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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งและทดลอง
ใช้บทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการเรยีนรูร้่วมกัน 
เปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน 
และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนกัลยาณวตัร จังหวัด
ขอนแก่น จ านวน 100 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
บทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการเรยีนรูร้่วมกัน 
แบบวัดการคดิวิเคราะห์ก่อนเรยีนและหลังเรยีน เรื่อง Pronouns 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และแบบวัดความพึงพอใจใน
การเรยีนของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรยีนแบบผสมผสานโดยใช้
เทคนิคการเรียนรูร้่วมกัน ใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุ่ม
เดียววัดผลก่อนทดลองและหลังการทดลอง สถิติที่ใช้ใน 
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที (t-test dependent) และ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ผลการวิจยัพบว่า  1) บทเรียนแบบผสมผสาน 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.25/80.42  2) คะแนนการคิด
วิเคราะห์หลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบ
ผสมผสาน สูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ
ที่ระดับ .05  3) คะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรยีนของ
ผู้เรยีนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน เมื่อใช้โครงสร้าง
กลุ่มต่างกัน ไม่แตกต่างกัน และ  4) นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานอยู่ในระดับ “มาก” 
  
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to construct and tryout 
an efficient Blended Learning Lessons using Learning 
Together technique to compare the analytical 
thinking ability scores between pre and post tests 
and to study the learners’ satisfaction. 100 Grade VII 
students of Kanlayanawat School were selected 
as a sample group. The research instruments were 
the Blended Learning Lessons using Learning Together 
technique, the analytical thinking evaluation test 
of ‘Pronouns’ for Grade VII students, and the 
questionnaire of students’ satisfaction towards 
the Blended Learning Lessons using Learning 
Together technique. This research was one group 
pre-test/post-test design. The statistics used in data 
analysis were percentage, mean, standard deviation, 
the dependent t-test, and One-way Analysis of Variance. 
The findings revealed that  1) the Blended Learning 
Lessons using Learning Together technique had an 
efficiency of 80.42/83.25,  2) the scores from the 
post-test of analytical thinking were higher than 
the pre-test’s with statistical significance at the level 
of .05.,  3) the scores from the post-test of analytical 
thinking of students who studied the Blended Learning  
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Lessons in different group structures were found 
no differences, and  4) students were satisfied 
with Blended Learning Lessons using Learning 
Together technique at a high level. 
 
ค้าส้าคัญ  :  บทเรียนแบบผสมผสาน, เทคนิค 
    การเรยีนรู้ร่วมกัน, การคดิวิเคราะห์ 
Keywords :  Blended Learning Lessons,  
    Learning Together technique,  
    analytical thinking 
 
บทน า 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2545) หมวดที่ 9 เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
มาตรา 66 สาระส าคญัคือ ผูเ้รยีนต้องมีโอกาสได้เขา้ถึงเทคโนโลยี
และเรียนรู้ที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการแสวงหาความรู้
และพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม และมาตราที่ 67 
กล่าวถึงการส่งเสริมและพัฒนาในด้านเทคโนโลยีที่น ามาใช้
ในวงการการศึกษานั้นเป็นเรื่องส าคัญในยุคปัจจุบัน บุคลากร 
ด้านการศึกษาทุกฝ่ายจึงต้องเล็งเหน็ความส าคญัของการผลิต 
และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความก้าวหน้าและมีรูปแบบ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
กระทรวงศึกษาธิการ. 2546) การจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) เป็นการผสมผสานการ
เรียนการสอนแบบดั้งเดิมหรือการสอนในช้ันเรียนแบบปกติ 
โดยจะจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใน
การน าเสนอและฝึกปฏิบตัิ และการจัดการเรยีนการสอน
แบบออนไลน์ (E-learning) ผ่านระบบริหารจัดการเรยีนรู้ 
(Learning Management System: LMS) ผู้เรียนจะต้องมี
ปฏิสัมพันธ์และร่วมมือกันเป็นอย่างดี (นวลพรรณ  ไชยมา.  
2554) โดยเน้นให้ผู้เรียนไดฝ้ึกฝนและปฏิบตัิจริง ซึ่ง
ประกอบด้วย เร้าความสนใจ แจ้งจุดประสงค์ การทบทวน
เนื้อหา การน าเสนอเนื้อหาใหม่ แนะน าการเรียน ให้ผู้เรียน
ตอบสนองมีการฝึกปฏิบัติ มีการทดสอบ และมีการบรูณา
การใช้โดยอาศัยการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการเรยีนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม (Gagne.  1985) รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคการเรียนรูร้่วมกัน (Learning Together : LT) 
มีการก าหนดเง่ือนไขให้นักเรียนท าผลงานเป็นกลุ่ม ให้นักเรียน
แลกเปลีย่นความคดิเห็นและแบ่งปันความรู้ การแบ่งหน้าที่
สมาชิกให้เหมาะสมซึ่งรูปแบบนี้จะแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม 
คละความสามารถ เน้นการสร้างกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมและ 
เน้นการอภิปรายในกลุม่ว่าสมาชิกท างานช่วยกันได้ดีเพียงใด  

