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ผลการเรียนสาระเศรษฐศาสตรแบบผสมผสานที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความพึงพอใจของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสาระเศรษฐศาสตรระหวาง
นักเรียนที่เรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบปกติกับนักเรียนที่เรียนรูดวยวิธีการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน และ 2) ศึกษาระดับความพึงพอใจตอบทเรียน เรือ่ ง เศรษฐศาสตรเบือ้ งตนและอุปสงคอปุ ทาน
โดยใชระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงบรรยาย กลุม ตัวอยางในการวิจยั ประกอบดวย นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน 990 คน ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ ภาค 15 โดยการเลือก
แบบเจาะจง ไดแก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม โรงเรียนหองสอนศึกษา จังหวัดแมฮองสอน
โรงเรียนบุญวาทยวทิ ยาลัย จังหวัดลําปาง และโรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียน E-Learning เรื่องเศรษฐศาสตรเบื้องตนและอุปสงค อุปทาน
แบบทดสอบปลายภาค และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน E-Learning วิเคราะห
ขอมูลดวยสถิติ คาความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ เลขคณิตและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบวา 1) คาเฉลีย่
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่มีรูปแบบการเรียนสาระเศรษฐศาสตรแบบผสมผสาน
มีคา เฉลีย่ แตกตางกับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนกลุม ควบคุม และ 2) คาเฉลีย่ ความพึงพอใจตอรูปแบบ
การเรียนสาระเศรษฐศาสตรแบบผสมผสานที่ใชบทเรียน E-Learning ในการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยรวมอยู
ในระดับมากและหัวขอการประเมินเพือ่ วัดระดับความพึงพอใจตอบทเรียนของนักเรียนอยูใ นระดับมากทุกขอ
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คําสําคัญ
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน การสอนแบบปกติ สาระเศรษฐศาสตร ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
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 schoolLumphun 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
ปจจุบนั การเรียนรูใ นรูปแบบผสมผสาน (Blended Learning) กําลังเปนทีน่ ยิ มคอนขางมากเนือ่ งจาก
เปนการจัดการเรียนรูท มี่ คี วามยืดหยุน สูง มีความเหมาะสมในการนํามาบูรณาการเทคโนโลยีและสือ่ การเรียนรู
เขากับกระบวนการเรียนการสอน อีกทัง้ ยังชวยลดขอจํากัดของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรที่มุงเนนการสื่อสารในเรื่องของการออกแบบเพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียนเปนรายบุคคลมากที่สุด
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(Chatwattana & Hongthong, 2015) อีกทัง้ ยังชวยยกระดับคุณภาพผูเ รียนใหมปี ระสิทธิภาพการเรียนรูท ตี่ รง
ตามศักยภาพของผูเรียน (Laohajaratsang, 2002) การเรียนแบบผสมผสานเปนการจัดการเรียนการสอน
โดยเปนการดึงจุดเดนของการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบปกติผนวกกับการเรียนการสอนแบบออนไลน
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชนที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนรูเปนสําคัญ ทั้งนี้ Charmonman
(2006) ระบุไววาการเรียนแบบผสมผสานเปนการเรียนการสอนที่นักเรียนตองเรียนแบบปกติสวนหนึ่งและ
อีกสวนหนึ่งประมาณรอยละ 30-79 ของเวลาที่ใชในรายวิชาจะตองทําการเรียนออนไลน ซึ่งจะขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมของเนื้อหาและกิจกรรมตาง ๆ
ผูวิจัยสนใจนําเนื้อหาวิชาเศรษฐศาสตรเบื้องตนและอุปสงคอุปทานซึ่งเปนรายวิชาพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาศึกษาผลของการเรียนแบบผสมผสานที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความพึงพอใจของผูเรียน เนื่องจากเปนวิชาที่ยากตอการทําความเขาใจและสงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความพึงพอใจของผูเรียนในระดับตํ่า (Wannapaisan, 2016) ทั้งนี้ เนื่องดวยเนื้อหาวิชา
เศรษฐศาสตร เบื้องตนและอุปสงคอุปทานมีความซับซอนตอการทําความเขาใจและมุงเนนศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของมนุษยและสังคมในการตัดสินใจเลือกใชและการจัดสรรทรัพยากรทีข่ าดแคลน เพือ่ การผลิตสินคา
และบริการตาง ๆ ในการตอบสนองความตองการของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยมีลกั ษณะของระบบเศรษฐกิจแบบผสม ซึง่ การผลิตสวนใหญของภาคเอกชนจะมีบทบาทมากกวา
