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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียน  

แบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐานเพ่ือพัฒนาทักษะการรู้ เท่าทันสื่อของนักศึกษาสาขาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่  1  
ที่เรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
จ านวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาการศึกษา 
เกี่ยวกับการเรียนแบบผสมผสาน การเรียนแบบร่วมมือ และการใช้ทรัพยากรเป็นฐาน 2) รูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐานเพ่ือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ  
3) แบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับองค์ประกอบและ
ขั้นตอนของรูปแบบ ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าที 

ผลการวิจัย พบว่า   
1.  รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐาน  

มีองค์ประกอบ 9 ด้าน คือ 1) เป้าหมายการเรียน 2) วิธีการเรียน 3) เนื้อหาการเรียน 4) บทบาทผู้เรียน  
5) บทบาทผู้สอน 6) วิธีปฏิสัมพันธ์บนเว็บ 7) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 8) ปัจจัยสนับสนุน
การเรียนบนเว็บ และ 9) การประเมินผลการเรียน ส่วนขั้นตอนการเรียน มี 3 ขั้นตอน คือ 1) การปฐมนิเทศ  
2) การด าเนินกิจกรรมบนเว็บและในห้องเรียน และ 3) การประเมินผล ส าหรับกิจกรรมการเรียน มี 6 ขั้นตอน 
คือ 1) การเลือกประเด็น 2) วางแผนการค้นคว้า 3) การสืบค้นและประเมินสารสนเทศ 4) การน าเสนอภายในทีม  
5) การเตรียมน าเสนอผลงานของทีม และ 6) การประเมินผลงาน  



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย  ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)                                            169 
   

2.  คะแนนเฉลี่ยทักษะการรู้ เท่าทันสื่อของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการประเมินรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยผู้ทรงคุณวุฒิแสดงว่ารูปแบบ 
การเรียนแบบผสมผสานมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 

 

ค าส าคัญ: การเรียนแบบผสมผสาน, การเรียนแบบร่วมมือ, ทรัพยากรเป็นฐาน, ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to develop a blended learning model based on 

cooperative learning using resource-based learning to develop media literacy skills of 
Education Program Students of Nakhon Pathom Rajabhat University. The sample of the 
research was 27 students of Nakhon Pathom Rajabhat University selected by purposive 
sampling method. The research instruments were: 1) a questionnaire about students’ opinion 
on blended learning, cooperative learning, and resource-based learning; 2) a blended learning 
model based on cooperative learning using resource-based learning to develop media literacy 
skills; 3) a media literacy skills test; and 4) a questionnaire about experts’ opinion on 
component and procedure of the model. The statistics used for data analysis were mean, 
standard deviation and t-test.  
 The findings of this research were as follows: 

1. The blended learning model based on cooperative learning using resource-based 
learning comprises nine aspects. They were: 1) goal of learning, 2) method of learning,  
3) learning content, 4) role of learners, 5) role of the teacher, 6) interactive method on the 
website, 7) computer technology and network systems, 8) learning support factors on the 
website, and 9) learning evaluation. The learning procedure consisted of 3 steps: 1) orientation, 
2) activity conducting on the website and in the classroom, and 3) evaluation. The learning 
activities followed 6 steps. They were 1) selecting issue, 2) planning to search, 3) searching 
and evaluating information, 4) presenting within the group, 5) preparing to present the work, 
and 6) assessing the performance. 

2. The students’ average posttest score for media literacy skills was higher than pretest 
score at .05 level of significance. The result of evaluation by the experts showed that the 
blended learning model was appropriate at the highest level.   
 

Keywords: blended learning, cooperative learning, resource-based learning, media literacy skills 
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บทน า  
ทักษะส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิตของประชาชนในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการรู้เท่าทันสื่อโดยเป็น

ทักษะที่จ าเป็นต้องเรียนรู้เพ่ือการเข้าถึง การประเมิน การวิเคราะห์ และการสร้างสื่อ เพ่ือให้สามารถตัดสินใจ
เลือกรับข่าวสารได้อย่างถูกต้อง จะเห็นได้ว่าการรู้เท่าทันสื่อมีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยสามารถสร้างและพัฒนา
สมรรถนะ ทัศนคติ และทักษะที่จ าเป็น ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นผู้ที่มีทักษะและความสามารถในการวิเคราะห์  
การประเมินและการใช้สื่อในการประกอบวิชาชีพและการด าเนินชีวิตของบุคคลได้   

