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บทคัดย่ อ
กำรวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนำกำรอบรมแบบผสมผสำนโดยใช้แหล่งกำรเรี ยนรู ้แบบเปิ ดบนระบบกำร
จัดกำรเรี ยนกำรสอนเรื่ องกำรสร้ำงบทเรี ยนด้วยมูเดิ้ลเพื่อส่ งเสริ มทักษะกำรคิดขั้นสู งสำหรับอำจำรย์ให้มีประสิ ทธิ ภำพและ
ศึกษำผลกำรพัฒนำทักษะกำรคิดขั้นสู งของผูอ้ บรมก่อนและหลังต่ออบรมแบบผสมผสำนและเพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรมที่มีต่อกำรอบรมแบบผสมผสำนที่พฒั นำขึ้น กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจยั นี้ ได้แก่ อำจำรย์ที่ลงทะเบียนเพื่อเข้ำ
รับกำรฝึ กอบรมที่สำนักนวัตกรรมกำรเรี ยนกำรสอน มหำวิทยำลัยขอนแก่น ปี กำรศึกษำ 2560 จำนวน 33 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในกำรวิจยั คือกำรอบรมแบบผสมผสำนโดยใช้แหล่งกำรเรี ยนรู ้แบบเปิ ดบนระบบกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนเรื่ องกำรสร้ ำง
บทเรี ยนด้วยมูเดิ้ลเพื่อส่งเสริ มทักษะกำรคิดขั้นสูงที่พฒั นำขึ้น แบบวัดกำรคิดขั้นสูง แบบวัดผลสัมฤทธิ์และแบบวัดควำมพึง
พอใจ ผลกำรศึกษพบว่ำกำรอบรมแบบผสมผสำนโดยใช้แหล่งกำรเรี ยนรู ้แบบเปิ ดบนระบบกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนเรื่ อง
กำรสร้ำงบทเรี ยนด้วยมูเดิ้ลเพื่อส่ งเสริ มทักษะกำรคิดขั้นสู งสำหรับอำจำรย์มีค่ำประสิ ทธิ ภำพเท่ำกับ 83.5/86.25 ซึ่ งเป็ นไป
ตำมเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้คือ 80/80 ผลควำมคิดขั้นสู งหลังกำรอบรมสู งกว่ำก่อนกำรอบรมอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ ระดับ .05 ผู ้
อบรมมีผลสัมฤทธิ์ ต่อกำรอบรมหลังกำรอบรมสู งกว่ำก่อนกำรอบรมอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และผูอ้ บรมมี
ควำมพึงพอใจต่อกำรอบรมอยูใ่ นระดับมำกที่สุด
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.
คาสาคัญ: กำรเรี ยนรู ้แบบผสมผสำน แหล่งกำรเรี นรู ้แบบเปิ ด ทักษะกำรคิดชั้นสูง
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บทนา
ผูว้ ิจัยได้ทำกำรพัฒนำบทเรี ยนกำรอบรมแบบผสมผสำนโดยใช้แหล่งกำรเรี ยนรู ้ แบบเปิ ดบนระบบกำร
จัดกำรเรี ยนกำรสอนเพื่อส่ งเสริ มทักษะกำรคิดขั้นสู งสำหรับอำจำรย์โดยกำรนำเนื้ อหำกำรสร้ ำงบทเรี ยนด้วยมูเดิ้ล
(Moodle-Learning Management System) ที่เป็ นเนื้อหำที่ใช้ในกำรอบรมในบริ บทจริ ง นำมำพัฒนำร่ วมกับวิธีกำรอบรม
แบบผสมผสำน (Blended Learning) โดยใช้แหล่งกำรเรี ยนรู ้แบบเปิ ดที่ เป็ นแหล่งทรัพยำกรด้ำนกำรศึ กษำแบบเปิ ด
(Open Learning Resource) ให้ผูอ้ บรมทรำบวิธีกำรเข้ำถึ งแหล่งทรั พยำกรกำรเรี ยนรู ้เพื่อนำมำสร้ ำงบทเรี ยนได้และ
