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บทคดัย่อ 
 กำรวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันำกำรอบรมแบบผสมผสำนโดยใชแ้หล่งกำรเรียนรู้แบบเปิดบนระบบกำร
จดักำรเรียนกำรสอนเร่ืองกำรสร้ำงบทเรียนดว้ยมูเด้ิลเพ่ือส่งเสริมทกัษะกำรคิดขั้นสูงส ำหรับอำจำรยใ์ห้มีประสิทธิภำพและ
ศึกษำผลกำรพฒันำทกัษะกำรคิดขั้นสูงของผูอ้บรมก่อนและหลงัต่ออบรมแบบผสมผสำนและเพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของ
ผูเ้ขำ้รับกำรอบรมท่ีมีต่อกำรอบรมแบบผสมผสำนท่ีพฒันำข้ึน กลุ่มตวัอยำ่งในกำรวจิยัน้ีไดแ้ก่ อำจำรยท่ี์ลงทะเบียนเพ่ือเขำ้
รับกำรฝึกอบรมท่ีส ำนกันวตักรรมกำรเรียนกำรสอน มหำวทิยำลยัขอนแก่น ปีกำรศึกษำ 2560  จ ำนวน 33 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในกำรวิจยั คือกำรอบรมแบบผสมผสำนโดยใชแ้หล่งกำรเรียนรู้แบบเปิดบนระบบกำรจดักำรเรียนกำรสอนเร่ืองกำรสร้ำง
บทเรียนดว้ยมูเด้ิลเพ่ือส่งเสริมทกัษะกำรคิดขั้นสูงท่ีพฒันำข้ึน แบบวดักำรคิดขั้นสูง แบบวดัผลสมัฤทธ์ิและแบบวดัควำมพึง
พอใจ ผลกำรศึกษพบวำ่กำรอบรมแบบผสมผสำนโดยใชแ้หล่งกำรเรียนรู้แบบเปิดบนระบบกำรจดักำรเรียนกำรสอนเร่ือง
กำรสร้ำงบทเรียนดว้ยมูเด้ิลเพ่ือส่งเสริมทกัษะกำรคิดขั้นสูงส ำหรับอำจำรยมี์ค่ำประสิทธิภำพเท่ำกบั 83.5/86.25 ซ่ึงเป็นไป
ตำมเกณฑท่ี์ตั้งไวคื้อ 80/80  ผลควำมคิดขั้นสูงหลงักำรอบรมสูงกวำ่ก่อนกำรอบรมอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ี ระดบั .05 ผู ้
อบรมมีผลสัมฤทธ์ิต่อกำรอบรมหลงักำรอบรมสูงกว่ำก่อนกำรอบรมอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 และผูอ้บรมมี
ควำมพึงพอใจต่อกำรอบรมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to develop a mixed method training using open learning environment on CMS 

on topic "Moodle Course Creation" to enhance higher level thinking of lecturer, and to study the satisfaction of participants 
toward the mixed method training.  The target group in this research are 33 lecturers who registered at the ILTI Khon Kaen 
University in 2017. Research instruments were the mixed method training using open learning environment on CMS on topic 
"Moodle Course Creation"  to enhance higher level thinking, higher level thinking assessment form, learning outcome 
measurement and satisfaction form. The results were found that the mixed method training using open learning environment 
on CMS on topic "Moodle Course Creation" to enhance higher level thinking of lecturer has an effectiveness of 83.5/86.25 
which were met with the criteria at 80/80. The post-test of higher level thinking was higher than pre-test statistically significant 
at .05. The participants has higher score in post-test than pre-test statistically significant at .05. And the participants has the 
satisfaction at the highest level. 
