิชาเกีย่ วกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
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5. ตัวแปรที่ใช้ในการวิ จยั
5.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ รูปแบบ
การเรียนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดย
ใช้กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อแชร์รงิ
5.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ผล
สัมฤทธิทางการเรี
ยนและทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
์
6. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อ
แชร์รงิ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
1) พัฒนากรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึ ษา
ด้ ว ยวิ ดี โ อแชร์ ริ ง เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ โดยนํ าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์
และสัง เคราะห์ ข้อ มู ล หลัก การ แนวคิ ด และทฤษฎี ท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การเรียนแบบ
ผสมผสาน การเรียนโดยใช้กรณีศกึ ษา และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ มากําหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน
2) พัฒ นารู ป แบบการเรี ย นแบบผสมผสานผ่ า น
เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อแชร์
ริงเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ โดยใช้
องค์ประกอบแนวคิดที่ได้จากขัน้ ที่ 1 มาใช้เป็ นกรอบ
แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้ น
องค์ประกอบกระบวนการขัน้ ตอนที่มีความเป็ นระบบ
(System Approach) และแสดงความสัมพันธ์ซ่ึงกัน
และกันตาม ADDIE Model ซึง่ มีขนั ้ ตอนคือ
2.1) ขัน้ การวิเคราะห์ (Analysis) วิเคราะห์ผเู้ รียน,
วิเคราะห์จุ ด มุ่ งหมายของรู ปแบบการสอน, วิเ คราะห์
เนื้อหา และวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับการเรียนแบบ
ผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึ ษา
ด้วยวิดโี อแชร์รงิ
2.2) ขัน้ การออกแบบ (Design)
2.2.1) ออกแบบองค์ประกอบของรูปแบบ
การเรียนการสอน ประกอบด้วย 1. หลักการของรูปแบบ
การเรียนการสอน 2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอน
3. กระบวนการเรียนการสอน 4. การวัดและการประเมินผล
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2558