สำมำรถแบ่งปั นได้ (กันต์กมล, 2557) ผูอ้ บรมสำมำรถเข้ำถึงบทเรี ยนกำรอบรมแบบผสมผสำนโดยรู ปแบบออนไลน์
และสำมำรถเรี ยนรู ้ได้ทุกที่ทุกเวลำและจัดกำรกำรเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
ปั จจุ บนั เทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำทสำคัญกับสถำนกำรศึ กษำทำให้กำรจัดฝึ กอบรมได้นำประโยชน์ของ
เทคโนโลยีเหล่ำนั้น เข้ำมำช่วยในกำรฝึ กอบรมและนำไปใช้ในกำรจัดกำรเรี ยนออนไลน์มำกขึ้น กำรเรี ยนกำรสอน
ออนไลน์ได้มีกำรบูรณำกำรทั้งสองโดยใช้จุดแข็งของแต่ละแบบผสมผสำนให้เหมำะสมกับเนื้ อหำวัตถุประสงค์ใน
กำรศึ กษำควำมพร้ อมของผูเ้ รี ยนและผูส้ อน (Garrison and Vaughn,2008) ปั ทมำ (2556) พบว่ำพัฒนำกำรของกำร
ฝึ กอบรมก็ได้พฒั นำขึ้นมำอีกระดับหนึ่ งซึ่ งกำรเรี ยนแบบชั้นเรี ยนและกำรเรี ยนออนไลน์จะมีขอ้ ดีที่แตกต่ำงกันในกำร
จัดหลักสู ตรกำรเรี ยนหรื อกำรอบรม ต้องนำข้อดีของทั้ง 2 วิธีกำรมำช่วยเสริ มซึ่ งกันและกันในและลดข้อด้อยให้เหลือ
น้อยที่สุดจึงเกิดเป็ นรู ปแบบของกำรฝึ กอบรมผสมผสำน กำรผสมผสำนให้ได้สัดส่ วนที่เหมำะสมจะขึ้นอยู่กบั เนื้ อหำ
ของแต่ละหลักสู ตรที่ แตกต่ำงกันออกไป ซึ่ งต้องอำศัยสมรรถนะในกำรออกแบบกำรฝึ กอบรม เข้ำมำช่ วยในกำร
ออกแบบเพื่อให้เติมเต็มของวิธีกำรทั้งสองและเกิดประโยชน์กบั ผูเ้ รี ยนอย่ำงสูงสุด
ทักษะกำรคิดขั้นสู งเป็ นหัวข้อที่สำคัญในควำมต้องของกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 กำรคิดเป็ นกระบวนกำร
ทำงสมองในกำรจัดกระทำกับข้อมูลรับเข้ำมำกำรคิดเป็ นกระบวนกำรทำงสติปัญญำของบุคคล (cognitive process) ซึ่ ง
บุคคลใช้ในกำรสร้ำงควำมหมำยควำมเข้ำใจในสรรพสิ่ งต่ำง ๆ ที่ บุคคลได้รับจำกประสบกำรณ์ที่บุคคลหนึ่ งสำมำรถ
ถ่ำยทอดให้อีกบุคคลหนึ่งได้กำรคิดเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในกำรสร้ำงควำมหมำยควำมเข้ำใจในเนื้ อหำสำระต่ำง ๆ กำรคิด
และกำรเรี ยนรู ้กำรคิดมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งในกำรศึกษำศตวรรษที่ 21 (ทิศนำ, 2554) จำกข้ำงต้นผูว้ ิจยั เห็นควำมสำคัญ
ของทักษะกำรคิดขั้นสูงจึงมีกำรพัฒนำบทเรี ยนกำรอบรมแบบผสมผสำนเพื่อส่งเสริ มทักษะกำรคิดขั้นสูงสำหรับอำจำรย์
และให้กำรจัดอบรมมีประโยชน์กบั ผูเ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรมอย่ำงเต็มประสิ ทธิภำพ
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1 เพื่อพัฒนำบทเรี ยนกำรอบรมแบบผสมผสำนโดยใช้แหล่งกำรเรี ยนรู ้แบบเปิ ดบนระบบกำรจัดกำรเรี ยน
กำรสอนเรื่ องกำรสร้ำงบทเรี ยนด้วยมูเดิ้ลเพื่อส่งเสริ มทักษะกำรคิดขั้นสูงสำหรับอำจำรย์ให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์
