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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ที่เรียนผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูปกับแบบบรรยาย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้วิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู แบบผสมผสานบทเรยีนสำเร็จกับแบบบรรยายให้มีประสทิธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูป และแบบบรรยาย 3) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างการเรียนรู้ผสมผสานด้วยบทเรียนสำเร็จรูปกับแบบบรรยาย 4) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ผสมผสานด้วยบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 60 คน 
จำแนกเป็นกลุ่มทดลองจัดการเรียนรู้ผสมผสานด้วยบทเรียนสำเร็จรูป จำนวน 30 คน และกลุ่มควบคุมจัดการเรียนรู้แบบ
บรรยาย จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้วิจัยประกอบด้วย 1) แผนจัดการเรียนรู้ผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูปวิชาการวิจัย เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 2) แผนจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 4) แบบวัดความพึงพอใจ 
สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test Independent 
Sample) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู ้ผสมผสานด้วยบทเรียนสำเร็จรูปวิชาการวิจัย  
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 84.63 / 81.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ การจัดการเรียนรู้แบบบรรยายมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
73.23/71.83 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2) ดัชนีของประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ผสมผสานบทเรียน และการจัดการ
เรียนรู้แบบบรรยาย มีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7155 และ 0.5667 ตามลำดับ 3) นักศึกษาที่เรียนแบบผสมผสานด้วยบทเรียน
สำเร็จรูปมีผลการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) นักศึกษาที่เรียนแบบผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูป  
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
 
คำสำคัญ : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน/บทเรียนสำเร็จรูป /การเรียนรู้ผสมผสาน 
 
Abstract 
  This research aimed to: 1) develop the efficiency of learning development of graduate diploma in 
teacher profession between blended learning with packaged program and lecture method as efficiency 
E1/E2 according to 80/80 criterion, 2) study the index of efficiency between blended learning with packaged 
program and lecture method by 80/80 criterion, 3) compare learning achievement of graduate diploma in 
teacher profession between blended learning with packaged program and lecture method and 4) study the 
satisfaction of graduate diploma students towards blended learning with packaged program. This research  
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was carried out with 60 graduate diploma students in Semester 2, academic year 2020, Santapol College. 
They were obtained by purposive sampling. The samples were classified into two groups: 30 experimental 
groups and 30 control groups. The research instruments used were as follows: 1) lesson plans of blended 
learning with packaged program for learning development 2) lesson plans of lecture 3) achienvement 
learning test and 4) satisfaction with life scale:SWLS. The statistics used for analysing the data were 
percentage, mean, standard deviation and t-test Independent Sample.  
 The research findings found as follows: 1) the efficiency of lesson plans of blenden learning with 
packaged program as 84.63/ 81.42 which was higher than criteria set and lecture method as 73.23/ 71.83 
which was lower than criteria set, 2) the index of efficiency of effectiveness of lesson plans of blenden 
learning with packaged program and lecture method as 0.7155 and 0.5667 accordingly, 3) The achievement 
learning of experimental groups was higher and the level of significance is 0.05, and 4) The satisfaction of 
graduate diploma students towards blended learning with packaged program was at ‘very much’ level. 
 
