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บทคัดยอ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ 1) เปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรียนสาระเศรษฐศาสตรระหวาง

นักเรียนท่ีเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบปกติกับนักเรียนท่ีเรียนรูดวยวิธีการเรียนการสอน          

แบบผสมผสาน และ 2) ศกึษาระดบัความพงึพอใจตอบทเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตรเบ้ืองตนและอุปสงคอปุทาน 

โดยใชระเบียบวธิวีจิยัเชงิบรรยาย กลุมตวัอยางในการวจิยัประกอบดวย นกัเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย    

จํานวน 990 คน ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ ภาค 15  โดยการเลือก         

แบบเจาะจง ไดแก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม  โรงเรียนหองสอนศึกษา จังหวัดแมฮองสอน    

โรงเรยีนบุญวาทยวทิยาลยั จงัหวดัลาํปาง และโรงเรยีนจกัรคาํคณาทร จงัหวดัลาํพนู ภาคเรยีนที ่ 2  ปการศกึษา 2558 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียน E-Learning เร่ืองเศรษฐศาสตรเบื้องตนและอุปสงค อุปทาน                           

แบบทดสอบปลายภาค และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน E-Learning วิเคราะห

ขอมลูดวยสถติ ิคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียเลขคณิตและสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา 1) คาเฉล่ีย

ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่มีรูปแบบการเรียนสาระเศรษฐศาสตรแบบผสมผสาน

มคีาเฉลีย่แตกตางกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรียนกลุมควบคมุ และ  2) คาเฉล่ียความพงึพอใจตอรปูแบบ

การเรียนสาระเศรษฐศาสตรแบบผสมผสานที่ใชบทเรียน E-Learning ในการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยรวมอยู

ในระดบัมากและหัวขอการประเมนิเพือ่วัดระดับความพึงพอใจตอบทเรยีนของนักเรยีนอยูในระดบัมากทกุขอ
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 การเรยีนการสอนแบบผสมผสาน    การสอนแบบปกติ    สาระเศรษฐศาสตร    ผลสมัฤทธิท์างการเรียน 

ความพึงพอใจ    บทเรียน E-Learning    ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Abstract
 The purposes of this research were 1) to compare the achievement of economics learning 

between students who learn with conventional teaching and students who learn with blended learning 

pattern  and 2) to study the satisfaction level of E-learning lessons on the topic of “General economics 

and demand vs supply”.  This research was conducted by using descriptive research methodology.  

The sample group comprised of 990 senior high school students, studying at provincial schools 

under the supervision of the Regional Education Office No.15. Purposive sampling in this research 

includes Yupparaj Royal’s College – Chiang Mai province, Hongsonsuksa school - Maehongson 

province, Bunyawat Witthayalai School - Lampang province, and Chak Kham Khanathon school- 

Lumphun province. The data collecting period was during the second semester of 2015.                        

The research   instruments were E-learning lessons on the topic of  “General economics and demand 

vs supply”, final test, and an evaluation form of students’ satisfaction towards the lessons on              

E-Learning. Statistics employed for analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, and 

standard deviation. The findings can be summarized as follows: 1) the mean values of students’ 

achievement in the  experimental group, with blended learning pattern in Economics lessons, were 

different from the control group and 2) the overall mean values of students’ satisfaction towards 

blended learning in Economics lessons were at high levels and all the satisfaction evaluating points 

in the evaluation form were also at high levels. 

Keywords
 Blended Learning, Conventional Teaching,  Economics,  Achievement,  Satisfaction,                                        

E-Learning,  Senior High School

บทนํา
 ปจจุบนัการเรยีนรูในรูปแบบผสมผสาน (Blended Learning) กาํลังเปนท่ีนยิมคอนขางมากเน่ืองจาก 

เปนการจัดการเรยีนรูทีม่คีวามยืดหยุนสงู มคีวามเหมาะสมในการนํามาบูรณาการเทคโนโลยแีละสือ่การเรยีนรู