80/80
2 เพื่อศึกษำผลกำรพัฒนำทักษะกำรคิดขั้นสูงของผูอ้ บรมที่มีต่อกำรอบรมแบบผสมผสำนโดยใช้แหล่งกำร
เรี ยนรู ้แบบเปิ ดบนระบบกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนเรื่ องกำรสร้ำงบทเรี ยนด้วยมูเดิ้ลเพื่อส่งเสริ มทักษะกำรคิดขั้นสูง
สำหรับอำจำรย์
3 เพื่อศึกษำผลสัมฤทธิ์ของผูอ้ บรมที่มีต่อกำรอบรมแบบผสมผสำนโดยใช้แหล่งกำรเรี ยนรู ้แบบเปิ ดบน
ระบบกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนเรื่ องกำรสร้ำงบทเรี ยนด้วยมูเดิ้ลเพื่อส่งเสริ มทักษะกำรคิดขั้นสูงสำหรับอำจำรย์
4 เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของผูอ้ บรมที่มีต่อกำรอบรมแบบผสมผสำนโดยใช้แหล่งกำรเรี ยนรู ้แบบเปิ ดบน
ระบบกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนเรื่ องกำรสร้ำงบทเรี ยนด้วยมูเดิ้ลเพื่อส่งเสริ มทักษะกำรคิดขั้นสูงสำหรับอำจำรย์
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วิธีการวิจยั
กำรวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กำหนดขอบเขตของกำรวิจยั ดังนี้
1 กลุ่มเป้ ำหมำย ได้แก่ อำจำรย์ที่ลงทะเบียนเพื่อขอเข้ำรับกำรฝึ กอบรมปี กำรศึกษำ 2560 จำนวน 33 คน
2 เครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั
แผนกำรอบรมแบบผสมผสำนโดยใช้แหล่งกำรเรี ยนรู ้แบบเปิ ดบนระบบกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนเรื่ อง
กำรสร้ำงบทเรี ยนด้วยมูเดิ้ลเพื่อส่ งเสริ มทักษะกำรคิดขั้นสู งสำหรับอำจำรย์ มีหน่วยกำรเรี ยนรู ้ดงั นี้ หน่วยที่ 1 กำรสร้ำง
บทเรี ยนและกำรกำหนดค่ำรำยวิชำในมูเดิ้ล (4 ชัว่ โมง) หน่วยที่ 2 กำรสร้ำงเนื้อหำบทเรี ยนจำกแหล่งกำรเรี ยนรู ้แบบเปิ ด
(4 ชัว่ โมง) หน่วยที่ 3 กำรสร้ำงกิจกรรมกำรบ้ำนและหน่วยที่ 4 กำรสร้ำงแบบทดสอบแบบ Multiple Choices (4 ชัว่ โมง)
โดยใช้ระบบกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน (LMS Moodle) ทำกำรสร้ำงเนื้อกำรสอนและกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมแผนกำร
อบรม แล้วทำกำรตรวจสอบคุณภำพแผนกำรอบรมและเนื้อหำสอนเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชำญ จำนวน 3 คน เพื่อประเมินควำม
เหมำะสม
3 เครื่ องมือทีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่
เครื่ องมือที่ ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน หน่ วยกำร
เรี ยนรู ้ กำรสร้ำงบทเรี ยนด้วยมูเดิ้ลเพื่อส่งเสริ มทักษะกำรคิดขั้นสูงสำหรับอำจำรย์ มีลกั ษณะเป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย
ชนิ ดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ โดยเสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชำญจำนวน 3 คน ซึ่ งเป็ นชุดเดี ยวกันกับชุดที่ ประเมิ น
แผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ ตรวจสอบลักษณะกำรใช้คำถำม ตัวเลือก และควำมเที่ยงตรงของเนื้อหำ โดยกำรหำค่ำดัชนี ควำม
สอดคล้อ งระหว่ำ งข้อ สอบกับ ตัว ชี้ วัด และจุ ด ประสงค์ก ำรเรี ย นรู ้ (Index of Item-objective congruence หรื อ IOC)
ผูเ้ ชี่ยวชำญให้คะแนนตำมเกณฑ์ (สมนึ ก , 2551) และ 2) แบบทดสอบกำรคิดขั้นสู งเป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิ ด
เลื อ กตอบ 4 ตัว เลื อ ก จ ำนวน 40 ข้อ ตำมหลัก กำรวิ เ ครำะห์ ข อง Bloom คื อ วิ เ ครำะห์ (Analyzing) ประเมิ น ค่ ำ
(Evaluating) และสร้ำงสรรค์ (Creating) จำกข้อคำถำมหรื อสถำนกำรณ์ที่ยกตัวอย่ำงมำ โดยคำถำมเป็ นแบบเลือกตอบ 4
ตัวเลือกนำแบบทดสอบที่สร้ำงขึ้นไปให้ผเู ้ ชี่ยวชำญ จำนวน 3 คน เพื่อตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำกำรใช้คำถำม
ตัวเลือกควำมสอดคล้องกับพฤติกรรมที่ตอ้ งกำรวัด ควำมถูกต้องทำงภำษำของกำรสร้ำงแบบทดสอบ ด้วยกำรหำค่ำดัชนี
ควำมสอดคล้อง (IOC) ระหว่ำงแบบทดสอบกำรคิดขั้นสู งกับจุดประสงค์ ผูเ้ ชี่ ยวชำญให้คะแนนตำมเกณฑ์ (สมนึ ก ,
2551) 3) แบบวัดควำมพึงพอใจบทเรี ยนบนเว็บ ทั้ง 4 ด้ำนเป็ นแบบประเมินเป็ นมำตรำส่ วนประมำณค่ำ (Rating Scale)
โดยกำหนดค่ำคะแนนเป็ น 5 ระดับ
4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เตรี ยมเครื่ องมือกำรเก็บรวบรวมข้อมูลนำบทเรี ยนบนเว็บที่ผำ่ นกำรตรวจสอบและแก้ไขจำกผูเ้ ชี่ยวชำญ
แล้วส่งข้อมูลขึ้นเครื่ องแม่ข่ำย ตรวจสอบสภำพเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในห้องปฏิบตั ิกำรคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในกำรทดลอง
ให้มีควำมพร้อมที่จะใช้ในกำรทดลอง
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ภาพที่ 1 ระบบบริ หำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนมูเดิ้ลที่ใช้ในกำรอบรมเก็บข้อมูล
ดำเนินกำรอบรมตำมแผนกำรอบรมแบบผสมผสำนฯ และชี้แจ้งผูเ้ ข้ำอบรมถึงกำรเข้ำระบบและช่องทำง
กำรศึกษำคู่มือกำรอบรมแบบผสมผสำนฯ ให้กบั ผูอ้ บรมทรำบซึ่ งสำมำรถเข้ำเรี ยนได้ทุกที่ทุกเวลำตำมช่วงระยะเวลำที่
กำหนดและแนะนำกลุ่มทดลองให้สำมำรถใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ผ่ำนกำรเรี ยนด้วยบทเรี ยนบนเว็บของกลุ่มเข้ำอบรม
โดยใช้เวลำกำรให้คำแนะนำประมำณ 30 นำทีและดำเนินกำรเก็บข้อมูลตำมแผนกำรอบรมผสมผสำนฯ ที่กำหนดไว้
5 กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
ผูศ้ ึกษำทำกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลโดยค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ร้อยละและกำรทดสอบหำค่ำที (t-test