จากการศึกษางานวิจัยของอุษา  จันทสนธิ (2536) พบว่า การเรียนแบบร่วมมือช่วยให้เกิดการท างาน
เป็นกลุ่มและท าให้งานกลุ่มประสบความส าเร็จตามเป้าหมายร่วมกันได้ นอกจากนี้งานวิจัยของวราภรณ์   
สินถาวร (2553) ซึ่งศึกษารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานแบบร่ วมมือโดยใช้แหล่งข้องมูลเป็นหลัก 
ในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการรู้สารสนเทศ และทักษะการเรียนรู้เป็นทีมของนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า นักศึกษาครูระดับปริญญาตรีที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานแบบ
ร่วมมือโดยใช้แหล่งข้องมูลเป็นหลัก มีคะแนนความรู้ความเข้าใจทางสารสนเทศ และทักษะการเรียนรู้เป็นทีม
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 
ประกอบด้วย  

1) การเรียนแบบผสมผสาน เป็นการผสมผสานยุทธวิธีในการเรียนการสอนที่หลากหลายเข้าด้วยกัน 
ทั้งการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า โดยใช้สื่อการเรียนการสอน กิจกรรม
การเรียนการสอน และวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพ่ือตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น
รูปแบบของการจัดการเรียนแบบผสมผสานจึงมีทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบดั้งเดิมกับการเรียนแบบออนไลน์
ซึ่งต้องออกแบบสิ่งแวดล้อมในการเรียนแบบเผชิญหน้าด้วยการประยุกต์การติดต่อสื่อสารผ่านการสนทนาแบบ
ประสานเวลาและต่างเวลา (synchronous and asynchronous discussion) โดยผู้สอนเป็นคนก าหนด
หัวข้อในการสนทนา คอยอ านวยความสะดวกในระหว่างการสนทนา และจัดบรรยากาศในการเรียน ให้
เหมือนกับการสนทนาระหว่างผู้เรียนในห้องเรียน 

2) การเรียนรู้แบบร่วมมือซึ่งเป็นการเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมมือช่วยเหลือกันในการเรียนให้
ประสบความส าเร็จนั้นจะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ (Johnson & Johnson, 1987) การปฏิสัมพันธ์ 
(interaction) กระบวนการกลุ่ม (group process) การรับผิดชอบของบุคคล (individual accountability) 
และการช่วยเหลือพ่ึงพาและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน (positive interdependence) โดยให้ผู้เรียนเกิดความ
ตระหนักว่า สมาชิกกลุ่มทุกคนมีความส าคัญ และความส าเร็จของกลุ่มขึ้นกับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม และส่งผล
ต่อความรับผิดชอบของแต่ละคน มีการช่วยเหลือกัน ไว้วางใจกัน ท างานที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็ม
ความสามารถ ความส าเร็จของการเรียนแบบร่วมมืออาศัยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้ตรวจสอบ
ผลงาน ทั้งที่เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม เช่น การจัดกลุ่มให้เล็ก เพ่ือจะได้มีการเอาใจใส่กันและกันได้อย่างทั่วถึง 
การทดสอบเป็นรายบุคคล การสุ่มชื่อให้รายงาน เป็นต้น และการเรียนรู้แบบร่วมมือจะประสบความส าเร็จได้ 
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ต้องอาศัยทักษะที่ส าคัญหลายประการ เช่น ทักษะทางสังคม ทักษะการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ทักษะการท างานกลุ่ม 
ทักษะการสื่อสาร และทักษะการแก้ปัญหาขัดแย้ง รวมทั้งการเคารพ ยอมรับ และไว้วางใจกันและกัน การเรียน
แบบร่วมมือสามารถสนับสนุนให้การจัดการเรียนแบบผสมผสานประสบความส าเร็จได้ เนื่องจากกระบวนการกลุ่ม
จะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้การเรียนแบบเผชิญหน้าและการเรียนแบบออนไลน์มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น 
นอกจากนี้การเรียนรู้โดยใช้ทรัพยากรเป็นฐานมีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เนื่องจาก
ผู้เรียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายสนับสนุนการเรียนรู้ของตนเองได้ตลอดเวลา   