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บทน า 
 ผูว้ิจัยได้ท ำกำรพฒันำบทเรียนกำรอบรมแบบผสมผสำนโดยใช้แหล่งกำรเรียนรู้แบบเปิดบนระบบกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือส่งเสริมทกัษะกำรคิดขั้นสูงส ำหรับอำจำรยโ์ดยกำรน ำเน้ือหำกำรสร้ำงบทเรียนดว้ยมูเด้ิล 
(Moodle-Learning Management System) ท่ีเป็นเน้ือหำท่ีใชใ้นกำรอบรมในบริบทจริง น ำมำพฒันำร่วมกบัวิธีกำรอบรม
แบบผสมผสำน (Blended Learning) โดยใช้แหล่งกำรเรียนรู้แบบเปิดท่ีเป็นแหล่งทรัพยำกรดำ้นกำรศึกษำแบบเปิด 
(Open Learning Resource) ให้ผูอ้บรมทรำบวิธีกำรเขำ้ถึงแหล่งทรัพยำกรกำรเรียนรู้เพ่ือน ำมำสร้ำงบทเรียนไดแ้ละ
สำมำรถแบ่งปันได ้(กนัต์กมล, 2557) ผูอ้บรมสำมำรถเขำ้ถึงบทเรียนกำรอบรมแบบผสมผสำนโดยรูปแบบออนไลน์
และสำมำรถเรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลำและจดักำรกำรเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
 ปัจจุบนัเทคโนโลยีเขำ้มำมีบทบำทส ำคญักับสถำนกำรศึกษำท ำให้กำรจดัฝึกอบรมได้น ำประโยชน์ของ
เทคโนโลยีเหล่ำนั้น เขำ้มำช่วยในกำรฝึกอบรมและน ำไปใชใ้นกำรจดักำรเรียนออนไลน์มำกข้ึน กำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ไดมี้กำรบูรณำกำรทั้งสองโดยใชจุ้ดแข็งของแต่ละแบบผสมผสำนให้เหมำะสมกบัเน้ือหำวตัถุประสงค์ใน
กำรศึกษำควำมพร้อมของผูเ้รียนและผูส้อน (Garrison and Vaughn,2008)  ปัทมำ (2556) พบว่ำพฒันำกำรของกำร
ฝึกอบรมก็ไดพ้ฒันำข้ึนมำอีกระดบัหน่ึงซ่ึงกำรเรียนแบบชั้นเรียนและกำรเรียนออนไลน์จะมีขอ้ดีท่ีแตกต่ำงกนัในกำร
จดัหลกัสูตรกำรเรียนหรือกำรอบรม ตอ้งน ำขอ้ดีของทั้ง 2 วิธีกำรมำช่วยเสริมซ่ึงกนัและกนัในและลดขอ้ดอ้ยให้เหลือ
นอ้ยท่ีสุดจึงเกิดเป็นรูปแบบของกำรฝึกอบรมผสมผสำน กำรผสมผสำนให้ไดส้ัดส่วนท่ีเหมำะสมจะข้ึนอยู่กบั เน้ือหำ
ของแต่ละหลกัสูตรท่ีแตกต่ำงกันออกไป ซ่ึงตอ้งอำศัยสมรรถนะในกำรออกแบบกำรฝึกอบรม เขำ้มำช่วยในกำร
ออกแบบเพ่ือใหเ้ติมเตม็ของวธีิกำรทั้งสองและเกิดประโยชน์กบัผูเ้รียนอยำ่งสูงสุด 
 ทกัษะกำรคิดขั้นสูงเป็นหวัขอ้ท่ีส ำคญัในควำมตอ้งของกำรศึกษำในศตวรรษท่ี 21 กำรคิดเป็นกระบวนกำร
ทำงสมองในกำรจดักระท ำกบัขอ้มูลรับเขำ้มำกำรคิดเป็นกระบวนกำรทำงสติปัญญำของบุคคล (cognitive process) ซ่ึง
บุคคลใชใ้นกำรสร้ำงควำมหมำยควำมเขำ้ใจในสรรพส่ิงต่ำง ๆ ท่ีบุคคลไดรั้บจำกประสบกำรณ์ท่ีบุคคลหน่ึงสำมำรถ
ถ่ำยทอดให้อีกบุคคลหน่ึงไดก้ำรคิดเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรสร้ำงควำมหมำยควำมเขำ้ใจในเน้ือหำสำระต่ำง ๆ กำรคิด
และกำรเรียนรู้กำรคิดมีควำมส ำคญัอยำ่งยิ่งในกำรศึกษำศตวรรษท่ี 21 (ทิศนำ, 2554)  จำกขำ้งตน้ผูว้ิจยัเห็นควำมส ำคญั
ของทกัษะกำรคิดขั้นสูงจึงมีกำรพฒันำบทเรียนกำรอบรมแบบผสมผสำนเพ่ือส่งเสริมทกัษะกำรคิดขั้นสูงส ำหรับอำจำรย์
