
ค ำส ำคัญ : รูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน/กำรเรียนรู้ร่วมกัน/ควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยี/      
              กำรเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 

สุกัญญำ  จันทร์แดง : กำรพัฒนำกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
แบบผสมผสำนด้วยกำรเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยี และกำรเรียนรู้เป็นทีม 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  

กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อศึกษำข้อมูลพื้นฐำนรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
แบบผสมผสำนด้วยกำรเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีและกำรเรียนรู้เป็นทีม ของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 2) เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนด้วยกำรเรียนรู้
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีและกำรเรียนรู้เป็นทีม ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีที่ 6      
มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 80/80 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบ
ผสมผสำนด้วยกำรเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีและกำรเรียนรู้เป็นทีม และ4) เพื่อประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนด้วยกำรเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริม
ควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีและกำรเรียนรู้เป็นทีม กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ได้มำโดยวิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย 
(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับสลำกโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในกำรสุ่ม ได้นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 
6/1 จ ำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสัมภำษณ์ผู้เช่ียวชำญ 2) แบบสอบถำมควำมต้องกำร
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนส ำหรับนักเรียน  3) รูปแบบกำรสอนแบบผสมผสำนด้วยกำรเรียนรู้
ร่วมกัน 4) แบบประเมินรูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนด้วยกำรเรียนรู้ ร่วมกัน 5) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้   
6) บทเรียนออนไลน์ วิชำกำรสร้ำงงำนด้วยคอมพิวเตอร์ 7) แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 8) แบบประเมิน
ควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยี 9) แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และทดสอบสมมติฐำนด้วย  t-test แบบ dependent และกำร
วิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) 
            ผลกำรวิจัยพบว่ำ 

1. นักเรียนมีควำมต้องกำรในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนด้วยกำรเรียนรู้ร่วมกัน       
อยู่ในระดับมำก 

2. รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนด้วยกำรเรียนรู้ร่วมกันมีช่ือรูปแบบกำรเรียน
กำรสอน “BLC 5 STEPS MODEL” มีองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัยน ำเข้ำ 2) วัตถุประสงค์          
3) เนื้อหำ 4) กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 5) กำรวัดผลประเมินผล และ 6) ปัจจัยน ำออก  
 3. ผลกำรใช้รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนด้วยกำรเรียนรู้ร่วมกัน พบว่ำ คะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 6  หลังเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบ
ผสมผสำนด้วยกำรเรียนรู้ร่วมกัน มีค่ำคะแนนเฉลี่ยอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบ
มีควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยี ในรูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนด้วยกำรเรียนรู้ร่วมกันภำพรวม พบว่ำ 
นักเรียนมีควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยี อยู่ในระดับมำก ( x  = 4.32, S.D. = 0.64) นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำร
เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมอยู่ในระดับมำก ( x  = 4.39, S.D. = 0.59) ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนด้วยกำรเรียนรู้ร่วมกันภำพรวม พบว่ำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก   
( x  = 4.23, S.D. = 0.75) 
 4. ผลกำรรับรองและน ำเสนอรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนด้วยกำรเรยีนรูร้่วมกัน
ภำพรวม พบว่ำ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก  ( x  = 4.43, S.D. = 0.60)  
 
 
 



KEYWORD:  BLENDED LEARNING MODEL/ COLLABORATIVE LEARNING/ TECHNOLOGY   
                 COMPETENCE/ TEAM LEARNING  
    SUKANYA JANDAENG : THE DEVELOPMENT BLENDED LEARNING MODEL 
USING COLLABORATIVE LEARNING TO TECHNOLOGY COMPETENCE AND TEAM 
LEARNING BEHAVIOR LESSON FOR LEVEL 6 PRIMARY SCHOOL STUDENTS. 
 The purpose of this study were 1) study information blended learning model using 
collaborative learning to technology competence and team learning behavior lesson for 6 primary 
school students. 2) to develop blended learning model using collaborative learning to technology 
competence and team learning behavior lesson for 6 primary school students. 3) to conduct the 
experiment of blended learning model using collaborative learning to technology competence and 
team learning behavior.  4) to approve and propose the blended learning model using collaborative 
learning to technology competence and team learning behavior. The sample used in the study are. 
38 Grade 6. Students 1th. Semester 2018 academic year were selected by Cluster Random Sample. 
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 learning, learning management system google classroom, questionnaire for 
students satisfaction towards the blended learning model using collaborative learning, and the 
assessment form of technology, and the assessment form of team learning , The data were 
statistical analyzed by the following instruments percentage, mean, standard deviation, dependent 
t-test. Content analysis was employed in this research. 
 The results of the study revealed as follows: 

1. The students need blended learning model using collaborative learning was at a 
high level. 

2. The blended learning model using collaborative learning name “BLC 5 STEP MODEL” 
which comprised 1) the input factors, 2) objective 3) content 4) process 5) evaluation and6) 
the output factors. 

3. The result of experimental from using the blended learning model using 
collaborative learning indicated that the competence of critical thinking statistically significant 
higher than before the implementation at .05 The competence of technology capabilities 
learning was a high level ( x = 4.32  , SD = 0.64) The competence of team learning was a high level 
( x  = 4.39, SD =0.59) The student were satisfied at a high level ( x  = 4.23, SD =0.75) of satisfaction 
with overall of the instructional process of the BLC 5 Steps model. 

4. The experts agree that a BLC 5 Steps Model was appropriate at a high  level                     
( x  = 4.43, S.D. = 0.60)  