เขากับกระบวนการเรียนการสอน อกีท้ังยังชวยลดขอจํากัดของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรที่มุงเนนการส่ือสารในเรื่องของการออกแบบเพ่ือใหเหมาะสมกับผูเรียนเปนรายบุคคลมากท่ีสุด 
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(Chatwattana & Hongthong, 2015) อกีทัง้ยงัชวยยกระดบัคณุภาพผูเรยีนใหมปีระสิทธภิาพการเรยีนรูทีต่รง

ตามศักยภาพของผูเรียน (Laohajaratsang, 2002) การเรียนแบบผสมผสานเปนการจัดการเรียนการสอน            

โดยเปนการดึงจุดเดนของการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบปกติผนวกกับการเรียนการสอนแบบออนไลน             

โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชนที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนรูเปนสําคัญ ทั้งนี้ Charmonman 

(2006) ระบุไววาการเรียนแบบผสมผสานเปนการเรียนการสอนที่นักเรียนตองเรียนแบบปกติสวนหนึ่งและ   

อีกสวนหน่ึงประมาณรอยละ 30-79 ของเวลาท่ีใชในรายวิชาจะตองทําการเรียนออนไลน ซึ่งจะข้ึนอยูกับ       

ความเหมาะสมของเนื้อหาและกิจกรรมตาง ๆ

 ผูวิจัยสนใจนําเน้ือหาวิชาเศรษฐศาสตรเบื้องตนและอุปสงคอุปทานซึ่งเปนรายวิชาพ้ืนฐานสําหรับ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมาศึกษาผลของการเรียนแบบผสมผสานท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนและความพึงพอใจของผูเรียน เน่ืองจากเปนวิชาท่ียากตอการทําความเขาใจและสงผลตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและความพึงพอใจของผูเรียนในระดับต่ํา (Wannapaisan, 2016) ทั้งน้ี  เน่ืองดวยเน้ือหาวิชา

เศรษฐศาสตร เบ้ืองตนและอุปสงคอุปทานมีความซับซอนตอการทําความเขาใจและมุงเนนศึกษาเก่ียวกับ

พฤติกรรมของมนษุยและสงัคมในการตดัสนิใจเลือกใชและการจดัสรรทรัพยากรทีข่าดแคลน เพือ่การผลิตสนิคา

และบริการตาง ๆ ในการตอบสนองความตองการของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะเดียวกัน

ประเทศไทยมลีกัษณะของระบบเศรษฐกิจแบบผสม  ซึง่การผลิตสวนใหญของภาคเอกชนจะมีบทบาทมากกวา

ภาครัฐและจะมีปญหาเกีย่วกบัการผลติวาผูผลิตควรจะผลติสินคาและบรกิารในปริมาณเทาใดจึงจะพอดกีบั

ความตองการของผูบริโภค จงึมีการสังเกตความตองการซ้ือ หรือเรียกวา อปุสงค (Demand) และความตองการ

ขาย หรอืเรยีกวา อปุทาน (Supply)  ของสนิคาและบรกิารทีท่าํการผลติในระดบัราคาตาง ๆ  กนัเพือ่หาดลุยภาพ 

(Equilibrium) ซึ่งเปนระดับที่ผูซื้อและผูขายจะทําการซื้อขายกันในปริมาณและราคาที่ตรงกัน 

 ดังท่ีกลาวขางตน การจัดการเรียนการสอนมีเปาหมายในการนําบทเรียน E-learning มาเสริม            

การเรียนการสอน ดังน้ันในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีก็เพ่ือตองการที่จะจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน               

ในสัดสวน ร อยละ 20-30 และการเรียนการสอนในช้ันเรียนปกติ ร อยละ 70-80 โดยผู สอนได                                                              

ผลติส่ืออเิลก็ทรอนิกสรปูแบบตาง ๆ  สาํหรบัใหผูเรียนสามารถศึกษาดวยตนเองผานระบบ E-Learning ใชเปนส่ือเสรมิ

สาํหรบัการเรียนการสอนในช้ันเรยีนและทาํการวจิยัเพือ่เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสาระเศรษฐศาสตร

ระหวางผูเรียนที่เรียนรู  ดวยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบปกติกับผูเรียนที่เรียนรูแบบผสมผสาน และ     

ศึกษาระดับความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียน E-Learning ที่ใชในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

ภายใตกรอบเนื้อหาวิชาที่มีความซับซอนและยากตอการทําความเขาใจของผูเรียน

วัตถุประสงค
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตรระหวางนักเรียนที่เรียนรูดวยวิธีการ

จัดการเรียนการสอนแบบปกติกับนักเรียนที่เรียนรูดวยวิธีการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
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 2.  เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการเรียนสาระเศรษฐศาสตรแบบผสมผสานที่ใช           

บทเรียน E-Learning ในการเรียนการสอน เรื่อง เศรษฐศาสตรเบื้องตน และอุปสงคอุปทาน

สมมติฐานการวิจัย
 นักเรียนที่เรียนรูดวยวิธีการที่แตกตางกันจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตรที่แตกตาง

กัน 

วิธีการวิจัย
 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย

  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน               

ประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 15 ไดแก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม โรงเรียน

หองสอนศึกษา จังหวัดแมฮองสอน โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย จังหวัดลําปาง และโรงเรียนจักรคําคณาทร 

จังหวัดลําพูน มีจํานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 รวมทั้งหมด 

6,307 คน (Office of the Basic Education Commission, 2016)

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนประจํา

จังหวัด สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 15 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวนทั้งสิ้น 990 คน              

โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม ไดแก 1) กลุมทดลอง หมายถึง กลุมผูเรียนที่เรียนรูดวยการเรียน                     

การสอนแบบผสมผสาน ซึง่ไดแก นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายในแตละระดบัช้ัน (ม.4/ ม.5/ ม.6) หองท่ี 1 

จํานวน 12 หอง รวม 493 คน 2) กลุมควบคุม หมายถึง กลุมผูเรียนที่เรียนรูดวยการเรียนการสอนแบบปกติ 

ซึ่งไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในแตละระดับช้ัน (ม.4/ ม.5/ ม.6) หองท่ี 2 จํานวน 12 หอง           

รวม 497 คน

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวนทั้งสิ้น 2 ชุด ไดแก 

  2.1 แบบทดสอบปลายภาคสาระเศรษฐศาสตร เปนแบบทดสอบท่ีใชวดัความรูดานพทุธพิสิยั

ของผู เรียน ประกอบดวยเนื้อหาทางดานความรู เก่ียวกับเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน และอุปสงคอุปทาน                     

เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 30 คะแนน

  2.2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการเรียนสาระเศรษฐศาสตร         

แบบผสมผสานท่ีใชบทเรยีน E-Learning ในการเรยีนการสอน เรือ่ง เศรษฐศาสตรเบือ้งตนและอุปสงคอปุทาน 

เปนแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีแบงออกเปน 4 สวน จํานวน 10 ขอ ไดแก สวนท่ี 1 ดานการ

ออกแบบ จํานวน 2 ขอ สวนท่ี 2 ดานเนื้อหา จํานวน 2 ขอ สวนท่ี 3 ดานประโยชนที่ไดจากการเรียน                      

E-Learning จํานวน 3 ขอ และ สวนที่ 4 ดานภาพรวมของสื่อ จํานวน 3 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา         

5 ระดับ
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 3. ขอบเขตของการวิจัย

  3.1   ตัวแปร

   3.1.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก รูปแบบการเรียนการสอนและกลุมผูเรียน

    3.1.1.1 รปูแบบการเรยีนการสอน ในการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร สาํหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 15 ใน              

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 ไดแก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม โรงเรียนหองสอนศึกษา 

จังหวัดแมฮองสอน โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย จังหวัดลําปาง และโรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน       

แบงออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก

    3.1.1.2 รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติที่เรียนรู ดวยวิธีการพบปะและ             

ทํากิจกรรมในชั้นเรียนเพียงอยางเดียว

    3.1.1.3  รปูแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานทีม่กีารใชบทเรยีน   E-learning 