2.2.2) ออกแบบหลักการของรูปแบบการ
เรียนการสอน ประกอบด้วย 1. การเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน 2. กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ก รณี
ศึกษา 3. เครือข่ ายสังคมออนไลน์ 4. วิดีโ อแชร์ ริง 5.
บทบาทผูเ้ รียน 6. บทบาทผูส้ อน
2.2.3) ออกแบบวัตถุ ประสงค์ของรูปแบบ
การเรียนการสอน
(1) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณโดยกระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อ
แชร์รงิ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนโดยกระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อแชร์
ริงของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.2.4) ออกแบบกระบวนการเรียนการสอน
ประกอบด้วย
(1) ขัน้ การเตรียมการก่อนการเรียน
การสอน
(2) ขัน้ การจัดกระบวนการเรียนการสอน
2.2.5) ออกแบบการวัดและประเมินผล แบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วน คือ
(1) การวัด คะแนนผลสัมฤทธิท์ าง
การเรีย นของผู้ เ รีย นก่ อ นเรีย นและหลัง เรีย น โดยใช้
แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อคําถาม
ใช้เวลาในการทํา 30 นาที โดยใช้แบบทดสอบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
ในรายวิชา TMC 6503 เทคโนโลยีการผลิตภาพยนตร์
และการนํ าเสนอสื่อโทรทัศน์ (Film & Television
Productions and TV Presentation Technologies)
(2) การวัดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ของผูเ้ รียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบวัดการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณแบบทัวไป
่ Cornell Critical Thinking
Test Level Z ซึ่งใช้สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
เป็ นคําถามแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จํานวน 52 ข้อคําถาม
ใช้เวลาในการทํา 50 นาที ในแบบวัดนี้ เป็ นการวัด
องค์ประกอบของการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ 6 ด้าน
ได้แก่ การสรุปแบบนิรนัย, การให้ความหมาย, การ
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พิจารณาความน่ าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลและการสังเกต,
การสรุปแบบอุปนัย, การสรุปโดยการทดสอบสมมติฐาน
และการทํานาย และการนิยามและการระบุขอ้ สันนิษฐาน
2.3) ขัน้ การพัฒนา (Development)
2.3.1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึ ษา
ด้วยวิดโี อแชร์รงิ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
จากขัน้ การออกแบบ ตามขัน้ ตอน คือ
(1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณี
ศึกษาด้วยวิดีโอแชร์ริงเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
(2) จัดทํารูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณี
ศึกษาด้วยวิดีโอแชร์ริงเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยนําเสนอเป็ นแผนภาพและความเรียง ไป
เสนออาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
2.3.2) พัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้
กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อแชร์รงิ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่าง
มีวจิ ารณญาณ ตามขัน้ ตอน คือ
(1) กําหนดเนื้อหา จุดประสงค์การ
เรียนรู้ ขัน้ ตอน กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อการ
เรี ย นการสอน จากนั ้น นํ าเสนออาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์เพื่อให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ และนํ าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้ อหา
จํานวน 3 ท่าน ประเมินความเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ
(2) นํ ารายละเอียดของรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
โดยใช้กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อแชร์รงิ เพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ มาออกแบบระบบบริหารจัดการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
โดยใช้กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อแชร์รงิ เพื่อพัฒนาทักษะการ
คิด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ โดยเขีย นเป็ น ผัง โครงสร้ า ง
(flowchart) และสตอรีบ่ อร์ด (storyboard)
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(3) นํ า ผัง โครงสร้ างเว็บไซต์ และ
สตอรี่บอร์ดที่ออกแบบไว้ไปนํ าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ
(4) นํ า ผัง โครงสร้ างเว็บไซต์ และ
สตอรี่บอร์ดปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน จํานวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความเหมาะสมและปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขตามคํ า
แนะนําของผูเ้ ชีย่ วชาญ
2.3.3) พัฒนาแผนการสอนและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ โดยใช้กรณี ศึกษาด้วยวิดีโ อแชร์ริงเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ โดยใช้ Moodle
LMS
(1) นํ า แผนการสอนและระบบ
บริหารจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ โดยใช้กรณี ศึกษาด้วยวิดีโ อแชร์ริงเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณเสนอให้อาจารย์
ที่ป รึก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ต รวจสอบและให้ ข้อ เสนอแนะ
จากนัน้ นําไปให้ผทู้ รงคุณวุฒดิ า้ นเนื้อหา ด้านการออกแบบ
การเรียนการสอน และด้านการเรียนการสอน จํานวน 3
ท่าน ตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของแผนการ
สอนและระบบบริหารจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อ
แชร์รงิ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่
สร้างขึน้
(2) นํ า แผนการสอนและระบบ
บริหารจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ โดยใช้กรณี ศึกษาด้วยวิดีโ อแชร์ริงเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดอย่ างมีวิจ ารณญาณ มาปรับปรุ ง
แก้ไขให้มคี ุณภาพและความเหมาะสมตามคําแนะนํ าของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ
2.3.4) พั ฒ นาคู่ มื อ แนวทางปฏิ บ ั ติ ต าม
รู ป แบบการเรียนแบบผสมผสานผ่ า นเครือข่ ายสัง คม
ออนไลน์ โดยใช้กรณีศึกษาด้วยวิดีโอแชร์ริงเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอย่ างมีวิจ ารณญาณ สําหรับผู้เรียนและ
ผูส้ อน
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2.3.5) สร้ า งเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
(1) แบบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
ด้วยรูปแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้
กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อแชร์รงิ
(2) แบบวัดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ระยะที่ 1 การศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียน
แบบผสมผสานผ่ า นเครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ โ ดยใช้
กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อแชร์รงิ ฯ
การศึกษาผลของการใช้รปู แบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึ ษา
ด้ ว ยวิ ดี โ อแชร์ ริ ง เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ ตามแบบแผนการวิจยั แบบ One Group
Pretest-Posttest Design [6]
O1