Keywords : Comparison achievement learning, Packaged Program, Blended learning  
 
บทนำ  
 การจัดการศึกษาทุกระบบในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ฐานความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนผู้เรียนให้สามารถสืบค้นแสวงหาความรู้ไปบูรณาการ
ให้เกิดทักษะชีวิตตามความสามารถและศักยภาพ สอดคล้องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กำหนดการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
โดยยึดหลักการผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามความถนัดและความต้องการ โดยคำนึงถึงศักยภาพ 
ระหว่างบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553) กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของการเปลี่ยนแปลง
ด้วยการปรับรูปแบบเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู ้ส่งผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์แบบองค์รวมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา ทำให้เกิดทักษะคิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาได้ และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  
 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี แนวคิด เนื้อหา 
สาระของศาสตร์ทางสาขาวิชาชีพครู มีทักษะคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสื่อสารความรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาความคิดเป็นระบบและประยุกต์ใช้ความรู้ไปบูรณาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อวิชาชีพ และการดำรงชีวิต (วิทยาลัยสันตพล , 2562) หลักสูตรบรรจุรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เป็น
รายวิชาบังคับนักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน จากสภาพการจัดการเรียนรูท้ี่ผ่านมา กำหนดให้นักศึกษาได้เรียนตามเนื้อหา
สาระที่เตรียมไว้แบบเผชิญหน้าในช้ันเรียนเพียงด้านเดียว จึงไม่สนองความต้องการและลักษณะของผู้เรียนที่แตกต่างกันทั้งภูมิ
หลัง ระดับความรู้ และความต้องการเนื้อหาในการเรียนรู้ การมีศักยภาพพื้นฐานทางการรับรู้ที่แตกต่างกัน ทำให้นักศึกษาบาง
คนเรียนไม่ทันหรือมีพัฒนาการเรียนรู้ช้า ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จึงมีความ
จำเป็นต้องมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและออกแบบการเรียนรู้ ให้ทันการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับศักยภาพ ความสนใจ ความ
ถนัด และส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา และสามารถสรุปความคิดรวบยอดสร้างสรรค์
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องแนวคิดของ Goodman et al (2017) ที่ว่ากระบวนการ
จัดการเรียนรู้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน     
 ดังนั้น การนำรูปแบบการเรียนรู้ผสมผสานแบบเผชิญหน้า (Face to Face) ร่วมกับการเรียนผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจะทำให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ เพราะมีความยืดหยุ่นที่ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีเรียนรู้ที่ สอดคล้องกับ
ศักยภาพ ความต้องการอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องแนวคิดของ Bonk and Graham (2006) 
ที่ว่า การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาควรมีการอำนวยความสะดวกสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีผสมผสานการจัดการเรียนรู้ โดยเน้น
การสร้างปฏิสัมพันธ์ทางบวก ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนกับผู้เรียน สอดคล้องงานวิจัยของวีรวิชญ์ บุญส่ง (2562)  
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ที่ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์กับการเรียนแบบบรรยายรายวิชา  
สศ 2202304 ประวัติศาสตร์อเมริกาของนักศึกษาปริญญาตรีพบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลนแ์บบ
เว็บเควสทผ์ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาท่ีเรียนแบบบบรรยายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูป เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ส่งเสริมผู้เรียน สืบเสาะค้นหาความรู้ด้วยตนเองจากบทเรียนสำเร็จรูป ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็น
การบูรณาการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการผสมผสานการเรียนรู้  (Bersin, 2004) และแนวคิดการสืบเสาะหาความรู้ 
(Lawson, 1995) เชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้เผชิญหน้าในชั้นเรียน (ทิศนา แขมมณี , 2547) โดยผู้สอนกระตุ้นผู้เรียนทำตาม
กิจกรรมเพื ่อนำความรู ้ประมวลหาคำตอบด้วยตนเอง และเปลี ่ยนบทบาทจากผู ้ป้อนข้อมูล ( Instructor) เป็นผู้ ช้ีแนะ 
(Coaching) ให้ผู้เรียนสามารถศึกษาจากบทเรียนสำเร็จรูปโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2554) ในการสืบค้นหาความรู้อย่างอิสระและแสวงหาคำตอบจากแหล่งการเรียนรู้อย่างไร้
ขอบเขตทั้งด้านเวลา สถานที่และศักยภาพของตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในสภาพปัจจุบันเนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เลือกจากข้อดีของการจัดการเรียนรู้ใน
หลากหลายแนวคิดเข้าด้วยกัน (Bonk and Graham, 2006)  
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจในการศึกษาการใช้บทเรียนสำเร็จรูปที่มีเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้
ให้มีความสอดคล้องรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่มีรูปแบบการนำเสนอด้วยการผสมผสานผสานบทเรียนสำเร็จรปูบน
สื่อออนไลน์ เพื ่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจกิจกรรมการเรียนและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และส่งผลให้การจัดการเรียนรู้  
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น อีกทั้งเป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูปกับการเรียนแบบบรรยาย
ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้วิชาอ่ืนให้มีประสทิธิภาพส่งผลให้ผูเ้รยีนมีผลสมัฤทธ์ิการเรียนสงูขึ้นต่อไป 
  