ภาครัฐและจะมีปญ
 หาเกีย่ วกับการผลิตวาผูผ ลิตควรจะผลิตสินคาและบริการในปริมาณเทาใดจึงจะพอดีกบั
ความตองการของผูบ ริโภค จึงมีการสังเกตความตองการซือ้ หรือเรียกวา อุปสงค (Demand) และความตองการ
ขาย หรือเรียกวา อุปทาน (Supply) ของสินคาและบริการทีท่ าํ การผลิตในระดับราคาตาง ๆ กันเพือ่ หาดุลยภาพ
(Equilibrium) ซึ่งเปนระดับที่ผูซื้อและผูขายจะทําการซื้อขายกันในปริมาณและราคาที่ตรงกัน
ดังที่กลาวขางตน การจัดการเรียนการสอนมีเปาหมายในการนําบทเรียน E-learning มาเสริม
การเรียนการสอน ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก็เพื่อตองการที่จะจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ในสั ด ส ว น ร อ ยละ 20-30 และการเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย นปกติ ร อ ยละ 70-80 โดยผู  ส อนได
ผลิตสือ่ อิเล็กทรอนิกสรปู แบบตาง ๆ สําหรับใหผเู รียนสามารถศึกษาดวยตนเองผานระบบ E-Learning ใชเปนสือ่ เสริม
สําหรับการเรียนการสอนในชัน้ เรียนและทําการวิจยั เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสาระเศรษฐศาสตร
ระหวางผูเรียนที่เรียนรู ดวยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบปกติกับผูเรียนที่เรียนรูแบบผสมผสาน และ
ศึกษาระดับความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียน E-Learning ที่ใชในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ภายใตกรอบเนื้อหาวิชาที่มีความซับซอนและยากตอการทําความเขาใจของผูเรียน

วัตถุประสงค
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตรระหวางนักเรียนที่เรียนรูดวยวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบปกติกับนักเรียนที่เรียนรูดวยวิธีการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
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2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการเรียนสาระเศรษฐศาสตรแบบผสมผสานที่ใช
บทเรียน E-Learning ในการเรียนการสอน เรื่อง เศรษฐศาสตรเบื้องตน และอุปสงคอุปทาน

สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนที่เรียนรูดวยวิธีการที่แตกตางกันจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตรที่แตกตาง
กัน

วิธีการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได แ ก นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายของโรงเรี ย น
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)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนประจํา
จังหวัด สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 15 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวนทั้งสิ้น 990 คน
โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม ไดแก 1) กลุมทดลอง หมายถึง กลุมผูเรียนที่เรียนรูดวยการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน ซึง่ ไดแก นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายในแตละระดับชัน้ (ม.4/ ม.5/ ม.6) หองที่ 1
จํานวน 12 หอง รวม 493 คน 2) กลุมควบคุม หมายถึง กลุมผูเรียนที่เรียนรูดวยการเรียนการสอนแบบปกติ
ซึ่งไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในแตละระดับชั้น (ม.4/ ม.5/ ม.6) หองที่ 2 จํานวน 12 หอง
รวม 497 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวนทั้งสิ้น 2 ชุด ไดแก
2.1 แบบทดสอบปลายภาคสาระเศรษฐศาสตร เปนแบบทดสอบทีใ่ ชวดั ความรูด า นพุทธิพสิ ยั
ของผู  เ รี ย น ประกอบด ว ยเนื้ อ หาทางด า นความรู  เ กี่ ย วกั บ เศรษฐศาสตร เ บื้ อ งต น และอุ ป สงค อุ ป ทาน
เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 30 คะแนน
2.2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการเรียนสาระเศรษฐศาสตร
แบบผสมผสานทีใ่ ชบทเรียน E-Learning ในการเรียนการสอน เรือ่ ง เศรษฐศาสตรเบือ้ งตนและอุปสงคอปุ ทาน
เปนแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่แบงออกเปน 4 สวน จํานวน 10 ขอ ไดแก สวนที่ 1 ดานการ
ออกแบบ จํานวน 2 ขอ สวนที่ 2 ดานเนื้อหา จํานวน 2 ขอ สวนที่ 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 รูปแบบการเรียนการสอน ในการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร สําหรับ
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 รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบปกติ ที่ เ รี ย นรู  ด  ว ยวิ ธี ก ารพบปะและ
ทํากิจกรรมในชั้นเรียนเพียงอยางเดียว