X

O2

มีขนั ้ ตอนการดําเนินการคือ
1) ขัน้ เตรียมการก่อนการทดลอง
1.1) การเตรียมความพร้อมของสถานที่ ห้อง
ปฏิบ ัติการคอมพิเตอร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ การ
เชื่อมต่ อระบบเครือข่ ายอินเตอร์เน็ ต และโปรแกรมที่
เกีย่ วข้อง
1.2) เตรียมความพร้อมของแผนการจัดการเรียน
การสอน ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ผ่ า นเครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ โดยใช้ กรณี ศึก ษา คู่ มือ
ปฏิบตั สิ าํ หรับผูเ้ รียนและผูส้ อนตามรูปแบบฯ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
และเครื่องในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2) ขัน้ ดําเนินการทดลอง
2.1) วัดผลสัมฤทธิก่์ อนเรียน
2.2) วัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน
ก่อนการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อแชร์รงิ
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
โดยใช้แบบวัดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณมาตรฐานแบบ
ทัวไป
่ Cornell Critical Thinking test, Level Z
2.3) ดํ า เนิ น การวิ จ ั ย โดยให้ ผู้ เ รี ย นดํ า เนิ น
กิจกรรมการเรียนตามรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2558

ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อ
แชร์ริงเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ ที่
พัฒนาขึน้ โดยใช้ระยะเวลาในการทดลอง 7 สัปดาห์
2.4) เมื่อสิน้ สุดการดําเนินกิจกรรม ทําการวัดผล
สัมฤทธิของผู
์ เ้ รียน
2.5) เมื่อสิ้นสุดการดํ าเนิ นกิจ กรรม ทํ าการวัด
ความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณโดยใช้แบบวัดการคิดอย่างมี
วิจ ารณญาณมาตรฐานแบบทัว่ ไป Cornell Critical
Thinking test, Level Z
7. สรุปผลการวิ จยั
ตอนที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนแบบผสมผสานผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อแชร์รงิ
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบ
ด้วย 4 องค์ประกอบคือ
1) หลักการของรูปแบบการสอน
1.1) การเรียนการสอนแบบผสมผสาน
1.2) กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศกึ ษา
1.3) เครือข่ายสังคมออนไลน์
1.4) วิดโี อแชร์รงิ
1.5) บทบาทผูเ้ รียน
1.6) บทบาทผูส้ อน
2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน
2.1) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
โดยกระบวนการเรี ย นการสอนแบบผสมผสานผ่ า น
เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อแชร์รงิ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3) กระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วย 2 ขัน้ ตอน
คือ
3.1) ขัน้ การเตรียมการก่ อนการเรียนการสอน
ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอนย่อย คือ
3.1.1) การฝึกปฏิบตั ิ
3.1.2) การจัดกลุม่ ผูเ้ รียน
3.1.3) การวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของ
์
ผูเ้ รียนก่อนเรียน
3.1.4) การวัดการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ
ของผูเ้ รียนก่อนเรียน

_15-0870(001-240).indd 211

3.2)
ขัน้ การจัดกระบวนการเรียนการสอน
ประกอบด้วย 2 ขัน้ ตอนใหญ่ 8 ขัน้ ตอนย่อย คือ
ขัน้ ที่ 1 การศึกษาเนื้อหา ประกอบด้วย 2 ขัน้ ตอน
ย่อย คือ
(1.1) การศึกษาเนื้อหาภาคทฤษฎี
(1.2) การศึกษาเนื้อหาภาคปฏิบตั ิ
ขัน้ ที่ 2 กระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อแชร์รงิ
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ประกอบด้วย
6 ขัน้ ตอนย่อย คือ
(2.1) ขัน้ ทําความเข้าใจประเด็นปญั หา (Understand
problem)
(2.2) ขัน้ วิเคราะห์ สะท้อน อภิปาย (Research
problem)
(2.3) ขัน้ เสนอวิธกี ารแก้ปญั หา (Selection of
Solution)
(2.4) ขัน้ การประเมินและตัดสินใจ (Evaluation and
Decision)
(2.5) ขัน้ การแบ่งปนั ประสบการณ์ (Sharing with
Group)
(2.6) ขัน้ สืบสานสร้างความรูใ้ หม่ (Construction for
New Knowledge)
4) การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อ
แชร์รงิ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามี 2 ด้าน คือ
4.1) การวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนหลังเรียน
์
4.2) การวัดและประเมินผลการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ตอนที่ 2 ผลการใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อ
แชร์รงิ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
1) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนแบบ
์
ผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึ ษา
ด้วยวิดโี อแชร์รงิ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้รูปแบบ
การเรียนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดย
ใช้กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อแชร์รงิ นําเสนอดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
แบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
โดยใช้กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อแชร์รงิ ก่อนเรียน
และหลังเรียน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
(Pretest)
(Posttest)

x

(S.D.)

t-Test

Sig.