และใหก้ำรจดัอบรมมีประโยชน์กบัผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมอยำ่งเตม็ประสิทธิภำพ  
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1  เพ่ือพฒันำบทเรียนกำรอบรมแบบผสมผสำนโดยใชแ้หล่งกำรเรียนรู้แบบเปิดบนระบบกำรจดักำรเรียน
กำรสอนเร่ืองกำรสร้ำงบทเรียนดว้ยมูเด้ิลเพ่ือส่งเสริมทกัษะกำรคิดขั้นสูงส ำหรับอำจำรยใ์หมี้ประสิทธิภำพตำมเกณฑ ์ 
80/80 
 2  เพ่ือศึกษำผลกำรพฒันำทกัษะกำรคิดขั้นสูงของผูอ้บรมท่ีมีต่อกำรอบรมแบบผสมผสำนโดยใชแ้หล่งกำร
เรียนรู้แบบเปิดบนระบบกำรจดักำรเรียนกำรสอนเร่ืองกำรสร้ำงบทเรียนดว้ยมูเด้ิลเพ่ือส่งเสริมทกัษะกำรคิดขั้นสูง
ส ำหรับอำจำรย ์
 3  เพ่ือศึกษำผลสมัฤทธ์ิของผูอ้บรมท่ีมีต่อกำรอบรมแบบผสมผสำนโดยใชแ้หล่งกำรเรียนรู้แบบเปิดบน
ระบบกำรจดักำรเรียนกำรสอนเร่ืองกำรสร้ำงบทเรียนดว้ยมูเด้ิลเพ่ือส่งเสริมทกัษะกำรคิดขั้นสูงส ำหรับอำจำรย ์
 4  เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของผูอ้บรมท่ีมีต่อกำรอบรมแบบผสมผสำนโดยใชแ้หล่งกำรเรียนรู้แบบเปิดบน
ระบบกำรจดักำรเรียนกำรสอนเร่ืองกำรสร้ำงบทเรียนดว้ยมูเด้ิลเพ่ือส่งเสริมทกัษะกำรคิดขั้นสูงส ำหรับอำจำรย ์
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วธีิการวจิยั 
 กำรวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้ ำหนดขอบเขตของกำรวจิยั ดงัน้ี 
 1 กลุ่มเป้ำหมำย ไดแ้ก่ อำจำรยท่ี์ลงทะเบียนเพ่ือขอเขำ้รับกำรฝึกอบรมปีกำรศึกษำ 2560 จ ำนวน 33 คน 
 2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยั 
  แผนกำรอบรมแบบผสมผสำนโดยใชแ้หล่งกำรเรียนรู้แบบเปิดบนระบบกำรจดักำรเรียนกำรสอนเร่ือง
กำรสร้ำงบทเรียนดว้ยมูเด้ิลเพ่ือส่งเสริมทกัษะกำรคิดขั้นสูงส ำหรับอำจำรย ์มีหน่วยกำรเรียนรู้ดงัน้ี หน่วยท่ี 1 กำรสร้ำง
บทเรียนและกำรก ำหนดค่ำรำยวชิำในมูเด้ิล (4 ชัว่โมง) หน่วยท่ี 2 กำรสร้ำงเน้ือหำบทเรียนจำกแหล่งกำรเรียนรู้แบบเปิด 
(4 ชัว่โมง) หน่วยท่ี 3 กำรสร้ำงกิจกรรมกำรบำ้นและหน่วยท่ี 4 กำรสร้ำงแบบทดสอบแบบ Multiple Choices (4 ชัว่โมง)  
โดยใชร้ะบบกำรจดักำรเรียนกำรสอน (LMS Moodle) ท ำกำรสร้ำงเน้ือกำรสอนและกำรจดักิจกรรมต่ำง ๆ ตำมแผนกำร
อบรม แลว้ท ำกำรตรวจสอบคุณภำพแผนกำรอบรมและเน้ือหำสอนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชำญ จ ำนวน 3 คน เพ่ือประเมินควำม
เหมำะสม 
 3  เคร่ืองมือทีใชใ้นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 1) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน หน่วยกำร
เรียนรู้ กำรสร้ำงบทเรียนดว้ยมูเด้ิลเพ่ือส่งเสริมทกัษะกำรคิดขั้นสูงส ำหรับอำจำรย ์มีลกัษณะเป็นแบบทดสอบแบบปรนยั 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ ำนวน 40 ขอ้ โดยเสนอต่อผูเ้ช่ียวชำญจ ำนวน 3 คน ซ่ึงเป็นชุดเดียวกนักบัชุดท่ีประเมิน