(สุภณดิา  ปุสรุินทร์ค า.  2549) สมาชิกแต่ละคนในทีม 
มีปฏิสมัพันธ์ต่อกันในการเรียนรู้และสมาชิกทุกคนจะได้รับ
การกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจเพื่อที่จะช่วยเหลือและเพิ่มพูน
การเรยีนรู้ของสมาชิกในทีม (สมศกัดิ์  ภู่วิภาดาวรรธน.์  
2554)   
 จากผลการวิจัยระดับความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนมัธยมศึกษาของไทย พบว่า นักเรียนไทย
ไม่ได้ใช้วิธีการเรยีนรู้ด้วยการท่องจ าเพียงอย่างเดียว  
แต่มีทักษะการคิดวเิคราะห์ในระดับหนึ่ง (ชาลสิา  โพธิ์นิม่แดง.  
2550) การเรียนรู้ที่ดีต้องเป็นเรื่องของการรู้จักคดิและพัฒนา
ให้นักเรียนเกดิทักษะการคดิเชิงวิเคราะหเ์พื่อกระตุ้น 
ให้นักเรียนสามารถคาดคะเน ใช้เหตุผล ตัดสินใจและ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ (สุมาลี  หมวดไธสง.  2554) 
 การเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคญั 
และจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้
การประกอบอาชีพ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเอง
และผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษา 
และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม 
เศรษฐกจิ การเมือง การปกครอง รวมทั้งเขา้ถึงองค์ความรู้ตา่ง ๆ  
ได้ง่ายและกว้างขึ้น และมีวิสัยทัศนใ์นการด าเนินชีวิต 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2552) ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาอังกฤษ จากการสร้างบทเรยีน
แบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้ร่วมกันของนักเรยีน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทีม่ีโครงสร้างกลุ่มต่างกันเพื่อส่งเสรมิ
การคิดวิเคราะห์ และน ามาทดลองใช้เพื่อหาแนวทาง 
ในการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ในระดบั
มัธยมศึกษาให้มีประสิทธิผลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อสร้างบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิค
การเรยีนรู้ร่วมกันท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่มีประสิทธิภาพ 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการคดิวิเคราะห ์
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานทีผู่้วิจัย
สรา้งขึ้น 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการคดิวิเคราะห ์
หลังเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานท่ีผู้วิจัยสรา้งขึ้นเมื่อใช้
โครงสร้างกลุ่มต่างกัน 
 4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
บทเรียนแบบผสมผสานท่ีผู้วิจัยสรา้งขึ้น 
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วิธีด าเนินงานวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนกัลยาณวัตร ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
จ านวน 100 คน ได้มาโดยการสุม่อยา่งง่าย (Simple Random 
Sampling) ใช้เพื่อทดลองหาประสทิธิภาพบทเรยีนแบบ
ผสมผสานที่ผู้วิจยัสรา้งขึ้นจ านวน 52 คน และเพื่อ
เปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยบทเรียนแบบผสมผสานท่ีผู้วิจยัสร้างขึ้น จ านวน 48 คน 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ บทเรียนแบบผสม 
ผสานโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้รว่มกนัที่ส่งเสริมการคดิวิเคราะห์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง Pronouns 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบวดัความสามารถการคิดวเิคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน 
เรื่อง Pronouns ส าหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
และแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่มีต่อ
บทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการเรยีนรูร้่วมกัน 
  2.1  สร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนแบบ
ผสมผสานโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันท่ีส่งเสรมิการคดิ
วิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง Pronouns 
มีกระบวนการ ดังนี ้
   2.1.1  ขั้นวิเคราะห์และวางแผน (Analyze 
 and Planning) การวเิคราะห์เพือ่การสร้างบทเรียนแบบ
ผสมผสาน ประกอบด้วย การวิเคราะห์หลักสตูรและเนื้อหา 
ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และศึกษาเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนการจัดการเรยีนรู้ ค าอธิบายรายวิชา 
หนังสือต าราและเอกสารที่ประกอบการเรียนการสอน เพื่อท า
ความเข้าใจกับจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ขอบข่ายเนื้อหา  
ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง วิธีการสอน การวัดและประเมินผล  
แล้วท าการวิเคราะหผ์ลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง เพื่อคาดหวัง 
ให้ผู้เรียนมีความสามารถในเชิงรูปธรรม วัตถุประสงค์มี 
ความส าคัญที่สุดของบทเรียนปกติจะเขียนเป็นผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวังเชิงพฤติกรรมที่สามารถวัดหรือสังเกตได้ โดยให้
สอดคล้องกับหลักสตูรและเนื้อหา น าเนื้อหาท่ีได้ วิเคราะห์
แล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้อง และให้ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างเนื้อหากับผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง วิเคราะห์เนื้อหา