for dependent) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็ จรู ป
ผลการวิจยั
1 สรุ ปผลกำรวิจยั ตำมวัตถุประสงค์กำรวิจยั ดังนี้
ตอนที่ 1 กำรศึ กษำประสิ ทธิ ภำพกำรอบรมแบบผสมผสำนโดยใช้แหล่งกำรเรี ยนรู ้แบบเปิ ดบนระบบ
กำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนเรื่ องกำรสร้ำงบทเรี ยนด้วยมูเดิ้ลเพื่อส่งเสริ มทักษะกำรคิดขั้นสูงสำหรับอำจำรย์ในภำคเรี ยนที่ 1
ปี กำรศึกษำ 2560 จำนวน 33 คน จำกกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลมีประสิ ทธิ ภำพตำมเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ 80/80 คือได้ประสิ ทธิ ภำพ
เท่ำกับ 83.5/86.25
ตอนที่ 2 กำรศึกษำกำรคิดขั้นสู งของผูอ้ บรมโดยใช้กำรอบรมแบบผสมผสำนฯ ในภำพรวมผูอ้ บรมได้
คะแนนเฉลี่ยกำรคิดขั้นสู งก่อนอบรมเท่ำกับร้อยละ 13.15 หลังอบรมเท่ำกับร้อยละ 16.88 จำกคะแนนเต็ม 20 คะแนน
สรุ ปได้วำ่ กำรคิดขั้นสูงขั้นสูงของผูอ้ บรม โดยใช้กำรอบรมแบบผสมผสำนฯ หลังเรี ยนสูงกว่ำก่อนเรี ยนอย่ำงมีนยั สำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนต่อกำรอบรมแบบผสมผสำนฯ ในภำพรวมผูอ้ บรมได้คะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยนก่อนอบรมแบบผสมผสำนฯ เท่ำกับ 14.45 คะแนน หลังอบรมเท่ำกับ 17.64 คะแนน จำกคะแนน
เต็ม 20 คะแนน สรุ ปได้วำ่ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยนของผูอ้ บรม โดยใช้กำรอบรมแบบผสมผสำนฯ หลังอบรมสูง
กว่ำคะแนนก่อนอบรมอย่ำงมีนยั ยะสำคัญที่ .05
ตอนที่ 4 กำรวิเครำะห์แบบวัดควำมพึงพอใจของผูเ้ ข้ำอบรมที่ เรี ยนด้วยกำรอบรมแบบผสมผสำนฯ
พบว่ำผูอ้ บรมมีควำมพึงพอใจอยูใ่ นระดับมำกที่สุด
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อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
กำรอภิปรำยผลจำกกำรศึกษำเรื่ องอบรมแบบผสมผสำนโดยใช้แหล่งกำรเรี ยนรู ้แบบเปิ ดบนระบบกำรจัดกำร
เรี ยนกำรสอนเรื่ องกำรสร้ำงบทเรี ยนด้วยมูเดิ้ลเพื่อส่ งเสริ มทักษะกำรคิดขั้นสู งสำหรับอำจำรย์สำมำรถนำมำอภิปรำยผล
ตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจยั ได้ดงั นี้
ผลหำประสิ ท ธิ ภ ำพของกำรอบรมแบบผสมผสำนฯ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพตำมเกณฑ์ที่ ต้ ัง ไว้ 80/80 คื อ ได้
ประสิ ทธิภำพเท่ำกับ 83.5/86.25 เนื่องจำกกำรอบรมแบบผสมผสำนฯ ที่พฒั นำขึ้น ได้มีกำรทดลอง เพื่อหำประสิ ทธิภำพ
โดยเริ่ ม จำกกำรทดลองแบบหนึ่ งต่ อ หนึ่ ง (One to One) เพื่ อ หำข้อ บกพร่ อ งปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขพร้ อ มทั้ง ทดลองหำ
ประสิ ท ธิ ภ ำพของบทเรี ย น หลัง จำกนั้น ได้ท ำกำรทดลองแบบกลุ่ ม เล็ก (Small Group Testing) เพื่ อ ทดลองหำค่ ำ