แผนกำรจดักำรเรียนรู้ ตรวจสอบลกัษณะกำรใชค้  ำถำม ตวัเลือก และควำมเท่ียงตรงของเน้ือหำ โดยกำรหำค่ำดชันีควำม
สอดคล้องระหว่ำงข้อสอบกับตัวช้ีวดัและจุดประสงค์กำรเรียนรู้ (Index of Item-objective congruence หรือ IOC) 
ผูเ้ช่ียวชำญให้คะแนนตำมเกณฑ ์(สมนึก, 2551)  และ 2) แบบทดสอบกำรคิดขั้นสูงเป็นแบบทดสอบแบบปรนยั ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ ำนวน 40 ข้อ ตำมหลักกำรวิเครำะห์ของ Bloom คือ วิเครำะห์ (Analyzing) ประเมินค่ำ 
(Evaluating) และสร้ำงสรรค ์(Creating) จำกขอ้ค ำถำมหรือสถำนกำรณ์ท่ียกตวัอยำ่งมำ โดยค ำถำมเป็นแบบเลือกตอบ 4 
ตวัเลือกน ำแบบทดสอบท่ีสร้ำงข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชำญ จ ำนวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบควำมเท่ียงตรงเชิงเน้ือหำกำรใชค้  ำถำม
ตวัเลือกควำมสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมท่ีตอ้งกำรวดั ควำมถูกตอ้งทำงภำษำของกำรสร้ำงแบบทดสอบ ดว้ยกำรหำค่ำดชันี
ควำมสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่ำงแบบทดสอบกำรคิดขั้นสูงกบัจุดประสงค์ ผูเ้ช่ียวชำญให้คะแนนตำมเกณฑ์ (สมนึก, 
2551) 3) แบบวดัควำมพึงพอใจบทเรียนบนเวบ็ ทั้ง 4 ดำ้นเป็นแบบประเมินเป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale)  
โดยก ำหนดค่ำคะแนนเป็น 5 ระดบั 
 4  กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  เตรียมเคร่ืองมือกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลน ำบทเรียนบนเวบ็ท่ีผำ่นกำรตรวจสอบและแกไ้ขจำกผูเ้ช่ียวชำญ
แลว้ส่งขอ้มูลข้ึนเคร่ืองแม่ข่ำย ตรวจสอบสภำพเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในหอ้งปฏิบติักำรคอมพิวเตอร์ท่ีจะใชใ้นกำรทดลอง
ใหมี้ควำมพร้อมท่ีจะใชใ้นกำรทดลอง   
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ภาพที ่1 ระบบบริหำรจดักำรเรียนกำรสอนมูเด้ิลท่ีใชใ้นกำรอบรมเก็บขอ้มูล 
 

  ด ำเนินกำรอบรมตำมแผนกำรอบรมแบบผสมผสำนฯ  และช้ีแจง้ผูเ้ขำ้อบรมถึงกำรเขำ้ระบบและช่องทำง
กำรศึกษำคู่มือกำรอบรมแบบผสมผสำนฯ ให้กบัผูอ้บรมทรำบซ่ึงสำมำรถเขำ้เรียนไดทุ้กท่ีทุกเวลำตำมช่วงระยะเวลำท่ี
ก ำหนดและแนะน ำกลุ่มทดลองให้สำมำรถใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ ผ่ำนกำรเรียนดว้ยบทเรียนบนเวบ็ของกลุ่มเขำ้อบรม
โดยใชเ้วลำกำรใหค้  ำแนะน ำประมำณ 30 นำทีและด ำเนินกำรเก็บขอ้มูลตำมแผนกำรอบรมผสมผสำนฯ ท่ีก ำหนดไว ้  
 5  กำรวเิครำะห์ขอ้มูล 
  ผูศึ้กษำท ำกำรวเิครำะห์ขอ้มูลโดยค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน ร้อยละและกำรทดสอบหำค่ำที (t-test 
for dependent) ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป 
 
ผลการวจิยั 
 1 สรุปผลกำรวจิยัตำมวตัถุประสงคก์ำรวจิยั ดงัน้ี   