3) การเรียนรู้ โดยใช้ทรัพยากรเป็นฐานเน้นการเรียนรู้ ในบริบทของแหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
ที่หลากหลายและกว้างขวางทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเรียนรู้เนื้อหาวิชาในขณะที่ผู้เรียน  
มีปฏิสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อีกทั้งช่วยเน้นกระบวนการเรียนรู้ คือ การคิด และกระบวนการคิด เช่น 
การสังเกต การรวบรวมข้อมูล การจัดกลุ่ม การจัดระบบ การวิเคราะห์ การสรุปผลโดยเน้นการร่วมมือกันเป็นทีม 
การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้และสื่อสารสนเทศออนไลน์จึงสามารถพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรียนในการเข้าถึง เข้าใจ ตีความ ประเมินและสร้างเนื้อหาสื่อในรูปแบบที่หลากหลาย และสามารถเสริมสร้าง
พลังอ านาจของตนเพ่ือให้สามารถใช้สื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการด ารงชีวิตของทั้งต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้ด้วย  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบ
ร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐานเพ่ือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 

 

วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐาน
เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 2.  เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากร
เป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
ตัวแปรที่ศึกษา  

ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากร
เป็นฐาน 

ตัวแปรตาม  คือ ทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

ค าจ ากัดความตัวแปรการวิจัย 
1.  รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐานเป็น

รูปแบบการเรียนที่น าแนวคิดการเรียนรู้ที่ส าคัญ 3 ลักษณะ มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
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1) การเรียนแบบผสมผสาน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งการเรียนในห้องเรียนแบบ
ดั้งเดิมบูรณาการกับการเรียนบนเว็บ จึงมีการน าทรัพยากรที่มีอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาเป็นสื่อกลาง 
ในการสนับสนุนการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นการเรียนแบบผสมผสานจึงเน้นการปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บ
และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม 

2) การเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่ยึดหลักให้ผู้เรียนช่วยกันเรียนรู้โดยพ่ึงพากัน
โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ผู้เรียนแต่ละคนต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และความส าเร็จในการเรียนของกลุ่ม 
ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นก าลังใจซึ่งกันและกัน ทั้งนี้
สมาชิกในกลุ่มต้องรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนและเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม โดยยึดแนวคิดว่าความส าเร็จ
ของแต่ละบุคคล คือ ความส าเร็จของกลุ่ม  

3) การใช้ทรัพยากรเป็นฐาน หมายถึง การเรียนการสอนที่ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนรู้กระบวนการเรียน 
และเนื้อหาวิชาจากการแสวงหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ที่หลากหลาย ทั้งสิ่งพิมพ์และไม่ใช่สิ่งพิมพ์ 
ใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาและใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ทั้งนี้ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ ประกอบด้วย ระบุค าถามหรือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา วางแผนก าหนดวิธีการแสวงหาข้อมูล 
สืบค้นสารสนเทศจากแหล่งข้อมูล เลือกและประเมินสารสนเทศ สรุปและน าเสนอความรู้ ประเมินกระบวนการ
และผลงาน และน าความรู้ไปใช้ 

2.  ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ หมายถึง ความสามารถของแต่ละบุคคลในการเข้าถึง เข้าใจ ตีความประเมิน 
และสร้างเนื้อหาสื่อในรูปแบบที่หลากหลายด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ โดยไม่ถูกครอบง าจากสื่อ
และสามารถเสริมสร้างแนวคิดของตนเพ่ือให้สามารถใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ได้ ทั้งนี้ประกอบด้วย
ความสามารถของผู้เรียนในด้านต่อไปนี้  1) ความสามารถในการเข้าถึง (ability to access) 2) ความสามารถ
ในการวิเคราะห์ วิพากษ์ (ability to analyze) 3) ความสามารถในการประเมินคุณค่าสื่อ (ability to evaluate) 
4) ความสามารถในการสร้างสรรค์หรือสื่อสาร (ability to create or communicate information in a 
variety of form) 

 

วิธีด าเนินการ 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้
ทรัพยากรเป็นฐานเพ่ือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย  
1.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาการศึกษา เกี่ยวกับการเรียนแบบผสมผสาน  

การเรียนแบบร่วมมือ และการใช้ทรัพยากรเป็นฐาน  



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย  ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)                                            173 
   

2.  รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐานเพ่ือ
พัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ  

3.  แบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาสาขาการศึกษา  
4.  แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับองค์ประกอบและขั้นตอนของรูปแบบการเรียนแบบ

ผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐาน  
 
การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากร       

เป็นฐาน 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบ
ร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐาน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความต้องการของนักศึกษาสาขาการศึกษา เกี่ยวกับการเรียนแบบผสมผสาน 
การเรียนแบบร่วมมือ และการใช้ทรัพยากรเป็นฐาน 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ซึ่งเป็นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ที่เรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 664 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูป
ของ Krejcie & Morgan (1970 อ้างถึงใน สุทธนู  ศรีไสย์, 2551: 132-133) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 248 คน จากนั้นด าเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
หลายขั้นตอน (multi-stage sampling) โดยสุ่มตัวอย่างประชากรจากนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้
ครอบคลุมทุกสาขา ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 248 คน ตามท่ีต้องการ  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
สาขาการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนแบบผสมผสาน การเรียนแบบร่วมมือ และการใช้ทรัพยากรเป็นฐานโดยผู้วิจัย
ด าเนินการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น โดยศึกษาหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนด
ขอบข่ายข้อค าถามและออกแบบข้อค าถาม โดยให้ครอบคลุมทั้งสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของ
นักศึกษาสาขาการศึกษา และครอบคลุมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนแบบผสมผสาน การเรียนแบบ
ร่วมมือ และการใช้ทรัพยากรเป็นฐาน แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ซึ่งให้ผู้เรียนท า
เครื่องหมายถูกลงในช่องหน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นโดยการพิจารณาจากสภาพจริงในปัจจุบัน   

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนแบบผสมผสาน การเรียนแบบ
ร่วมมือ และการใช้ทรัพยากรเป็นฐาน จ านวน 3 คน ตรวจสอบความตรง (content validity) ของเนื้อหาและ
ภาษาของข้อค าถามแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ ( Index of Item 
Objective Congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีเท่ากับ 0.67 และ 1.00 ขึ้นไป หลังจากนั้น
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ผู้วิจัยน าข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งก่อนน าไปใช้
ในการเก็บข้อมูลจริง จ านวน 32 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการขอหนังสือเรื่อง การขอความร่วมมือในการเก็บ
ข้อมูลวิจัยของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแล้วจึงจัดส่งแบบสอบถามความคิดเห็น ไปให้กลุ่ม
ตัวอย่างตามจ านวนที่ก าหนดเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจนับแบบสอบถามที่ได้รับคืน และน าแบบสอบถามที่
ตอบค าถามสมบูรณ์จากแบบสอบถามที่ส่งไปมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ีและร้อยละ 

ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้
ทรัพยากรเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนแบบผสมผสาน การเรียนแบบร่วมมือ ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
ตามแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการใช้ทรัพยากรเป็นฐาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน ที่ได้มาโดยการคัดเลือก
แบบเจาะจง (purposive sampling) โดยเป็นผู้ เชี่ยวชาญด้านการเรียนแบบผสมผสาน จ านวน 3 คน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนแบบร่วมมือ จ านวน 3 คน การใช้ทรัพยากรเป็นฐานเพ่ือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
จ านวน 3 คน โดยคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญคือ เป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
ด้านนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานและข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการให้ผู้เชี่ยวชาญท าเครื่องหมายถูกลงในช่องหน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็น 
โดยการพิจารณาความเหมาะสมของร่างรูปแบบ   

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยพิจารณาจาก
ค่าความถี่ และร้อยละ ส าหรับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดไว้ว่าหากค่าร้อยละตั้งแต่ 75 ขึ้นไปแสดงว่า
สามารถน าข้อมูลนั้นมาพิจารณาจัดองค์ประกอบ และขั้นตอนของรูปแบบการเรียนได้ จากนั้นน าความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญและความต้องการของนักศึกษามายกร่างเป็นรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน  

ขั้นตอนที่ 3  การทดลองใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้
ทรัพยากรเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประชากร คือ นักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งเป็นนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ที่เรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง คือ นักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จ านวน 27 คน ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ที่เรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติ คือ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานและมีคอมพิวเตอร์พกพาและสามารถ
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เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เนื่องจากรูปแบบการเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองใช้รูปแบบในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย สื่อเว็บการสอนที่มี
องค์ประกอบตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น และแบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งมีรายละเอียดในการสร้างและพัฒนา
ดังนี้  