และกิจกรรม ยดึตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเชิงพฤติกรรม 
โดยผู้วิจัยค้นคว้าได้ก าหนดเนื้อหา กิจกรรมการเรยีนและ
แนวคิดที่คาดหวังว่าจะใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ ผู้วิจัยค้นคว้า 
ได้ก าหนดเนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns  
พร้อมก าหนดผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังตามเนื้อหาท่ีเขียนขึ้น 
ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหา น าเนื้อหาท่ีวิเคราะห์แล้วจัดท าเป็นแผน
โครงสร้างการเรียงล าดับเนื้อหา แล้วน าเสนอต่ออาจารย์ 
ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาให้ข้อเสนอแนะแล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไข 
   2.1.2  ขั้นการออกแบบ (Design) จัดท า 
แผนการจดัการเรียนรู้ ตามรปูแบบ 9 ขั้นของกาเย่ ที่สอดแทรก
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning 
Together: LT) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและเนื้อหาเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบเมื่อไดร้ับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วน าไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
จึงน ามาเขียนเป็นผังงาน (Flowchart) เพื่อก าหนดช่องทาง
สื่อสารภายในบทเรียนแบบผสมผสาน แล้วน าเสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการสอนตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเหมาะสม เมื่อได้รับข้อเสนอแนะและปรับปรุงแกไ้ข
เรียบร้อยแล้วจึงเขียนบตัรเรื่อง (Storyboard) ตามเนื้อหา
และแผนผังที่สร้างไว้ น าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญด้านสื่อการสอน
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเหมาะสม เมื่อได้รับข้อเสนอแนะแล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขแล้ว น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง 
เมื่อไดร้ับความเห็นชอบแล้วด าเนนิงานขั้นต่อไป 
   2.1.3  ขั้นการพัฒนา (Development) 
สร้างบทเรยีนแบบผสมผสานโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้
กับคอมพิวเตอร์ และน าบทเรียนแบบผสมผสานที่พัฒนาแล้ว 
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมทั้งปรับปรุง
แก้ไข 
   2.1.4  ขั้นการน าไปใช้ Implementation)    
น าบทเรียนแบบผสมผสานท่ีพัฒนาเสรจ็เรยีบร้อย ผ่านการ
ตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ข ตามค าแนะน าของอาจารย ์
ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ด้านไปทดลองใช้ โดยเริ่มจาก
ทดสอบแบบ 1:1 (One to One Testing) น าบทเรียนแบบ
ผสมผสานที่พัฒนาขึ้น ไปทดลองกบักลุม่ตัวอย่าง จ านวน 4 คน 
คละความสามารถ ได้ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนแบบ
ผสมผสาน (E1/E2) เท่ากับ 58.50/68.75 ไม่ถึงเกณฑ ์
ที่ตั้งไว้ ดังนั้นจะต้องปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องของ
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บทเรียนแบบผสมผสาน และวิธีด าเนินการเรียนการสอน 
หลังจากนั้นน าไปทดสอบแบบกลุ่มเล็ก (Small Group 
Testing) โดยน าบทเรียนแบบผสมผสานที่พัฒนาจากผลลพัธ์
จากการทดลองแบบหน่ึงต่อหนึ่งมาทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 12 คน ได้ค่าประสิทธิภาพของบทเรียน 
แบบผสมผสาน (E1/E2) เท่ากับ 64.58/71.25 
   2.1.5  ขั้นประเมินผล (Evaluation)  
น าบทเรียนแบบผสมผสานท่ีผ่านการที่พัฒนาจากผลลัพธ์
จากการทดลองแบบกลุ่มเล็กมาทดลองแบบภาคสนาม (Field 
Testing) กับกลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 36 คน ได้ประสิทธิภาพ
ของบทเรียนแบบผสมผสาน (E1/E2) เท่ากับ 83.25/80.42 
ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นสามารถน าบทเรียนแบบผสมผสาน
ไปทดลองตามวัตถุประสงคไ์ด ้
  2.2  สรา้งแบบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์
ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง Pronouns ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีขั้นตอนดังนี้ 
   2.2.1  ก าหนดจุดมุ่งหมาย และจุดประสงค์
ของการวัดความสามารถทาง การคิดวิเคราะห์ ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns กอ่นเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
   2.2.2  ศึกษาเอกสาร แนวคิด และทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ที่อยู่บนพื้นฐาน
ขององค์ประกอบทักษะการคิดวิเคราะห์ของบลูม 3 องค์ประกอบ 
คือ การคิดวิเคราะห์ความส าคัญ (Analysis of Element) 
การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of Relationship) 
และการคิดวเิคราะหเ์ชิงหลักการ (Analysis of Organizational 
Principle) (Bloom, 1956)  
   2.2.3  สร้างผังข้อสอบส าหรับเนื้อหาเรื่อง 
Pronouns จากหน่วยการเรียนรูท้ั้ง 4 หน่วย ประกอบด้วย 
หน่วยท่ี 1 Personal Pronouns หน่วยท่ี 2 Possessive 
Pronouns and Reflexive Pronouns หน่วยที่ 3 Indefinite 
Pronouns และหน่วยที่ 4 Demonstrative Pronouns 
โดยก าหนดจ านวนข้อในแต่ละองค์ประกอบทักษะการคิด
วิเคราะห์ของบลูม 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การวิเคราะห์
ความส าคญั วิเคราะหค์วามสมัพันธ์ และการวเิคราะห์หลักการ 
   2.2.4  สร้างแบบวัดการคิดวิเคราะห์เรื่อง 
Pronouns โดยเป็นข้อสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 
40 ข้อ แต่ละข้อ มีค าตอบ ท่ีถูกที่สุดเพียง 1 ตัวเลือก 
   2.2.5  น าแบบวัดการคิดวิเคราะหเ์สนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความถูกต้องและ
เหมาะสม แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข ให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 