ประสิ ทธิ ภำพและแก้ไขปรับปรุ งข้อบกพร่ องของบทเรี ยนแบบผสมผสำนฯ และได้ทำกำรทดลองภำคสนำม (Field
Testing) และผลคะแนนจำกกำรทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยนสู งกว่ำก่อนเรี ยนอย่ำงมีนยั ยะสำคัญทำงสถิติที่ .05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับกำรวิจยั ของ ศุภลักษณ์ (2558) ได้ทำกำรวิจยั เรื่ อง ผลกำรเรี ยนด้วยโปรแกรมบทเรี ยนแบบผสมผสำน เรื่ อง
กำรใช้อินเตอร์ เน็ตที่ มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนกำรคิดวิจำรณญำณ และควำมคงทนในกำรเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษำปี ที่ 4 ที่มีกำรนำตนเองในกำรเรี ยนรู ้ต่ำงกัน ผลกำรวิจยั พบว่ำโปรแกรมบทเรี ยนแบบผสมผสำนแบบ 50 :
50 มีประสิ ทธิภำพเท่ำกับ 84.06 /83.80 หมำยควำมว่ำ โปรแกรมบทเรี ยนที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนำขึ้นทำให้นกั เรี ยนเกิดกำรเรี ยนรู ้
ระหว่ำงเรี ยนเฉลี่ยร้อยละ 84.06 และทำให้นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนหลังเรี ยนเฉลี่ยร้อยละ 83.80 แสดงว่ำ
โปรแกรมบทเรี ยนแบบผสมผสำนแบบ 50:50 ที่พฒั นำขึ้นมีประสิ ทธิภำพตำมเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80
ผลกำรศึกษำกำรคิดขั้นสู งของผูอ้ บรมพบว่ำผูอ้ บรมที่ได้รับกำรอบรมแบบผสมผสำนฯ มีคะแนนหลังเรี ยน
สู งกว่ำคะแนนก่อนเรี ยนอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 เนื่ องจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ในกำรอบรมในทุก
กิจกรรมผูอ้ บรมได้ใช้ทกั ษะกำรคิดขั้นสู ง ผูอ้ บรมต้องนำประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกทดลองปฏิบตั ิคำสั่งโปรแกรมมูเดิ้ล
มำสร้ำงเป็ นควำมคิดรวบยอดเกี่ ยวกับเนื้ อหำที่เรี ยนและสำมำรถสร้ำงรำยวิชำขึ้นมำได้บนระบบจัดกำรเรี ยนกำรสอน
(LMS) และวิทยำกรใช้คำถำมกระตุน้ ให้ผอู ้ บรมร่ วมอภิปรำย แสดงข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน คิดก่อนที่จะลง
มือปฏิบตั ิต่อไป ทำให้ผอู ้ บรมสำมำรถคิดขั้นสู งได้และส่ งเสริ มทักษะกำรคิดขั้นสู งขึ้นได้ซ่ ึ งสอดคล้องกับผลกำรวิจยั
ของ จินตนำ (2556) ได้ทำกำรวิจยั เรื่ อง กำรพัฒนำรู ปแบบกำรเรี ยนกำรสอนวิทยำศำสตร์ที่บูรณำกำรกลยุทธ์กำรพัฒนำ
ทักษะกำรคิดขั้นสู งเพื่อส่ งเสริ มทักษะกำรคิดขั้นสู งในศตวรรษที่ 21 และจิตวิทยำศำสตร์ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษำ
ปี ที่ 3 โรงเรี ยนสำธิ ตมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ผลกำรวิจยั พบว่ำ หลังกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนโดยใช้รูปแบบกำร