1. สื่อเว็บการสอน ผู้วิจัยสร้างสื่อเว็บการสอนตามองค์ประกอบของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
โดยน าไปตรวจสอบคุณภาพของเว็บการสอนตามรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือบนเว็บโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
3 คน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบ ในด้านความเหมาะสมของโครงสร้างองค์ประกอบของรูปแบบ การเรียน 
และการประเมินสื่อเว็บที่ใช้ในการสอน ในด้านลักษณะเฉพาะตามประเภทสื่อเว็บ เนื้อหาสาระผ่านเว็บ 
มาตรฐานทางเทคนิคของสื่อเว็บ มาตรฐานการออกแบบสื่อเว็บ แล้วน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข 

การทดสอบคุณภาพของสื่อเว็บการสอนด้วยการการทดสอบหนึ่งต่อหนึ่ง โดยให้
นักศึกษา 3 คน ที่มีผลการเรียนระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 1 คน เรียนกับสื่อเว็บโดยการสังเกต
และสัมภาษณ์เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์  จากนั้นจึงด าเนินการทดสอบกลุ่มเล็กโดยให้
นักศึกษา จ านวน 9 คน โดยเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 3 คน เรียน
กับสื่อเว็บโดยการสังเกตและสัมภาษณ์เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์  และด าเนินการทดสอบ
ภาคสนาม โดยให้นักศึกษา จ านวน 30 คน โดยเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน 
อย่างละ 10 คน เรียนกับสื่อเว็บโดยการสังเกตและสัมภาษณ์เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
ต่อไป 

2. การสร้างแบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างแบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อ แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Likert 
scale) ซึ่งวัดความสามารถของผู้เรียนในด้าน 1) ความสามารถในการเข้าถึง 2) ความสามารถในการวิเคราะห์ 
วิพากษ์ 3) ความสามารถในการประเมินคุณค่าสื่อ และ 4) ความสามารถในการสร้างสรรค์หรือสื่อสาร จ านวน 
30 ข้อ 

 ผู้วิจัยน าแบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
ตรวจสอบ โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อ  จ านวน 3 คน เพ่ือ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) โดยพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องตามแนวคิดของ Rovinelli & Hambleton (1977) กับจุดประสงค์ของข้อค าถามที่ต้องการ
วัดทักษะ (Index of Item Objective Congruence: IOC) ตลอดจนพิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์และ
ความครอบคลุมของค าถามที่มุ่งวัดทั้งหมดในการวิจัย โดยเลือกเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีเท่ากับ 0.67 และ 1.00 
ขึ้นไป แล้วจึงน าแบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 
30 คน โดยเป็นนักศึกษาเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจในข้อค าถามและหาค่าความเที่ยง (reliability) ของ
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เครื่องมือด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา Cronbach (Cronbach’s alpha coefficient) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 
2544) ซึ่งได้เท่ากับ 0.98 จากนั้นจึงน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง   

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรียน
แบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐาน ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบวัดทักษะ
การรู้เท่าทันสื่อก่อนการทดลอง และด าเนินการทดลองตามแผนก ากับกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น โดยเมื่อเสร็จสิ้น
กระบวนการในการเรียนแต่ละขั้นตอน ให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติในแต่ละ
ขั้นตอน เมื่อสิ้นสุดการด าเนินกิจกรรมครบทุกขั้นตอนแล้ว ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทุกคนท าแบบวัดทักษะ  
การรู้เท่าทันสื่อ  

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ค่า t โดยใช้สถิติ dependent t-test ในการเปรียบเทียบ
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดลอง จากนั้นน าผลการทดลองมาปรับปรุงรูปแบบ
การเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับการใช้และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้
ทรัพยากรเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับองค์ประกอบ
และขั้นตอนของรูปแบบและน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินภาพรวมของรูปแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ 
เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ การเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิด  
การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 3 คน ประเมินรับรองรูปแบบ จากนั้น
จึงวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิมา
ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์มากท่ีสุดเพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 

 

ผลการวิจัย 
ผลวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้

ทรัพยากรเป็นฐานเพ่ือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของนักศึกษาสาขาการศึกษาเกี่ยวกับ 
การเรียนแบบผสมผสาน การเรียนรู้แบบร่วมมือ และการใช้ทรัพยากรเป็นฐาน 
 จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาสาขาการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนแบบ
ผสมผสาน การเรียนรู้แบบร่วมมือ และการใช้ทรัพยากรเป็นฐาน พบว่า นักศึกษามีความเห็นว่าการวางแผน
ร่วมกันให้ประสบความส าเร็จเกิดจากการท างานร่วมกันระหว่างบุคคลและกลุ่มย่อย มีค่าร้อยละ 81.05 ซึ่งเป็น
ความต้องการของนักศึกษาที่อยู่ในระดับสูงที่สุด 
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 ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้
ทรัพยากรเป็นฐาน  

ในการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า 
องค์ประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมกับทักษะที่ต้องการพัฒนาร้อยละ 77.78 และไม่แน่ใจร้อยละ 22.22 
ส่วนขั้นตอนการเรียน ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น ดังนี้ ขั้นตอนการเรียนในขั้นน า (ปฐมนิเทศ) มีความเหมาะสม
กับทักษะที่ต้องการพัฒนาร้อยละ 77.78 และไม่แน่ใจร้อยละ 22.22 ขั้นตอนการเรียนบนเว็บมีความเหมาะสม
กับทักษะที่ต้องการพัฒนาร้อยละ 77.78 และไม่แน่ใจร้อยละ 22.22 ขั้นตอนการเรียน ในขั้นประเมินผล 
(ปัจฉิมนิเทศ) มีความเหมาะสมกับทักษะที่ต้องการพัฒนาร้อยละ 77.78 และไม่แน่ใจร้อยละ 22.22 ส าหรับ
กิจกรรมการเรียน ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมในห้องเรียนและกิจกรรมการเรียนบนเว็บ ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า 
กิจกรรมในห้องเรียนมีความเหมาะสมกับทักษะที่ต้องการพัฒนาร้อยละ 88.89 และไม่แน่ใจร้อยละ 11.11 และ
กิจกรรมการเรียนบนเว็บมีความเหมาะสมกับทักษะที่ต้องการพัฒนาร้อยละ 77.78 และไม่แน่ใจร้อยละ 22.22 

ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 9 ด้าน ได้แก่ เป้าหมาย
การเรียน วิธีการเรียน เนื้อหาการเรียน บทบาทผู้เรียน บทบาทผู้สอน วิธีปฏิสัมพันธ์บนเว็บ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ปัจจัยสนับสนุนการเรียนบนเว็บ และการประเมินผลการเรียน และขั้นตอน
การเรียน 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การปฐมนิเทศ 2) การด าเนินกิจกรรมบนเว็บและในห้องเรียน โดยกิจกรรมการเรียน 
ประกอบด้วย การเลือกประเด็น วางแผนการค้นคว้า การสืบค้นและประเมินสารสนเทศ การน าเสนอภายในทีม 
การเตรียมน าเสนอผลงานของทีม และ 3) การประเมินผลงาน 

 
 ตอนที่ 3 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนตามรูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐาน 
 
ตารางท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาสาขาการศึกษาก่อนและหลังการเรียน 

แบบผสมผสาน 
(n = 27) 

คะแนนกลุ่มตัวอย่าง 
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 

X  S.D. 
D   t - test p-value 

ก่อนเรียน 3.91 0.83 
4.20 1.08 3.89 0.000 

หลังเรียน 4.24 0.79 

   P<.05 
ทักษะการรู้ เท่าทันสื่อของนักศึกษาสาขาการศึกษาหลังการทดลองใช้รูปแบบการเรียนแบบ

ผสมผสาน พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการรู้เท่าทันสื่อหลังเรียน  X  = 4.24) สูงกว่าก่อนเรียน ( X  = 3.91) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

S
D  
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ตอนที่ 4 ผลการประเมินรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้
ทรัพยากรเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 ภาพรวมทั้งหมดของคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตาม
แนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐาน พบว่า รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิด 

การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐาน มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.51, S.D. = 0.72) 
และเม่ือพิจารณาในภาพรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกิจกรรม พบว่า มีความเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60, S.D. = 0.70) รองลงมาคือ ขั้นตอนการเรียนของรูปแบบ ( X = 4.53, S.D. = 0.67) 