3 ท่าน ตรวจสอบและประเมนิคณุภาพบทเรยีนแบบผสมผสาน
โดยคดัเลือกข้อสอบทีม่ีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)     
อยูร่ะหว่าง 0.50-1.00 แล้วน าแบบวัดการคิดวิเคราะห์ที่ปรับปรุง
แก้ไขไปทดสอบกับกลุ่มใกล้เคียง คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนกัลยาณวัตร จ านวน 54 คน น าผลมาวิเคราะห์
หาค่าระดับความยากง่ายมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 
0.45-0.69 และอ านาจการจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.40-0.66 
โดยมีคา่ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับจากสูตรของ   
คูเดอร์-ริชาร์ดสัน 20 เท่ากับ 0.92 
   2.2.6  น าแบบวัดความสามารถการคิด
วิเคราะหไ์ปใช้จริง 
  2.3  สร้างแบบวัดความพึงพอใจ มีขั้นตอน
ดังนี ้
   2.3.1  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการประเมินผล
บทเรียนแบบผสมผสาน และศึกษาเอกสารทีเ่กี่ยวกับการ
สร้างแบบวัดความพึงพอใจ 
   2.3.2  สร้างแบบวัดความพึงพอใจจาก
การเรยีนการสอนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน โดยเป็น 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และผู้วิจัยใช้เกณฑ์ 
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ 
   2.3.3  น าแบบวัดความพึงพอใจที่สร้างขึ้น 
น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณา 
โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
   2.3.4  จัดท าแบบวัดความพึงพอใจเพื่อ
น าไปใช้กับกลุ่มตัวอยา่ง 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
ที่โรงเรียนกลัยาณวัตร ตามขั้นตอนดังน้ี 
  3.1  เตรียมสถานที่และเครื่องมือในการทดลอง
โดยสถานที่ในการทดลองครั้งนี้ คือ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนกลัยาณวัตร ที่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้ 
  3.2  ในสัปดาห์แรกเป็นการปฐมนเิทศและ 
ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 1 โดยผู้วิจัยแจกช่ือผู้ใช้ (Username) ให้แก่นักเรียน 
แต่ละคนและให้นักเรียนลงช่ือเข้าใช้เพื่อท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
  3.3  ผู้วิจัยช้ีแจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึง 
วัตถุประสงค์ของการทดลอง และอธิบายขั้นตอนวิธีการเรียน
จากบทเรียนแบบผสมผสาน โดยแบ่งนักเรียน จ านวน 48 คน 
โดยผู้วิจัยแบ่งนักเรยีนตามผลคะแนน O-Net (Ordinary National 
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Education Test) เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษจากการสอบ 
ครั้งล่าสุดของนักเรียน โดยใช้เทคนิค 27% ดังนี้ 
  นักเรียนท่ีมผีลคะแนนสอบอยูร่ะหว่าง 
72.50-100.00 จัดเป็น กลุ่มเก่ง 
  นักเรียนท่ีมผีลคะแนนสอบอยูร่ะหว่าง 
35.50-72.00 จัดเป็น กลุ่มปานกลาง 
  นักเรียนที่มผีลคะแนนสอบต่ ากว่า   
35.00 จัดเป็นกลุ่มอ่อน  
   แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุม่ย่อย จ านวน  
12 กลุ่ม ตาม โครงสร้าง 3 โครงสร้าง ดังนี้ 
    โครงสร้างที่ 1 (1:2:1) ประกอบด้วย
นักเรียนเก่ง 1 คน กลาง 2 คน และอ่อน 1 คน 
   โครงสร้างที่ 2 (1:1:2) ประกอบด้วย
นักเรียนเก่ง 1 คน กลาง 1 คน และอ่อน 2 คน 
   โครงสร้างที่ 3 (2:1:1) ประกอบด้วย
นักเรียนเก่ง 2 คน กลาง 1 คน และอ่อน 1 คน 
  3.4  อธิบายการเรียนรู้แบบร่วมมอืเทคนิค 
การเรยีนรู้ร่วมกัน (Learning Together : LT) ให้นักเรียน
เข้าใจ แล้วให้นักเรียนลงช่ือเข้าใช้บทเรียนนักเรียนและ
ศึกษาเนื้อหาไปทีละหน่วยการเรียน โดยแตล่ะหน่วย 
เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว จะมีใบกิจกรรม
เพื่อให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มได้ช่วยเหลือร่วมมือกันในการท า
กิจกรรมใหส้ าเร็จ สมาชิกในแต่ละกลุ่มจะใช้วิธีสื่อสารกัน
จากห้องสนทนา และผลงานท่ีส่งมาจะเป็นคะแนนของกลุ่ม 
สมาชิกแตล่ะคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียน 
ให้มากที่สดุเพราะหลังจากการท ากิจกรรมกลุม่จะมีการทดสอบ 
ย่อยรายบุคคลในทุก ๆ หน่วยการเรียนรู ้
  3.5  ท าการทดสอบหลังเรียนแบบออนไลน ์
ด้วยข้อสอบชุดเดยีวกันกับก่อนเรยีน และให้นักเรียนท า
แบบวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้บทเรียนแบบผสมผสาน 
  3.6  น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน 
หลังเรียน และแบบวัดความพึงพอใจไปเตรียมวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติในล าดับต่อไป 
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1  ผลการหาประสิทธิภาพบทเรยีนแบบ
ผสมผสาน 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 1  สรุปผลการทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียน 
   แบบผสมผสาน 
 