เรี ยนกำรสอน (PIAEIED Model) นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ในกำรเรี ยนวิทยำศำสตร์ และจิตวิทยำศำสตร์ สูงกว่ำก่อนเรี ยน
อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
ผลกำรศึกษำพบว่ำผูเ้ ข้ำอบรมที่ได้อบรมแบบผสมผสำนฯ มีผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนสู งกว่ำก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนสู งกว่ำเกณฑ์ร้อยละ70 อำจเป็ นเพรำะกำรจัดกำรเรี ยนรู ้แบบกำรอบรมแบบผสมผสำนที่ใช้ในกำรวิจยั ครั้งนี้ผู ้
อบรมได้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเองมีกำรสร้ำงรำยวิชำบนระบบจริ งและสำมำรถเข้ำไปตรวจสอบได้มีบทบำทใน
กำรแสดงควำมคิดเห็นในกำรทำงำน มีควำมรับผิดชอบและนอกจำกนี้ กำรอบรมแบบผสมผสำนยังส่ งเสริ มให้ผอู ้ บรม
ได้เกิ ดกำรเรี ยนที่ มีประสิ ทธิ ภำพเพรำะผูอ้ บรมได้เรี ยนรู ้ตำมควำมถนัดของตนเองจำกบทเรี ยนและสื่ อกำรเรี ยนรู ้ ที่
หลำกหลำยที่ ซึ่งได้จดั เตรี ยมไว้ตำมควำมเหมำะสมของขั้นตอนในกิจกรรมของกำรอบรมแบบผสมผสำนฯ ที่พฒั นำขึ้น
ซึ้ งสอดคล้องกับ ศิริวรรณ (2555) ได้ทำกำรวิจยั เรื่ องผลของกำรจัดกำรเรี ยนบนเว็บแบบผสมผสำน วิชำภำษำฝรั่งเศส
เพื่อกำรท่ องเที่ ยว 1 ที่ มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน ซึ่ งผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนบนเว็บแบบ
ผสมผสำน สูงกว่ำก่อนเรี ยนอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
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ผลกำรวิเครำะห์แบบวัดควำมพึงพอใจของผูเ้ ข้ำอบรมที่เรี ยนด้วยกำรอบรมแบบผสมผสำนฯพบว่ำผูอ้ บรมมี
ควำมพึงพอใจอยูใ่ นระดับ มำกที่สุด ซึ่ งแบบประเมินในครั้งนี้ ได้มีกำรประเมินใน 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนเนื้ อหำ ด้ำนกำร
จัดกำรอบรม ด้ำนรู ปแบบบทเรี ยนบนระบบด้ำนกำรวัดผลและประเมินผลจำกกำรประเมินควำมพึงพอใจทั้ง 4 ด้ำน
โดยรวมอยูใ่ นระดับ “มำกที่สุด” ซึ่ งจำกกำรประเมินควำมพึงพอใจในครั้งนี้สอดคล้องกับ พิกุล (2555) ได้ทำกำรศึกษำ
วิจยั เรื่ องรู ปแบบกำรร่ วมมือกันพัฒนำวิชำชีพเพื่อส่งเสริ มควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรสอนของอำจำรย์ที่พฒั นำทักษะกำรคิด
ขั้นสู งของนัก ศึกษำในระดับอุดมศึกษำ พบว่ำอำจำรย์กลุ่มวิศวกรรมศำสตร์ มีควำมเห็นว่ำรู ปแบบที่พฒั นำขั้นส่ งเสริ ม
ให้เกิดกำรพัฒนำวิชำชีพและกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนที่ ส่งเสริ มกำรคิดขั้นสู งรวมทั้งนักศึกษำกลุ่มวิศวกรรมศำสตร์ มี
ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนที่ส่งเสริ มกำรคิดขั้นสูงของอำจำรย์ระดับมำกที่สุด
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