  ตอนท่ี 1  กำรศึกษำประสิทธิภำพกำรอบรมแบบผสมผสำนโดยใชแ้หล่งกำรเรียนรู้แบบเปิดบนระบบ
กำรจดักำรเรียนกำรสอนเร่ืองกำรสร้ำงบทเรียนดว้ยมูเด้ิลเพ่ือส่งเสริมทกัษะกำรคิดขั้นสูงส ำหรับอำจำรยใ์นภำคเรียนท่ี 1 
ปีกำรศึกษำ 2560  จ ำนวน 33 คน  จำกกำรวิเครำะห์ขอ้มูลมีประสิทธิภำพตำมเกณฑท่ี์ตั้งไว ้80/80 คือไดป้ระสิทธิภำพ
เท่ำกบั 83.5/86.25 
  ตอนท่ี 2  กำรศึกษำกำรคิดขั้นสูงของผูอ้บรมโดยใชก้ำรอบรมแบบผสมผสำนฯ ในภำพรวมผูอ้บรมได้
คะแนนเฉล่ียกำรคิดขั้นสูงก่อนอบรมเท่ำกบัร้อยละ 13.15 หลงัอบรมเท่ำกบัร้อยละ 16.88 จำกคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
สรุปไดว้ำ่กำรคิดขั้นสูงขั้นสูงของผูอ้บรม โดยใชก้ำรอบรมแบบผสมผสำนฯ หลงัเรียนสูงกวำ่ก่อนเรียนอยำ่งมีนยัส ำคญั
ทำงสถิติท่ีระดบั .05 
  ตอนท่ี 3  ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนต่อกำรอบรมแบบผสมผสำนฯ ในภำพรวมผูอ้บรมไดค้ะแนนเฉล่ีย
ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนก่อนอบรมแบบผสมผสำนฯ เท่ำกบั 14.45 คะแนน หลงัอบรมเท่ำกบั 17.64 คะแนน จำกคะแนน
เตม็ 20 คะแนน สรุปไดว้ำ่คะแนนผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผูอ้บรม โดยใชก้ำรอบรมแบบผสมผสำนฯ หลงัอบรมสูง
กวำ่คะแนนก่อนอบรมอยำ่งมีนยัยะส ำคญัท่ี .05 
  ตอนท่ี 4  กำรวิเครำะห์แบบวดัควำมพึงพอใจของผูเ้ขำ้อบรมท่ีเรียนดว้ยกำรอบรมแบบผสมผสำนฯ 
พบวำ่ผูอ้บรมมีควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด 
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อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 กำรอภิปรำยผลจำกกำรศึกษำเร่ืองอบรมแบบผสมผสำนโดยใชแ้หล่งกำรเรียนรู้แบบเปิดบนระบบกำรจดักำร
เรียนกำรสอนเร่ืองกำรสร้ำงบทเรียนดว้ยมูเด้ิลเพ่ือส่งเสริมทกัษะกำรคิดขั้นสูงส ำหรับอำจำรยส์ำมำรถน ำมำอภิปรำยผล
ตำมวตัถุประสงคข์องกำรวจิยั ไดด้งัน้ี 
 ผลหำประสิทธิภำพของกำรอบรมแบบผสมผสำนฯ มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ท่ีตั้ งไว ้80/80 คือได้
ประสิทธิภำพเท่ำกบั 83.5/86.25 เน่ืองจำกกำรอบรมแบบผสมผสำนฯ ท่ีพฒันำข้ึน ไดมี้กำรทดลอง เพ่ือหำประสิทธิภำพ 
โดยเร่ิมจำกกำรทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง (One to One) เพ่ือหำข้อบกพร่องปรับปรุงแก้ไขพร้อมทั้ งทดลองหำ
ประสิทธิภำพของบทเรียน หลังจำกนั้ นได้ท ำกำรทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) เพ่ือทดลองหำค่ำ
ประสิทธิภำพและแกไ้ขปรับปรุงขอ้บกพร่องของบทเรียนแบบผสมผสำนฯ และไดท้ ำกำรทดลองภำคสนำม (Field 
Testing) และผลคะแนนจำกกำรท ำแบบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกวำ่ก่อนเรียนอย่ำงมีนยัยะส ำคญัทำงสถิติท่ี .05 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบักำรวจิยัของ ศุภลกัษณ์ (2558) ไดท้ ำกำรวจิยัเร่ือง ผลกำรเรียนดว้ยโปรแกรมบทเรียนแบบผสมผสำน เร่ือง