3.1.1.3 รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานทีม่ กี ารใชบทเรียน E-learning
ควบคูกับการพบปะในชั้นเรียนโดยมีนํ้าหนักการเรียน 20 : 80
3.1.2 กลุมผูเรียน สามารถแบงเปน 2 กลุมไดแก
3.1.2.1 กลุมทดลอง หมายถึง กลุมผูเรียนที่เรียนรูดวยการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน ซึง่ ไดแก นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายในแตละระดับชัน้ (ม.4/ม.5/ม.6) หองที่ 1 จํานวน 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 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสาระเศรษฐศาสตร และความพึงพอใจ
ตอรูปแบบการเรียนสาระเศรษฐศาสตรแบบผสมผสานที่ใชบทเรียน E-Learning ในการเรียนการสอน
เรื่อง เศรษฐศาสตรเบื้องตนและอุปสงคอุปทาน
3.2 เนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย คือ หนวยการเรียนที่ 1 เรื่อง เศรษฐศาสตรเบื้องตน 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
รู ป แบบการเรี ย นสาระเศรษฐศาสตร แ บบผสมผสานที่ ใ ช บ ทเรี ย น E-Learning ในการเรี ย นการสอน
เรื่อง เศรษฐศาสตรเบื้องตนและอุปสงคอุปทาน
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4. การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาผลของตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการเรียนการสอนและกลุมผูเรียน
ที่สงผลตอตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตรและความพึงพอใจตอบทเรียน
E-Learning เรือ่ ง เศรษฐศาสตรเบือ้ งตนและอุปสงคอปุ ทาน ทําการวิเคราะหขอ มูลดวยสถิติ ไดแก คาความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่ออธิบายขอมูลทั่วไป แลวนําเสนอขอมูลที่ได
ในรูปแบบความเรียง

ผลการวิจัย
จากวัตถุประสงคขอ ที่ 1 เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสาระเศรษฐศาสตรระหวางนักเรียน
ทีเ่ รียนรูด ว ยวิธกี ารจัดการเรียนการสอนแบบปกติกบั นักเรียนทีเ่ รียนรูด ว ยวิธกี ารเรียนการสอนแบบผสมผสาน
โดยมีสมมติฐานวา นักเรียนที่เรียนรูดวยวิธีการที่แตกตางกันจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกตางกันนั้น
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน พบวา คาเฉลีย่ ของผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนกลุม ทดลอง
ที่มีรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน (คาเฉลี่ย = 5.26) มีคาเฉลี่ยแตกตางกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนกลุมควบคุมที่มีรูปแบบการเรียนแบบปกติ (คาเฉลี่ย = 4.79) ดังแสดง ในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: แผนภูมแิ สดงผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลีย่ และคาเบีย่ งเบนมาตรฐานของกลุม ตัวอยางจําแนกตามจังหวัด
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จากวัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการเรียนสาระเศรษฐศาสตร
แบบผสมผสานทีใ่ ชบทเรียน E-Learning ในการเรียนการสอน เรือ่ ง เศรษฐศาสตรเบือ้ งตนและอุปสงคอปุ ทาน
ของนักเรียนที่เรียนแบบผสมผสานโดยใชบทเรียน E-Learning ในการเรียนการสอน ผลการวิจัย พบวา
คาเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต อบทเรียนของรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่ใชบทเรียน E-Learning
ในการเรียนการสอน มีคา เฉลีย่ รวมเทากับ 4.11 ซึง่ มีความพึงพอใจในระดับมาก และหัวขอการประเมินตาง ๆ
มีระดับความพึงพอใจในระดับมากทุกขอ ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2: แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจบทเรียน E-Learning ในหัวขอการประเมินตางๆ

อภิปรายผลการวิจัย
จากวัตถุประสงคขอ ที่ 1 เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสาระเศรษฐศาสตรระหวางนักเรียน
ทีเ่ รียนรูด ว ยวิธกี ารจัดการเรียนการสอนแบบปกติ กับนักเรียนทีเ่ รียนรูด ว ยวิธกี ารเรียนการสอนแบบผสมผสาน
โดยมีสมมติฐานวา นักเรียนที่เรียนรูดวยวิธีการที่แตกตางกันจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกตางกันนั้น
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา คาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
กลุมทดลองที่มีรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน (คาเฉลี่ย = 5.26) มีคาเฉลี่ยแตกตางกับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียนกลุมควบคุม (คาเฉลี่ย = 4.79) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบ
บทเรียนออนไลนตามหลักการสื่อประสม Mayer (2005) ที่พบวา จากการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
ของสายตา ผูเ รียนในขณะทีอ่ า นคําบรรยายและดูภาพประกอบ จากผลงานวิจยั พบวา ผูเ รียนจะอานคําบรรยาย
และดูภาพประกอบทีละทอนสลับกันกับการสังเกตภาพประกอบ และสอดคลองกับงานวิจยั อีกเรือ่ งหนึง่ ของเขา
ที่ไดอภิปรายผลที่เกิดจากลักษณะเฉพาะของผูเรียนตอการเรียนดวยสื่อประสมจากการทดลองออกแบบ
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บทเรียนดังกลาวในงานวิจัย ทั้งนี้ Mayer (2005) พบวา การนําเสนอที่ออกแบบดี คือ มีทั้งตัวอักษรและ
ภาพกราฟก สวนการเสนอทีด่ อ ยกวาจะมีแตตวั หนังสือ การนําเสนอในแบบแรกจะมีประสิทธิภาพในการสงสาร
ดีกวาแบบที่สอง นอกจากนี้เมื่อมองในมิติของการสงเสริมการเรียนรูในผูเรียนที่มีระดับความสามารถทาง
การเรียนแตกตางกันในบริบทของการเรียนรู ผูออกแบบบทเรียนและผูสอนจึงควรตระหนักถึงความแตกตาง
ทางการเรียนแบบผสมผสานของผูเ รียนทัง้ สองกลุม และนําไปเปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาบทเรียน
อิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมกับผูเรียนทุกกลุมตอไป
จากวัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการเรียนสาระเศรษฐศาสตร
แบบผสมผสานทีใ่ ชบทเรียน E-Learning ในการเรียนการสอน เรือ่ ง เศรษฐศาสตรเบือ้ งตน และอุปสงคอปุ ทาน
ของนักเรียนที่เรียนแบบผสมผสานโดยใชบทเรียน E-Learning ในการเรียนการสอน ผลการวิจัย พบวา
คาเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนของรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่ใชบทเรียน E-Learning
ในการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยรวมทุกขอ 4.11 ซึ่งมีความพึงพอใจในระดับมาก และทุกขอการประเมินตาง ๆ
มีระดับความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน สอดคลองกับ Waterhouse (2005) ทีก่ ลาวถึงการผสมผสานศาสตร
ดานการสอนอีเลิรน นิง่ (E-learning Pedagogy) ทัง้ ในสวนของหลักการและทฤษฎีทเี่ กีย่ วของเพือ่ ใหบทเรียน
ที่ออกแบบและพัฒนามีประสิทธิภาพและสงผลตอประสิทธิภาพทางการเรียนของผูเรียนตอไป โดยหลักการ
และทฤษฎีที่เกี่ยวของประกอบดวยการเรียนการสอน 9 ขั้น (Gagne’s Nine Events of Instruction)
เพื่อใหการเรียนการสอนลักษณะนี้สัมฤทธิผลสูงสุดโดยประกอบดวย 1) ขั้นสรางความสนใจจากผูเรียน
2) ขั้นแจงวัตถุประสงคการเรียนรูแกผูเรียน 3) ขั้นทบทวนความรูเดิมและเชื่อมโยงความรูใหมกับความรู
และประสบการณเดิมของผูเรียน 4) ขั้นนําเสนอเนื้อหาโดยการจัดระบบเนื้อหาขอมูลอาจอยูในรูปของ
หัวขอยอยๆ หรือทีเ่ หมาะสมกับรูปแบบการเรียนรูข องผูเ รียน 5) ขัน้ ใหคาํ แนะนํากับผูเ รียน โดยการยกตัวอยาง
เหตุการณ การเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย 6) ขัน้ การเปดโอกาสใหผเู รียนไดนาํ ความรูส กู ารปฏิบตั เิ พือ่ ตรวจสอบ
ความเขาใจ 7) ขัน้ ใหผลสะทอนกลับเพือ่ ชวยใหผเู รียนเขาใจและตระหนักถึงสิง่ ทีต่ นเองรู และในสวนทีผ่ เู รียน
ไมรูและตองการคนขอมูลเพิ่มเติม 8) ขั้นวัดผลการเรียนการสอนวาผูเรียนไดเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค
ที่ไดตั้งไวหรือไม และ 9) ขั้นเปดโอกาสใหผูเรียนไดนําความรูไปประยุกตกับสถานการณจริงเพื่อใหความรู
นั้นคงทน

สรุป
จากข อ ค น พบในการวิ จั ย ประกอบกั บ การทบทวนวรรณกรรมจึ ง สามารถนํ า มาเป น แนวทาง
ในการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่ออกแบบตามศาสตรดานการศึกษาและการออกแบบ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกสตามหลักการมัลติมเี ดียทีเ่ หมาะสมกับนักเรียนในบริบทของสังคมไทยตอไปไดเปนอยางดี
โดยการเรียนการสอนแบบผสมผสานนัน้ ไดถกู นํามาทดลองใชอยางแพรหลายดวยคุณประโยชนของการผนวกกัน
ระหวางการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมและการนําเทคโนโลยีเขามาขับเคลื่อนเพื่อใหการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสทสี่ ง เสริมผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความพึงพอใจ ในผูเ รียนระดับชัน้
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มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีระดับความสามารถทางการเรียนแตกตางกัน เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานที่ออกแบบตามศาสตรดานการศึกษา (Pedagogy of Education) และ
การออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกสตามหลักการมัลติมีเดียที่เหมาะสมกับนักเรียนในบริบทของสังคมไทย
ในศตวรรษที่ 21 ตอไป
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