การทดลอง 
จ านวนกลุ่ม
ทดลอง(กลุ่ม)(คน) 

ประสิทธภิาพของ
บทเรียน(E1/E2) 

1:1 
(One to One) 

1 (4) 58.50/68.75 

แบบกลุ่มเล็ก 
(Small Group) 

3 (12) 64.58/71.25 

แบบภาคสนาม 
(Field Testing) 

9 (36) 83.25/80.42 
 

 จากตาราง 1 แสดงให้เห็นวา่การศกึษาแบบหนึ่ง
ต่อหนึ่ง ผู้ศึกษาได้คา่ประสิทธภิาพ (E1/E2) เท่ากบั58.50/68.75 
การศึกษาแบบกลุม่เล็กไดค้่าประสทิธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 
64.58/71.25 และการศึกษาภาคสนามได้ค่าประสิทธิภาพ 
(E1/E2) เท่ากับ 83.25/80.42 
  4.2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน 
 การเปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน
กับคะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรยีนของผู้เรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนแบบผสมผสานท่ีผู้วิจัยสรา้งขึ้น เรื่อง Pronouns 
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 48 คน โดยใช้การทดสอบที (t-test 
Dependent) น ามาวิเคราะหโ์ดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
ตาราง 2  การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ 
   คะแนนการคดิวิเคราะห์ก่อนเรียนกับคะแนน 
   การคิดวิเคราะห์หลังเรียนของผู้เรยีนที่เรียน 
   ด้วยบทเรียนแบบผสมผสานฯ 
 