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื ่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู ้ผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูปวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัญฑิต สาขาวิชาชีพครู และการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 
 2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูปและแบบบรรยาย  
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนแบบผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูปกับการจัดการ
เรียนรู้แบบบรรยาย 
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูปวิชาการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ที่ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูป
วิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนแบบบรรยาย  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีวิจัยกึ่งทดลองโดยได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูป ตามแนวคิดของ 
Bersin (2004) และการจัดการเรียนรู ้แบบบรรยายของทิศนา แขมณี (2547) สำหรับใช้จัดการเรียนรู ้วิชา การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กำหนดเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีไ้ด้แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยสันตพล 
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนท่ี 2 รวมทั้งสิ้น 179 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนการวิจัยเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยสัน
ตพล ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จำนวน 2 กลุ่ม  
จากกลุ่มเรียนที่ผู้วิจัยสอน เป็นกลุ่มเรียนระหัส 63223102 จำนวน 30 คน เป็นกลุ่มทดลองจัดการเรียนรู้ผสมผสานบทเรยีน
สำเร็จรูป และกลุ่มเรียนระหัส 63223101 จำนวน 30 คน เป็นกลุ่มควบคุมจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือในการวิจัย มีจำนวน 4 ชุด ดังนี ้
  1. บทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
จำนวน 10 เล่ม โดยผ่านการตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.67-1.00 และมีการพัฒนา 3 ขั้น 
คือขั้นที่ 1 นำไปทดลองแบบเดี่ยวจำนวน 3 คน นำผลที่ได้ปรับปรุงแก้ไข ขั้นที่ 2 นำไปทดลองกลุ่มเล็ก จำนวน 5 คน นำผล 
ที่ได้ปรับปรุงแก้ไข และขั้นที่ 3 ภาคสนาม จำนวน 30 คน และนำผลปรับปรุงแก้ไข ทำการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทุกขั้นตอน 
การดำเนินกิจกรรมบทเรียนแบ่งขั้นตอนการเรียน 6 ขั้น ได้แก่ 1) การนำสู่บทเรียน 2) ภารกิจ 3) กระบวนการ 4) แหล่งข้อมูล
ความรู้ 5) ประเมินผล และ 6) สรุป  
  2. แผนจัดการเรียนรู ้ผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ จำนวน 10 แผน  
แผนละ 3 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง โดยผ่านการตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อ  
การเรียนรู้ และด้านวัดประเมินผล ซึ่งผลการประเมินผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28  
   3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 
40 ข้อ ผลการประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน มีค่าระหว่าง 0.67- 1.00 มีค่าความยากตั้งแต่ 
0.38-0.80 ค่าจำแนกตั้งแต่ 0.22-0.82 และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.89  
  4. แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูป เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 12 ข้อ และมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.67 -1.00 และ
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.92  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การวิจัยครั ้งนี ้ดำเนินการในปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563–กุมภาพันธ์ 2564 
รายละเอียดดังนี้ 
   1. ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
นักศึกษาท้ัง 2 กลุ่ม ดังนี้  
   1.1 ทดสอบก่อนเรียนกับนักศึกษากลุ่มทดลอง ที่จัดการเรียนรู้ผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูป และกลุ่มควบคุม
จัดการเรียนรู้แบบบรรยาย เป็นแบบ ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ใช้เวลา 
1 ช่ัวโมง 

การจัดการเรยีนรู้แบบผสมผสาน
บทเรียนสำเร็จรูปและแบบบรรยาย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. ความพึงพอใจ 