ควบคูกับการพบปะในชั้นเรียนโดยมีนํ้าหนักการเรียน 20 : 80

   3.1.2   กลุมผูเรียน สามารถแบงเปน 2 กลุมไดแก

    3.1.2.1 กลุมทดลอง หมายถึง กลุมผูเรียนท่ีเรียนรูดวยการเรียนการสอนแบบ              

ผสมผสาน ซึง่ไดแก นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายในแตละระดบัช้ัน (ม.4/ม.5/ม.6) หองท่ี 1 จาํนวน 12 หอง 

รวม 493 คน

    3.1.2.2 กลุมควบคุม หมายถึง กลุมผูเรียนที่เรียนรูดวยการเรียนการสอนแบบ

ปกติ ซึ่งไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในแตละระดับชั้น (ม.4/ม.5/ม.6) หองที่ 2 จํานวน 12 หอง 

รวม 497 คน

   3.2.1  ตวัแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสาระเศรษฐศาสตร และความพงึพอใจ

ตอรูปแบบการเรียนสาระเศรษฐศาสตรแบบผสมผสานท่ีใชบทเรียน E-Learning ในการเรียนการสอน             

เรื่อง เศรษฐศาสตรเบื้องตนและอุปสงคอุปทาน

  3.2   เนื้อหา

   เน้ือหาที่ใชในการวิจัย คือ หนวยการเรียนท่ี 1 เร่ือง เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน และหนวย                

การเรียนที่ 2 เรื่อง อุปสงคอุปทาน

   การกําหนดกลุมทดลอง และกลุมควบคุม จากกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 990 คน โดยการเลือก     

แบบเจาะจง แลวใชรูปแบบการเรียนการสอนที่แตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางที่เปนกลุมทดลองจะใชรูปแบบ

การเรียนการสอนแบบผสมผสาน สวนกลุมตัวอยางที่เปนกลุมควบคุมจะใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ปกติ เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนใหผูเรียนทั้ง 2 กลุม ทําแบบทดสอบปลายภาคสาระเศรษฐศาสตร จํานวน 30 ขอ 

30 คะแนน โดยใชเวลา 45 นาที และใหผูเรียนกลุมทดลองทําแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

รูปแบบการเรียนสาระเศรษฐศาสตรแบบผสมผสานท่ีใชบทเรียน E-Learning ในการเรียนการสอน                   

เรื่อง เศรษฐศาสตรเบื้องตนและอุปสงคอุปทาน
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 4. การวิเคราะหขอมูล

  การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาผลของตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการเรียนการสอนและกลุมผูเรียน 

ที่สงผลตอตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตรและความพึงพอใจตอบทเรียน         

E-Learning เรือ่ง เศรษฐศาสตรเบือ้งตนและอปุสงคอปุทาน ทาํการวเิคราะหขอมลูดวยสถิต ิไดแก คาความถ่ี 

คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่ออธิบายขอมูลทั่วไป แลวนําเสนอขอมูลที่ได         

ในรูปแบบความเรียง

ผลการวิจัย
 จากวตัถุประสงคขอท่ี 1 เพือ่เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนสาระเศรษฐศาสตรระหวางนกัเรยีน

ทีเ่รียนรูดวยวธิกีารจดัการเรยีนการสอนแบบปกตกิบันักเรยีนทีเ่รียนรูดวยวธิกีารเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

โดยมีสมมติฐานวา นักเรียนท่ีเรียนรูดวยวิธีการท่ีแตกตางกันจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีแตกตางกันนั้น    

ผลการเปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน พบวา คาเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรียนกลุมทดลอง

ที่มีรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน (คาเฉลี่ย = 5.26) มีคาเฉลี่ยแตกตางกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนกลุมควบคุมที่มีรูปแบบการเรียนแบบปกติ (คาเฉลี่ย = 4.79) ดังแสดง ในภาพที่ 1

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00 5.32
5.20 5.23 5.30

0.28 0.19 0.20 0.24

4.96
4.74 4.66 4.81

0.62 0.57 0.61 0.66

 (x)  (SD) 