18.70
26.25

2.39
1.29

-19.50**

.000

** p < .01
จากตารางที่ 1 พบว่านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
เรียนโดยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่านเครือข่าย
สัง คมออนไลน์ โ ดยใช้ก รณี ศึก ษาด้ว ยวิดีโ อแชร์ริง มี
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนแบบผสมผสานผ่านเครือข่าย
์
สังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อแชร์รงิ หลัง
เรียน ( x = 26.25, S.D. = 1.29) สูงกว่าก่อนเรียน ( x
= 18.70, S.D. = 2.39 ) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตที่ .01
2) ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ก่อนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อ
แชร์รงิ
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณก่อนและหลังเรียน
ผลคะแนนการคิ ด
อย่างมีวิจารณญาณ
(Pretest)
(Posttest)

x

(S.D.)

t-Test

Sig.

30.45
41.50

4.54
3.50

-21.65** .000

** p < .01
จากตารางที่ 2 พบว่านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
เรียนโดยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อแชร์รงิ มีผล
ทัก ษะการคิด อย่ า งมีวิจ ารณญาณ หลัง เรีย น ( x =
41.50, S.D. = 3.50) สูงกว่าก่อนเรียน ( x = 30.45,
S.D. = 4.54) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตที่ .01
8. อภิ ปรายผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
8.1 อภิปรายผลการวิจยั
1) ผลการศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน โดย
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รู ป แบบการเรียนแบบผสมผสานผ่ า นเครือข่ ายสัง คม
ออนไลน์ โ ดยใช้ ก รณี ศึ ก ษาด้ ว ยวิ ดี โ อแชร์ ริ ง พบว่ า
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนโดยรูปแบบการเรียน
แบบผสมผสานผ่ า นเครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ โ ดยใช้
กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อแชร์รงิ มีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตที่
.01 สอดคล้องกับ [7] ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียน
คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนวิ ช า อาเซีย นศึก ษา ได้ พ บว่ า
นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จํานวน
40 คน เมื่อเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
อาเซียนที่พ ัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกว่ า
ก่อนเรียน สอดคล้องกับ [8] ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนา
บทเรียนแบบการ์ตู นแอนิ เมชันบทแท็บเล็ตเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่ านเขียนภาษาไทย ของนักเรียน
ช่ วงชัน้ ที่ 1 พบว่ าบทเรียนแบบการ์ตู นแอนิ เมชันบน
แท็บเล็ต ประกอบด้วยเนื้อหาทัง้ หมด 6 ตอน นักเรียน
จํ า นวน 30 คน ที่เ รีย นโดยใช้ บ ทเรีย นแบบการ์ ตู น ที่
พัฒนาขึน้ มีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
์
เรียน สอดคล้องกับ [9] ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาเว็บ
ฝึ กอบรมแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนการสอน
รูปแบบ MIAP เรื่อง การสร้างบทเรียนออนไลน์ พบว่า
เว็บฝึ กอบรมแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ
MIAP เรื่อง การสร้างบทเรียนออนไลน์ ประกอบด้วย
เนื้อหาทัง้ หมด 5 ตอน กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คืออาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จํานวน 30 คน มีผลสัมฤทธิ ์
การฝึ กอบรมหลังการอบรมสูงกว่าก่ อนการอบรม และ
สอดคล้องกับ [10] ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการ
ฝึ ก อบรมครู ช่ า งด้ ว ยเทคนิ ค การเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน ผ่ า น
เครือ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต สํ า หรับ จัด การเรี ย นการสอน
วิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ทีพ่ บว่า รูปแบบการฝึ กอบรมครู
ช่ า งด้ ว ยเทคนิ ค การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ต สําหรับการจัดการเรียนการสอน เป็ นรูปแบบ
ของการฝึ กอบรมแบบผสมผสาน พบว่ า มี ก ารหา
ประสิทธิภาพ หลักสูตร 85.22/83.95 สูงกว่าเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้
80/80 และผลการประเมินภาคปฏิบ ัติของผู้เข้ารับการ
ฝึ กอบรม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.31 มากกว่าเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้ร้อยละ 75 และผู้เข้ารับการฝึ กอบรม มีความ
พึงพอใจต่ อหลักสูตรฝึ กอบรมในระดับมาก (ค่ าเฉลี่ย
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2558