ตัวแปรต้น               ตัวแปรตาม 
 

ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคิดการวจิัย 
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     1.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามแผนการจัดการเรียนรู้  ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2564  
   2. เก็บข้อมูลความพึงพอใจเมื่อสิ้นสุดการเรียนแผนสุดท้าย และดำเนินการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้กำหนดเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตรหาค่า E1/E2  
  2. หาค่าดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สูตร E.I.  
   3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูปและแบบบรรยาย 
โดยทดสอบค่า t-test (Independent Samples)  
   4. วิเคราะห์ความพึงพอใจนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป โดยใช้สถิติพื้นฐานในการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการจัดการเรียนรู้ผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
84.63/81.42 แสดงว่าคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 84.63 ได้คะแนนเฉลี่ยจากทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 81.42 ซึ่งสูงกว่าที่กำหนดไว้ 80/80 และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
73.23/71.83 แสดงว่านักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรยีนคิดเป็นร้อยละ 73.23 คะแนนเฉลี่ยจากแบบ ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 71.83 ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูปและแบบบรรยาย 

กลุ่มจัดการเรียนรู ้ n 
คะแนนระหว่างภาค (E1) 

เต็ม 100 คะแนน 
คะแนนหลังเรียน (E2) 

เต็ม 40 คะแนน 
ประสิทธิภาพ 

E1/E2 
ผสมผสานบทเรยีนสำเร็จรูป 30 2,539 977 84.63/81.42 
แบบบรรยาย 30 2,197 862 73.23/71.83 

  
 2. ผลการจัดการเรียนรู้ผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูปวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีค่าประสิทธิผลเท่ากับ 
0.7182 แสดงว่านักศึกษามีพัฒนาทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 71.82 และการจัดการเรียนรู้แบบบรรยายมีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.5667 แสดงว่านักศึกษามีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 56.67 แสดงดังตารางที ่2 
 
ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลบทเรียนสำเร็จรูปวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

กลุ่มจัดการเรียนรู ้ จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนรวม 
ค่าดัชนีประสิทธิผล E.I 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
ผสมผสานบทเรยีนสำเร็จรูป 30 40 416 977 0.7155 
แบบบรรยาย 30 40 420 862 0.5667 

 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มทดลองที่ผ่านการจัดการเรยีนรู้ผสมผสานบทเรยีนสำเร็จรปูสูงกว่ากลุม่
ควบคุมที่ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบบรรยายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางเรียนผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูปกับแบบบรรยาย 
กลุ่มจัดการเรียนรู ้ จำนวน X  S.D t sig 

ผสมผสานบทเรยีนสำเร็จรูป 30 32.57 3.93 
5.92* .00 

แบบบรรยาย 30 25.70 4.98 
* P < .05 
 
 4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู ้ผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูป โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
( X =4.70, SD.=0.24) โดยมีความพึงพอใจ 3 อันดับแรกคือ คำช้ีแจงการใช้บทเรียนชัดเจนเข้าใจง่าย ( X =4.90, SD.=0.29) 
สามารถนำความรู้ไปบูรณาการในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้  ( X =4.82, SD.=0.39) และขนาดตัวอักษรหน้าเว็บ
เหมาะสมชัดเจน ดูง่าย ( X =4.81, SD.=0.46) แสดงดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูป 