 (x)  (SD) 

ภาพท่ี 1: แผนภูมแิสดงผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนเฉลีย่และคาเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจาํแนกตามจงัหวดั
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 จากวัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการเรียนสาระเศรษฐศาสตร

แบบผสมผสานทีใ่ชบทเรยีน E-Learning ในการเรยีนการสอน เร่ือง เศรษฐศาสตรเบ้ืองตนและอุปสงคอปุทาน

ของนักเรียนที่เรียนแบบผสมผสานโดยใชบทเรียน E-Learning ในการเรียนการสอน ผลการวิจัย พบวา             

คาเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนของรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่ใชบทเรียน E-Learning                    

ในการเรยีนการสอน มคีาเฉลีย่รวมเทากบั 4.11 ซึง่มีความพงึพอใจในระดับมาก และหวัขอการประเมนิตาง ๆ   

มีระดับความพึงพอใจในระดับมากทุกขอ ดังแสดงในภาพที่ 2 

อภิปรายผลการวิจัย
 จากวตัถปุระสงคขอที ่1 เพือ่เปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสาระเศรษฐศาสตรระหวางนกัเรียน

ทีเ่รยีนรูดวยวิธกีารจัดการเรียนการสอนแบบปกติ กบันักเรียนท่ีเรยีนรูดวยวธิกีารเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

โดยมีสมมติฐานวา นักเรียนท่ีเรียนรูดวยวิธีการที่แตกตางกันจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีแตกตางกันน้ัน   

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา คาเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน                 

กลุมทดลองที่มีรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน (คาเฉล่ีย = 5.26) มีคาเฉล่ียแตกตางกับผลสัมฤทธิ์ทาง       

การเรียนของนักเรียนกลุมควบคุม (คาเฉลี่ย = 4.79) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการออกแบบ      

บทเรียนออนไลนตามหลักการส่ือประสม  Mayer (2005) ที่พบวา จากการศึกษาเก่ียวกับการเคล่ือนไหว                

ของสายตา  ผูเรยีนในขณะท่ีอานคาํบรรยายและดูภาพประกอบ จากผลงานวจิยัพบวา ผูเรียนจะอานคาํบรรยาย

และดูภาพประกอบทีละทอนสลับกันกับการสงัเกตภาพประกอบ และสอดคลองกบังานวิจยัอีกเรือ่งหน่ึงของเขา   

ที่ไดอภิปรายผลที่เกิดจากลักษณะเฉพาะของผูเรียนตอการเรียนดวยสื่อประสมจากการทดลองออกแบบ         

ภาพที่ 2: แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจบทเรียน E-Learning ในหัวขอการประเมินตางๆ
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บทเรียนดังกลาวในงานวิจัย ทั้งนี้  Mayer (2005) พบวา การนําเสนอที่ออกแบบดี คือ  มีทั้งตัวอักษรและ     

ภาพกราฟก สวนการเสนอทีด่อยกวาจะมแีตตวัหนงัสอื การนาํเสนอในแบบแรกจะมีประสทิธภิาพในการสงสาร   

ดีกวาแบบที่สอง นอกจากนี้เมื่อมองในมิติของการสงเสริมการเรียนรูในผูเรียนที่มีระดับความสามารถทาง    

การเรียนแตกตางกันในบริบทของการเรียนรู ผูออกแบบบทเรียนและผูสอนจึงควรตระหนักถึงความแตกตาง

ทางการเรยีนแบบผสมผสานของผูเรียนท้ังสองกลุมและนําไปเปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาบทเรยีน

อิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมกับผูเรียนทุกกลุมตอไป

 จากวัตถุประสงคขอที่ 2 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบการเรียนสาระเศรษฐศาสตร

แบบผสมผสานทีใ่ชบทเรียน E-Learning ในการเรียนการสอน เร่ือง เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน และอปุสงคอปุทาน 

ของนักเรียนท่ีเรียนแบบผสมผสานโดยใชบทเรียน E-Learning ในการเรียนการสอน ผลการวิจัย พบวา            