กำรใชอิ้นเตอร์เน็ตท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนกำรคิดวิจำรณญำณ และควำมคงทนในกำรเรียนรู้ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีท่ี 4 ท่ีมีกำรน ำตนเองในกำรเรียนรู้ต่ำงกนั ผลกำรวิจยัพบวำ่โปรแกรมบทเรียนแบบผสมผสำนแบบ 50 : 
50  มีประสิทธิภำพเท่ำกบั 84.06 /83.80 หมำยควำมวำ่ โปรแกรมบทเรียนท่ีผูว้จิยัพฒันำข้ึนท ำใหน้กัเรียนเกิดกำรเรียนรู้
ระหว่ำงเรียนเฉล่ียร้อยละ 84.06 และท ำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนหลงัเรียนเฉล่ียร้อยละ 83.80 แสดงว่ำ
โปรแกรมบทเรียนแบบผสมผสำนแบบ 50:50 ท่ีพฒันำข้ึนมีประสิทธิภำพตำมเกณฑท่ี์ก ำหนดไวคื้อ 80/80  
 ผลกำรศึกษำกำรคิดขั้นสูงของผูอ้บรมพบวำ่ผูอ้บรมท่ีไดรั้บกำรอบรมแบบผสมผสำนฯ มีคะแนนหลงัเรียน
สูงกวำ่คะแนนก่อนเรียนอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05  เน่ืองจำกกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ในกำรอบรมในทุก
กิจกรรมผูอ้บรมไดใ้ชท้กัษะกำรคิดขั้นสูง ผูอ้บรมตอ้งน ำประสบกำรณ์ท่ีไดรั้บจำกทดลองปฏิบติัค ำสั่งโปรแกรมมูเด้ิล 
มำสร้ำงเป็นควำมคิดรวบยอดเก่ียวกบัเน้ือหำท่ีเรียนและสำมำรถสร้ำงรำยวิชำข้ึนมำไดบ้นระบบจดักำรเรียนกำรสอน 
(LMS) และวทิยำกรใชค้  ำถำมกระตุน้ใหผู้อ้บรมร่วมอภิปรำย แสดงขอ้คิดเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั คิดก่อนท่ีจะลง
มือปฏิบติัต่อไป ท ำให้ผูอ้บรมสำมำรถคิดขั้นสูงไดแ้ละส่งเสริมทกัษะกำรคิดขั้นสูงข้ึนไดซ่ึ้งสอดคลอ้งกบัผลกำรวิจยั
ของ จินตนำ (2556) ไดท้ ำกำรวจิยัเร่ือง กำรพฒันำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนวทิยำศำสตร์ท่ีบูรณำกำรกลยทุธ์กำรพฒันำ
ทกัษะกำรคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมทกัษะกำรคิดขั้นสูงในศตวรรษท่ี 21 และจิตวิทยำศำสตร์ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษำ
ปีท่ี 3  โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภฏันครปฐม ผลกำรวิจยัพบวำ่ หลงักำรจดักำรเรียนกำรสอนโดยใชรู้ปแบบกำร
เรียนกำรสอน (PIAEIED Model) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในกำรเรียนวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์สูงกว่ำก่อนเรียน
อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05  
 ผลกำรศึกษำพบวำ่ผูเ้ขำ้อบรมท่ีไดอ้บรมแบบผสมผสำนฯ มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนและ
หลงัเรียนสูงกวำ่เกณฑร้์อยละ70 อำจเป็นเพรำะกำรจดักำรเรียนรู้แบบกำรอบรมแบบผสมผสำนท่ีใชใ้นกำรวิจยัคร้ังน้ีผู ้
อบรมไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเองมีกำรสร้ำงรำยวิชำบนระบบจริงและสำมำรถเขำ้ไปตรวจสอบไดมี้บทบำทใน