รายการ X  S.D. ระดับ 
1. คำช้ีแจงการใช้บทเรียนชัดเจน เข้าใจง่าย 4.90 0.29 มากที่สุด 
2. จุดประสงค์การเรียนมีความชัดเจน 4.78 0.42 มากที่สุด 
3. ขนาดตัวอักษรหน้าเว็บเหมาะสมชัดเจน ดูง่าย 4.81 0.46 มากที่สุด 
4. อธิบายเนื้อหาแต่ละกิจกรรมน่าสนใจเป็นลำดับขั้นตอน 4.48 0.51 มาก 
5. เนื้อหาในแต่ละชุดมีความยากง่ายเหมาะสมกับความสามารถผู้เรียน 4.45 0.56 มาก 
6. กำหนดขั้นตอนกิจกรรมมีความเหมาะสม สามารถทำกิจกรรมสำเร็จด้วยตนเอง 4.57 0.50 มากที่สุด 
7. ขั้นตอนของกิจกรรมในบทเรียนสามารถปฏิบัติได้ ตามจุดประสงค์ 4.69 0.47 มากที่สุด 
8. กิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมให้ค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง 4.79 0.42 มากที่สุด 
9. การเช่ือมโยงบทเรียนสำเร็จรูปกับกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน 4.76 0.44 มากที่สุด 
10. การประเมินผลทั้งก่อนและหลังการเรียนมีความเหมาะสม 4.67 0.48 มากที่สุด 
11. สามารถนำความรู้ไปบูรณาการในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 4.82 0.39 มากที่สุด 
12. สามารถนำความรู้ไปต่อยอดและเผยแพร่ต่อผู้อื่นได้ 4.67 0.48 มากที่สุด 