และด้านองค์ประกอบ ( X = 4.42, S.D. = 0.67) ตามล าดับ 
 

อภิปรายผล    

ผลจากการวิจัยครั้งนี้สามารถน ามาวิจารณ์และอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนแบบผสมผสาน การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ และการใช้ทรัพยากรเป็นฐาน พบว่า การวางแผนร่วมกันให้ประสบความส าเร็จเกิดจากการท างาน
ร่วมกันระหว่างบุคคลและกลุ่มย่อย มีค่าร้อยละ 81.05 ซึ่งเป็นความต้องการของนักศึกษาที่อยู่ในระดับสูงที่สุด
สอดคล้องกับแนวคิดของการเรียนแบบร่วมมือที่สามารถส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ในด้านทักษะในการท างาน
ร่วมกันให้เกิดผลส าเร็จที่ดีและการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางสังคมได้ โดยการเรียนแบบร่วมมือช่วยปลูกฝัง
ทักษะในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ท าให้ผู้เรียนไม่มีปัญหาในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและส่งผลให้งานกลุ่ม
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายร่วมกัน (อุษาวดี  จันทสนธิ, 2536; Arends, 1994 อ้างถึงใน วรนุช เนตรพิศาลวนิช, 
2544) 

นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการรู้เท่าทันสื่อหลังเรียน ( X = 4.24) สูงกว่าก่อน

เรียน ( X = 3.91) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของวราภรณ์  สินถาวร (2553) 
ได้ศึกษารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานแบบร่วมมือโดยใช้แหล่งข้องมูลเป็นหลัก ในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการรู้
สารสนเทศ และทักษะการเรียนรู้เป็นทีมของนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พบว่า 
นักศึกษาครูระดับปริญญาตรี ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนความรู้ความเข้าใจทาง
สารสนเทศ และทักษะการเรียนรู้เป็นทีมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษามี
ความคิดเห็นว่าการเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของเยาวภา  
บัวเวช และมาริษา  สุจิตวนิช (2558) ที่ได้ศึกษาเก่ียวกับการรู้เท่าทันสื่อ ประโยชน์และการน าไปใช้ กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งพบว่า นักศึกษามีความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.84 
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.38 ความเข้าใจเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.45  
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 86.63 และประโยชน์ในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
ส่วนการน าไปใช้ในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
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ผลการน าเสนอรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐาน
ที่พัฒนาขึ้นนั้นมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.51, S.D. = 0.72) และเมื่อพิจารณาในภาพรวมของ

คะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกิจกรรม พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.60, 
S.D. = 0.70) ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐาน
เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้นมีองค์ประกอบของทักษะการรู้เท่าทันสื่อ คือความสามารถ
ในการเข้าถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ วิพากษ์ ความสามารถในการประเมินคุณค่าสื่อ และความสามารถ
ในการสร้างสรรค์หรือสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยนุช  สาที, อรัญ  ซุยกระเดื่อง และอาทิตย์ อาจหาญ 
(2559) ซึ่งได้วิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจัย
พบว่า คุณลักษณะการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 จากการวิเคราะห์ได้จ านวนองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การรับสื่อ 2) การวิเคราะห์สื่อ  
3) การเข้าใจสื่อ 4) การประเมินค่าสื่อ และ 5) การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์  

  

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ 

 1.1 ผู้สอนควรด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนเว็บที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียน 
ทั้งในด้านทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 
 1.2 ผู้เรียนควรค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน 
แบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐาน 

2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1  ควรศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมส าหรับรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตาม

แนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐาน ส าหรับผู้เรียนที่มีพ้ืนฐานแตกต่างกัน 
2.2  ควรศึกษาเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตาม

แนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐาน 
 

สรุป 

รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย องค์ประกอบ 9 ด้าน ได้แก่ เป้าหมาย
การเรียน วิธีการเรียน เนื้อหาการเรียน บทบาทผู้เรียน บทบาทผู้สอน วิธีปฏิสัมพันธ์บนเว็บ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ปัจจัยสนับสนุนการเรียนบนเว็บ และการประเมินผลการเรียน ส าหรับ
ขั้นตอนการเรียน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การปฐมนิเทศ 2) การด าเนินกิจกรรมบนเว็บและใน
ห้องเรียน โดยกิจกรรมการเรียน ประกอบด้วย การเลือกประเด็น วางแผนการค้นคว้า การสืบค้นและประเมิน
สารสนเทศ การน าเสนอภายในทีม การเตรียมน าเสนอผลงานของทีม  และ 3) การประเมินผลงาน  
โดยผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน พบว่า นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนเฉลี่ยทักษะ
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การรู้ เท่าทันสื่อหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่น าเสนอ พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  
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