กำรแสดงควำมคิดเห็นในกำรท ำงำน มีควำมรับผิดชอบและนอกจำกน้ีกำรอบรมแบบผสมผสำนยงัส่งเสริมใหผู้อ้บรม
ไดเ้กิดกำรเรียนท่ีมีประสิทธิภำพเพรำะผูอ้บรมไดเ้รียนรู้ตำมควำมถนัดของตนเองจำกบทเรียนและส่ือกำรเรียนรู้ท่ี
หลำกหลำยท่ี ซ่ึงไดจ้ดัเตรียมไวต้ำมควำมเหมำะสมของขั้นตอนในกิจกรรมของกำรอบรมแบบผสมผสำนฯ ท่ีพฒันำข้ึน
ซ้ึงสอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ (2555) ไดท้ ำกำรวิจยัเร่ืองผลของกำรจดักำรเรียนบนเวบ็แบบผสมผสำน วิชำภำษำฝร่ังเศส
เพ่ือกำรท่องเท่ียว 1 ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียนหลงัเรียนบนเวบ็แบบ
ผสมผสำน สูงกวำ่ก่อนเรียนอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 

1630



        HMO22-6 

 

 

 ผลกำรวเิครำะห์แบบวดัควำมพึงพอใจของผูเ้ขำ้อบรมท่ีเรียนดว้ยกำรอบรมแบบผสมผสำนฯพบวำ่ผูอ้บรมมี
ควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบั มำกท่ีสุด ซ่ึงแบบประเมินในคร้ังน้ี ไดมี้กำรประเมินใน 4 ดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นเน้ือหำ ดำ้นกำร
จดักำรอบรม ดำ้นรูปแบบบทเรียนบนระบบดำ้นกำรวดัผลและประเมินผลจำกกำรประเมินควำมพึงพอใจทั้ง 4 ดำ้น 
โดยรวมอยูใ่นระดบั “มำกท่ีสุด” ซ่ึงจำกกำรประเมินควำมพึงพอใจในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบั พิกุล (2555) ไดท้ ำกำรศึกษำ
วจิยัเร่ืองรูปแบบกำรร่วมมือกนัพฒันำวชิำชีพเพ่ือส่งเสริมควำมเช่ียวชำญดำ้นกำรสอนของอำจำรยท่ี์พฒันำทกัษะกำรคิด
ขั้นสูงของนกั ศึกษำในระดบัอุดมศึกษำ พบวำ่อำจำรยก์ลุ่มวิศวกรรมศำสตร์มีควำมเห็นวำ่รูปแบบท่ีพฒันำขั้นส่งเสริม
ให้เกิดกำรพฒันำวิชำชีพและกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีส่งเสริมกำรคิดขั้นสูงรวมทั้งนักศึกษำกลุ่มวิศวกรรมศำสตร์มี
ควำมพึงพอใจต่อกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีส่งเสริมกำรคิดขั้นสูงของอำจำรยร์ะดบัมำกท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะกติตกิรรมประกาศ 

ผลของกำรศึกษำแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักำรเรียนรู้แบบผสมผสำนและกำรใชเ้ทคโนโลยีจำกแหล่งกำร
เรียนรู้แบบเปิดมำสร้ำงเป็นบทเรียนออนไลน์บนระบบบริหำรจดักำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (Moodle) ท่ีส่งเสริมทกัษะ
กำรคิดขั้นสูงใหอ้ำจำรย ์ขอ้คน้พบต่ำง ๆ สำมำรถน ำไปใชเ้ป็นแนวทำงในกำรพฒันำกำรเรียนรู้อ่ืน ๆ ท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง
และสอดคลอ้งได ้

ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ ในควำมอนุเครำะห์ใหค้  ำแนะน ำและช้ีแนะแนวทำงในกำรพฒันำผลงำนวจิยัจนส ำเร็จ
ลุล่วงดว้ยดี  
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