คาเฉล่ียความพึงพอใจท่ีมีตอบทเรียนของรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานท่ีใชบทเรียน E-Learning                     

ในการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยรวมทุกขอ 4.11 ซึ่งมีความพึงพอใจในระดับมาก และทุกขอการประเมินตาง ๆ  

มรีะดับความพึงพอใจในระดับมากเชนกนั สอดคลองกับ Waterhouse (2005) ทีก่ลาวถึงการผสมผสานศาสตร        

ดานการสอนอเีลรินนิง่ (E-learning Pedagogy) ทัง้ในสวนของหลกัการและทฤษฎีทีเ่กีย่วของเพ่ือใหบทเรียน

ที่ออกแบบและพัฒนามีประสิทธิภาพและสงผลตอประสิทธิภาพทางการเรียนของผูเรียนตอไป  โดยหลักการ

และทฤษฎีที่เกี่ยวของประกอบดวยการเรียนการสอน 9 ขั้น (Gagne’s Nine Events of Instruction)                    

เพ่ือใหการเรียนการสอนลักษณะน้ีสัมฤทธิผลสูงสุดโดยประกอบดวย 1) ขั้นสรางความสนใจจากผูเรียน                        

2) ขั้นแจงวัตถุประสงคการเรียนรูแกผูเรียน 3) ขั้นทบทวนความรูเดิมและเชื่อมโยงความรูใหมกับความรู               

และประสบการณเดิมของผูเรียน 4) ขั้นนําเสนอเน้ือหาโดยการจัดระบบเน้ือหาขอมูลอาจอยูในรูปของ                

หวัขอยอยๆ หรือท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบการเรียนรูของผูเรียน 5) ขัน้ใหคาํแนะนํากับผูเรียน โดยการยกตัวอยาง

เหตุการณ การเปรยีบเทยีบอปุมาอปุไมย 6) ขัน้การเปดโอกาสใหผูเรียนไดนาํความรูสูการปฏบิตัเิพ่ือตรวจสอบ             

ความเขาใจ 7) ขัน้ใหผลสะทอนกลบัเพือ่ชวยใหผูเรยีนเขาใจและตระหนกัถงึสิง่ทีต่นเองรู และในสวนทีผู่เรยีน

ไมรูและตองการคนขอมูลเพิ่มเติม 8) ขั้นวัดผลการเรียนการสอนวาผูเรียนไดเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค

ที่ไดตั้งไวหรือไม และ 9) ขั้นเปดโอกาสใหผูเรียนไดนําความรูไปประยุกตกับสถานการณจริงเพ่ือใหความรู     

นั้นคงทน

 

สรุป
 จากขอคนพบในการวิจัยประกอบกับการทบทวนวรรณกรรมจึงสามารถนํามาเปนแนวทาง                     

ในการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีออกแบบตามศาสตรดานการศึกษาและการออกแบบ     

บทเรยีนอเิล็กทรอนิกสตามหลักการมัลติมเีดียท่ีเหมาะสมกับนักเรยีนในบรบิทของสงัคมไทยตอไปไดเปนอยางดี   

โดยการเรยีนการสอนแบบผสมผสานนัน้ ไดถกูนาํมาทดลองใชอยางแพรหลายดวยคุณประโยชนของการผนวกกนั

ระหวางการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมและการนําเทคโนโลยีเขามาขับเคล่ือนเพ่ือใหการเรียนการสอนแบบ   

ผสมผสานดวยบทเรยีนอิเลก็ทรอนกิสทีส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและความพงึพอใจ ในผูเรยีนระดบัชัน้



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 2561 31

มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีระดับความสามารถทางการเรียนแตกตางกัน เพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบ    

การเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีออกแบบตามศาสตรดานการศึกษา (Pedagogy of Education) และ       

การออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกสตามหลักการมัลติมีเดียท่ีเหมาะสมกับนักเรียนในบริบทของสังคมไทย       

ในศตวรรษที่ 21 ตอไป
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