คะแนน 
การคิด
วิเคราะห ์

N X  S.D. t p 

ก่อนเรียน 48 7.31 3.28 
-18.676 .000* 

หลังเรียน 48 12.48 3.16 

*p < .05; df = 47  
 

 จากตาราง 2 พบว่า คะแนนการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน 
เฉลี่ยเท่ากับ 7.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.28 คะแนน
การคิดวิเคราะห์หลังเรียนเฉลี่ยเทา่กับ 12.48 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.16 และค่า t-test เท่ากับ  
-18.676 แสดงว่า คะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรียนของ
ผู้เรียนที่เรยีนด้วยบทเรยีนแบบผสมผสานฯ สูงกวา่คะแนน 
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การคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนอยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 4.3  ผลการเปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน เมื่อใช้โครงสร้างกลุม่
ต่างกัน 
 การเปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรียน
ของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน เมื่อใช้
โครงสร้างกลุ่มต่างกัน 3 โครงสรา้ง โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) น ามา
วิเคราะหโ์ดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
ตาราง 3  การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ 
   คะแนนการคดิวิเคราะห์หลังเรียนเมื่อใช้ 
   โครงสร้างกลุ่มต่างกัน ของผู้เรียนที่เรียน 
   ด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน 
 
กลุ่ม N X  S.D. F p 
โครงสร้างที ่1 16 12.75 3.02 

3.078 .056 โครงสร้างที่ 2 16 10.81 3.02 
โครงสร้างที ่3 16 13.44 3.27 

 
 จากตาราง 3 พบว่า คะแนนการคดิวิเคราะห ์
หลังเรียนเฉลีย่ของโครงสร้างที่ 1 เท่ากับ 12.75 โครงสร้าง
ที ่2  เท่ากับ 10.81 และโครงสร้างที่ 3 เท่ากับ 13.44         
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของโครงสร้างที่ 1 เท่ากับ 3.02 
โครงสร้างที่ 2 เท่ากับ 3.02 และโครงสร้างที่ 3 เท่ากับ 
3.27 และค่า F-test เท่ากับ 3.078 แสดงว่า คะแนน 
การคิดวิเคราะห์หลังเรียนของผู้เรยีนที่เรียนด้วยบทเรียน
แบบผสมผสาน เมื่อใช้โครงสร้างกลุ่มต่างกัน 3 โครงสร้าง         
มีคะแนนการคิดวิเคราะหห์ลังเรียนไม่แตกต่างกันที่
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 4.4 ผลของความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ
บทเรียนแบบผสมผสาน 
 เมื่อผู้เรียนได้เรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน 
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 1 ครบทุกข้ันตอนแล้ว ผู้วิจัยได้ให้ผู้เรียนตอบแบบวดั
ความพึงพอใจในการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน 
โดยเทคนิคการเรียนรูร้่วมกันด้วยโครงสร้างกลุ่มต่างกันท่ี
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบหน้า
บทเรียน ด้านการใช้ตัวอักษรและสี ด้านการออกแบบ

ภาพประกอบบทเรียน ด้านเนื้อหาของบทเรียน และ 
ด้านการเช่ือมโยงและเข้าถึงข้อมูล 
 
ตาราง 4  ผลการวัดระดับความพึงพอใจในการเรยีน 
   โดยสรุปเป็นรายด้านทั้ง 5 ด้าน  
 

รายการ 

ผลการวิเคราะห ์

X  (S.D) 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ด้านการออกแบบหน้าบทเรียน 3.85 0.72 มาก 
ด้านการใช้ตัวอกัษรและส ี 3.72 0.60 มาก 
ด้านการออกแบบ
ภาพประกอบบทเรียน 

3.56 0.51 มาก 

ด้านเน้ือหาของบทเรียน 4.11 0.67 มาก 
ด้านการเชื่อมโยงและเข้าถึง
ข้อมูล 

4.16 0.65 มาก 

รวม 3.88 0.63 มาก 

 
 จากตาราง 4 ผลการวัดระดบัความพึงพอใจ 
ในการเรียนโดยสรุปเป็นรายด้านทัง้ 5 ด้านของผู้เรียน 
ทีม่ีต่อบทเรียนแบบผสมผสาน พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ในมากที่สุดในด้านการเช่ือมโยงและเข้าถึงข้อมูลอยู่ในระดับ 
“มาก” (�̅�= 4.16, S.D. = 0.65) รองลงมาคือ ด้านเนื้อหา
ของบทเรียน อยู่ในระดับ “มาก” (�̅�= 4.11, S.D. = 0.67) 
และผูเ้รียนมีความพึงพอใจในการเรียนน้อยที่สดุในด้าน 
การออกแบบภาพประกอบบทเรียนอยู่ในระดับ “มาก” 
(�̅�= 3.56, S.D.=0.51) ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียน
โดยรวมในระดับ “มาก” (�̅�=3.88, S.D.=0.63) 
 