รวม 4.70 0.24 มากที่สุด 
 
อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่กำหนดไว้ดังน้ี 
  1. ผลการจัดการเรียนรู้ผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 84.63/81.42 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 และการจัดการเรียนรู้แบบบรรยายประสิทธิภาพเท่ากับ 73.25/71.83  
ต่ำกว่าเกณฑ์กำหนด แสดงว่าการเรียนรู้แบบผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูปมีประสิทธิภาพมากกว่าแบบบรรยาย ทั้งนี้เนื่องจาก 
แผนการจัดการเรียนรูผ้สมผสานบทเรียนสำเรจ็รูปได้ผา่นขั้นตอนการสรา้งอย่างเป็นระบบ การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ครอบคลมุ
พฤติกรรมพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย โดยเน้นลงมือปฏิบัติ และมีความยืดหยุ่นให้ตอบสนองความต้องการสอดคล้องกับ
ศักยภาพของนักศึกษา ผู้สอนเป็นเพียงผู้คอยให้คำชี้แนะ และอำนวยการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามกรอบจุดประสงคใ์ห้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์และเรียนรู้อย่างมีความสุข เห็นคุณค่าของการสืบค้น  ความรู้ มีความมั่นใจตนเอง 
มุ่งมั่นเพิ่มพูนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
เกณฑ์กำหนดไว้ สอดคล้องการวิจัยนภัทร เพ็ชรศรีกุล (2557) ที่ได้วิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านสมรรถนะวิชาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปกับการเรียนแบบ
ปกติ พบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.53/82.55 สูงกว่าเกณฑ์ ส่วนการจัดการเรียนรู้
แบบบรรยายถึงแม้ว่าจะผ่านการสร้างและหาคุณภาพก่อนจะไปใช้ทดลองตามขั้นตอนแล้ว แต่การจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่กำหนด
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ไว้มีเพียงข้ันนำเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน ข้ันสรุปและประเมินผล ผู้สอนมีบทบาทในการจัดการเรียนรู้มากกว่าให้นักศึกษาเป็นผูส้บื
ค้นหาด้วยตนเอง จึงส่งผลใหม้ีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  
  2. ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูปกับแบบบรรยาย เท่ากับ 0.7155 และ 0.4500 
ตามลำดับ แสดงว่า การเรียนผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูปทำให้นักศึกษามีความก้าวหน้าการเรียนสูงกว่าการเรียนแบบบรรยาย 
ทั้งนี้อาจเนื่อง มาจากการจัดการเรียนรู้ผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูปมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน  
ได้สืบเสาะหาความรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามลำดับขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปบนสังคมออนไลน์  
ที่สามารถเรียนรู้ตามศักยภาพและความพอใจของตนเอง อีกทั้งสามารถนำไปบูรณาการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนและผู้สอน 
ในชั้นเรียน ส่งผลให้นักศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ได้รวดเร็ว สอดคล้องแนวคิด Bonk and Graham (2006) ที่ว่า การจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสานวิธีสอนที่หลากหลายช่วยผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ส่วนการเรียนรู้แบบบรรยาย นักศึกษาไม่ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง ขาดความกระตือรือร้นและแรงจูงใจในการเรียน รวมทั้งเนื้อหาค่อนข้างมาก และเน้นความรู้ความจำ  ไม่มี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ผู้สอนเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นหลัก จึงทำให้ค่าสัมประสิทธิ์น้อยกว่า
การจัดการเรียนรู้ผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูป สอดคล้องกับผลงานวิจัยของวีรวิชญ์ บุญส่ง (2562) พบว่าดัชนีประสิทธิผล
ทางการเรียนโดยบทเรียนออนไลน์ แบบเว็บเควสท์กับการเรียนแบบบรรยาย รายวิชา สศ 2202304 ประวัติศาสตร์อเมริกาของ
นักศึกษาปริญญาตรี เท่ากับ 0.6221 และ 0.4949 ตามลำดับ 
  3. นักศึกษาที่เรียนแบบผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูปมีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนแบบบรรยาย 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนีเ้พราะการจัดการเรียนรู้ผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูปมีขั้นตอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
บทเรียนสำเร็จรูปบนเครือข่ายออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนด้วยตนเอง โดยไม่
จำกัดทั้งสถานที่และเวลา เชื่อมโยงสาระความรู้กับกิจกรรมการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ที่นำไปสู่การสรปุสาระสำคัญการเรยีนรู้ และความคิดรวบยอดที่เหมาะสมกับศักยภาพและความสามารถ
ของผู้เรียน สอดคล้องผลงานวิจัยของวีรวิชย์ บุญส่ง (2562) ที่ได้ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยบทเรียน
สำเร็จรูปแบบเว็บเควสท์กับการเรียนแบบบรรยาย ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียน
แบบเว็บเควสท์มีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงกว่าผู้ที ่เรียนแบบบรรยาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 สอดคล้องผลการวิจัย  
นภัทร เพ็ชรศรีกุล และคณะ (2557) ทีไ่ด้วิจัยเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะด้านฐานสมรรถนะวิชาชีพ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  2 ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปกับการเรียนแบบปกติ พบว่า ผลการเรียน  
กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05  
  4. ความพึงพอใจนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ผสมผสานบทเรียนสำเร็จรปูโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสดุ สอดคล้อง
ผลงานวิจัยของวีรวิชญ์ บุญส่ง (2562) พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี ้เนื ่องมาจากบทเรียนสำเร็จรูป ท่ีนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู ้ได้ผ่านการประเมินจากผู้เชี ่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ด้านหลักสูตร การสอน การวัดผล และการให้คำแนะนำในการพัฒนาบทเรียน อีกทั้งการจัดการเรียนรู้ได้
ผสมผสานสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนจากผู้สอนไปสู่ ผู้เรียน จึงทำให้มี
แรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ มีอิสระในการศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องแนวคิดของ Bersin (2004) ที่ว่าการเรียนแบบผสมผสานตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
ศักยภาพผู้เรียน ทำให้มีแรงจูงใจ กระตือรือร้นในการเรียนจึงส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สอดคล้องการวิจัยของ Cheng 
and Chau (2016) พบว่า รูปแบบ การจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับความพึงพอใจ
ในรายวิชาที่เรียนแบบผสมผสานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
  1. การจัดการเรียนรู้ผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูปควรจัดเนื้อหาวิชา และเตรียมความพร้ อม ทั้งด้านการจัด
สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี ผู้สอน และผู้เรียนให้มีความเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
  2. การจัดการเรียนรู้ผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูปผ่านเครือข่ายออนไลน์ สถานศึกษาควรมีโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ที่มีความพร้อมต่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ  
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้ผสมผสานเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื ่อเพิ ่มผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนในรายวิชาอ่ืนท่ีเหมาะสมกับความสามารถ ความต้องการของผู้เรียน 
  2. ควรมีการวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นเพื่อพัฒนา  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ทันสมัยและมีความหลากหลาย  
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