4.38) ในการติดตามผลเพื่อประเมินผลผลิต นักเรียนที่
เรียนกับผู้สอนที่ใช้แผนการสอนที่พ ัฒนาขึ้นนี้ มีความ
พึงพอใจในการสอนของครูในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 4.32)
2) ผลการศึกษาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ โ ดยใช้ ก รณี ศึ ก ษาด้ ว ยวิ ดี โ อแชร์ ริ ง พบว่ า
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนโดยรูปแบบการเรียน
แบบผสมผสานผ่ า นเครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ โ ดยใช้
กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อแชร์รงิ มีคะแนนทักษะการคิดอย่าง
มีวจิ ารณญาณสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับ [11] ทีไ่ ด้
ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศกึ ษา
ทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
ทําการทดลองใช้รปู แบบการสอน พบว่า นักศึกษาวิชาชีพ
ครูมคี วามสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณสูงขึน้
และสอดคล้องกับ [12] ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
ั ญาเพื่อ
เรียนแบบผสมผสานโดยใช้เ ครื่องมือ ทางป ญ
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ทําการทดลองใช้
รูปแบบการสอนนักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการเรียน
การสอนที่ พ ั ฒ นาขึ้ น มี ค ะแนนทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน
8.2 ข้อเสนอแนะ
1) สถาบันการศึกษาทีน่ ํารูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึ ษา
ด้วยวิดโี อแชร์รงิ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ไปใช้ ควรต้องมีกระบวนการอบรมปฐมนิ เทศ เพื่อให้
ผูเ้ รียนมีความเข้าใจกับวิธกี ารสอนตามรูปแบบการเรียน
แบบผสมผสานผ่ า นเครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ โ ดยใช้
กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อแชร์รงิ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่าง
มีวจิ ารณญาณ
2) ควรมีการศึกษาพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารญาณ
ของผู้เรียนที่เรียนตามรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อ
แชร์ ริ งเพื่ อพัฒนาทักษะการคิ ดอย่ างมี วิ จารณญาณ ที่
พัฒนาขึน้ โดยทําการวัดคะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารญาณ
ของผู้ เ รี ย นก่ อ นเรี ย น จากนั ้น ทํ า การวัด ครัง้ ที่ 2 ใน
สัปดาห์ท่ี 4 ของการเรียนตามรูปแบบซึง่ เป็ นระยะเวลาที่
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ผูเ้ รียนเกิดพัฒนาการของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และ
ทําการวัดครัง้ ที่ 3 ในสัปดาห์ท่ี 7 จากการเรียนปกติ
ทัง้ หมด 15 สัปดาห์
9. กิ ติกรรมประกาศ
การวิจยั นี้ได้รบั เงินอุดหนุ นบางส่วนจากทุนอุดหนุ น
การวิ จ ั ย เพื่ อ ทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ สํ า หรับ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และการวิจยั นี้สําเร็จได้ด้วย
ได้รบั ความเมตตาจากหลายฝ่าย ผูว้ จิ ยั จึงขอขอบพระคุณ
อย่างสูง ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.วีร สุภะ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ, ผศ.ดร.สยาม แกมขุนทศ
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ผศ.
ดร.พัลลภ พิระยะสุรวงศ์ และ ผศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ
ตลอดถึงหลายท่านทีไ่ ม่ได้เอ่ยนาม
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