สรุปผล 
 การเรยีนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานท่ีผู้วิจัยสรา้ง
ขึ้นจากสัดส่วนการเรียนแบบปกตริ้อยละ 30 และแบบ
ออนไลน์ ร้อยละ 70 โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคการเรียนรูร้่วมกัน (Learning together : LT) 
สามารถเพิ่มความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนได้  
ซึ่งในการเรียนการสอนแบบผสมผสานนั้นจะไม่เน้นการสอน
จากครูผู้สอนในช้ันเรียน (Face-to-Face) เพียงอย่างเดียว
เท่านั้น ผู้สอนได้น าบทเรียนออนไลน์(Online) เข้ามาช่วย
ให้นักเรียนเกดิปฏสิัมพันธ์ที่ดี ต่อการเรยีนรู้ และเพื่อช่วย
อ านวยความสะดวกให้นักเรยีนนั้นได้สามารถศึกษาเรยีนรู้ 
ในเนื้อหาวิชาได้ทุกสถานท่ีและทุกเวลาและการจัด
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โครงสร้างกลุ่มแบบท่ีผู้วิจัยได้น าเสนอในการวิจัยครั้งนี้ 
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีผลคะแนนการคิด
วิเคราะหห์ลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และการจดักลุม่ทั้ง 3 
โครงสร้างมีผลคะแนนการคิดวเิคราะห์หลังเรียนของนักเรียน
เป็นรายบุคคลเฉลี่ยแล้วไม่แตกต่างกัน และนักเรียน 
มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผล 
 1.  ประสิทธิภาพบทเรียนแบบผสมผสาน 
 จากการทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียนแบบ
ผสมผสานโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันท่ีส่งเสรมิการคดิ
วิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง Pronouns 
ได้ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.25/80.42 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 บทเรียนแบบผสมผสานได้ผ่าน
กระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการสรา้งและมีการทดลอง
เพื่อให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทีก่ าหนด สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ธิติรัตน์  รุ่งเจริญเกยีรติ  (2557) ศึกษา 
การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MATเพื่อส่งเสรมิ ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏั ที่มีความสามารถทางปัญญาต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(QSCCA Model) ที่ พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
83.70/86.84 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
สอดคล้องกับ พัชนี สหสิทธิวัฒน์  (2557) ท าการศึกษา 
การสอนผา่นเว็บแบบผสมผสาน เรื่อง ค าสั่งพ้ืนฐาน
โปรแกรมภาษาโลโก ส าหรบันักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนราชินี ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนการสอนผ่านเว็บ
แบบผสมผสาน เรื่องค าสั่งพื้นฐานโปรแกรมภาษาโลโก  
มีคุณภาพอยู่ ในระดับมากที่สดุ (ดา้นเนื้อหา X = 4.78, 
ด้านเทคนิค X = 4.68) พร้อมท้ังมีประสิทธิภาพ 
87.76/86.88 ซึ่งเป็นไปตาม เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 85/85 
 2.  การคิดวิเคราะห์หลังเรียน 
 เมื่อน าบทเรยีนแบบผสมผสานท่ีผูว้ิจัยสร้างขึ้น  
ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์
ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าคะแนนการคดิวิเคราะหห์ลังเรียน
ของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
สูงกว่าคะแนนการคดิวิเคราะห์ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 และเมื่อน าคะแนนการคิดวเิคราะห์
หลังเรียนมาวิเคราะห์ข้อมลูจากโครงสร้างกลุม่ที่แตกต่างกัน  
ทั้ง 3 โครงสร้าง ได้แก่ โครงสรา้งที่ 1 นักเรียนเก่ง 1 คน 
 กลาง 2 คน อ่อน 1 คน โครงสร้างที่ 2 นักเรียนเก่ง 1 คน 

 
กลาง 1 คน อ่อน 2 คน และโครงสร้างที่ 3 นักเรียนเก่ง 2 คน 
กลาง 1 คน อ่อน 1 คน พบว่า ทั้ง 3 โครงสร้างมคี่าเฉลี่ยคะแนน
การคิดวิเคราะห์หลังเรียนไม่แตกตา่งกัน เนื่องจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานท่ี
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้มีกิจกรรมทีไ่ดฝ้กึให้ผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการคดิวิเคราะห์และทักษะต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
โดยให้ผูเ้รียนได้ท างานเป็นกลุ่มช่วยเหลือกันคดิค้นหา
ค าตอบจากการสืบค้นการเพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดี 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิประภา มังขุนทศ (2557)  
ได้ท าการวิจยัเรื่อง การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
และการคิดวิเคราะหด์้วยโปรแกรมบทเรียนแบบผสมผสาน
กับการเรยีนแบบปกติ เรื่อง ข้อมูลและคอมพิวเตอร์  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคดิวิเคราะห์ก่อนเรยีน 
และหลังเรียน พบว่า นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และการคิดวิเคราะหห์ลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนด้วย
โปรแกรมบทเรียนแบบผสมผสานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ .05 
 3.  ความพึงพอใจ 
 ผลการวัดระดับความพึงพอใจในการเรยีนของ
ผู้เรยีนที่มีต่อบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิค 
การเรยีนรู้ร่วมกันด้วยโครงสร้างกลุ่มต่างกันท่ีส่งเสรมิ 
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า 
ผู้เรยีนมีความพึงพอใจในการเรียนโดยรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 3.88 
ซึ่งอยู่ในระดับ “มาก” เนื่องจากเป็นการเรยีนที่ผู้เรียน 
มีโอกาสได้ท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม ได้เรยีนรู้ทั้ง 
ด้านเนื้อหา ด้านเทคโนโลยี และการท างานร่วมกับผู้อื่น 
สอดคล้องกับการศึกษาของ ชไมพร  อินทร์แก้ว (2559)  
ได้ท าวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนแบบ
ผสมผสาน รายวิชาเทคโนโลยีทางภาพถ่ายในการศึกษา 
ของนักเรียนระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา 
ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน พบว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ศภุลักษณ์ 
ปริสุทธิโกศล (2557) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบผสมผสาน เรื่อง การใช้
อินเทอร์เน็ตที่มตี่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน การคิด
วิจารณญาณและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีการนาตนเองในการเรียนรูต้่างกัน 
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรยีนด้วยโปรแกรม
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บทเรียนแบบผสมผสานโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดบัมาก
ถึงมากที่สุด  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  ผู้สร้างบทเรียนต้องศึกษาบทเรียนแบบ
ผสมผสานให้เข้าใจก่อน เพื่อให้สามารถเข้าใจและประยุกต์
โปรแกรมให้มีความสอดคล้องกับหลักการและทฤษฎีที่จะใช้
กับเนื้อหานั้น ๆ 
  1.2  ผู้วิจัยควรศึกษาและจัดเตรยีมทรัพยากร
ทางการศกึษาให้พร้อม เช่น เครื่องคอมพิวเตอรร์ะบบเครือข่าย
อินเทอร์เนต็ เป็นต้น เพื่อให้การศึกษาด าเนนิไปได้อยา่งถูกต้อง
และเหมาะสม 
  1.3  ความเหมาะสมของการใช้บทเรียนแบบ
ผสมผสาน จะเป็นไปโดยราบรื่นนัน้ข้ึนอยู่กับทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ของผู้เรียน ก่อนท าการเรยีนจึงควรมีการฝึกฝน

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่ผู้เรียนเพื่อไม่ให้เป็น
ปัญหาต่อการเรยีนการสอนด้วยวธิีนี้ 
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 จากผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนเมื่อเรียนด้วยบทเรียน
แบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการเรียนรูร้่วมกัน มคีะแนน
การคิดวิเคราะห์หลังเรียน สูงกว่าคะแนนการคดิวิเคราะห์
ก่อนเรียนและมีความพึงพอใจในการเรยีนของผู้เรยีนที่มีต่อ
อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ดังนี้  
  2.1  สร้างบทเรียนแบบผสมผสานที่ใช้วิธีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน ที่ส่งเสริมทักษะ
อื่น ๆ เช่น การคิดแก้ปญัหา การคดิอย่างมีวจิารณญาณ การคดิ
สร้างสรรค์ เป็นต้น  
  2.2  สร้างบทเรียนแบบผสมผสานที่ใช้วิธีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคอื่น ๆ เช่น เทคนิคกลุ่มสืบค้น 
(GI: Group Investigation) เทคนิคแบ่งปันความส าเร็จ 
(STAD: Student Teams Achievement) เป็นต้น 
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