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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบผสม

ผสานประกอบแนวคิดของซมิพ์ซนั เพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะปฏบิตั ิและผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เรือ่งการวดั 
มัลติมิเตอร์ 2) หาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา 3) ศึกษาทักษะปฏิบัติทางการเรียนของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชา ชีพชั้นปีที่1 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
ประกอบแนวคิดของซิมพ์ซัน 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลัง
เรยีน และ 5) ศกึษาความพงึพอใจนกัศกึษาตอ่การจดัการเรยีนการสอนแบบผสมผสานประกอบแนวคดิ
ของซิมพ์ซัน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่1 สาขาวิชา 
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำานวน 30 คน  
โดยการสุม่ตวัอยา่งแบบง่าย เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัประกอบดว้ยแผน การจดัการเรยีนการสอนแบบผสม
ผสานประกอบแนวคิดของซมิพ์ซนั แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบวดัทกัษะปฏบัิตแิบบมาตราสว่น
ประมาณค่า (Rating Scale) แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษา สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบ t-test 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานประกอบแนวคิดของ ซิมพ์ซัน 
เพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการวัดมัลติมิเตอร์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
83.20/94.00 2) นกัศกึษามทีกัษะปฏิบตัแิละผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมคีวามก้าวหนา้ทางการเรยีนเพิม่
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ขึ้นคิดเป็นร้อยละ 89.22 3) นักศึกษาทักษะปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 90.10 4) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 5) นักศึกษามีความ
พึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทักษะปฏิบัติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความ 
พึงพอใจ

Abstract
The purposes of this research were 1) to study and find out the effectiveness of 

blended learning management by integrating Simpson’s model in using electrical multimeter 
instruments for the first year vocational certificate students 2) to determine the effectiveness  
index of learning activities 3) to study the practical for First Year Vocational Certificate  
Students with blended learning management by integrating Simpson’s model in using electrical 
multimeter instruments 4) to compare the pre-test and post-test scores and 5) to study the 
students ‘ satisfaction with blended learning management by integrating Simpson’s model 
in using electrical multimeter instruments.

The samples of this research were the 30 first year vocational certificate students 
in the 2nd semester of academic year 2014 at Department of Electrical Power, Luang Por 
Koon Parisutho Technical College that were selected by simple random sampling.

The research instruments were 4 lesson plans, the achievement test, the working 
skills test and the satisfaction questionnaire. The data were analyzed by percentage, mean, 
standard deviation, and t-test dependent.

The results of this research were as follows: the effectiveness of blended learning 
management by integrating Simpson’s model in using electrical multimeter instruments for the 
first year vocational certificate students were the efficiency standard criterion of 83.20/94.00 
. The effectiveness index of learning activities was 89.22 which the index indicated that the 
practical skills for First Year Vocational Certificate Students with blended learning management 
by integrating Simpson’s model in using electrical multimeter instruments was 90.10 . The 
overall learning achievement of the students was significantly at the .01 level. The students 
‘ satisfaction was at the high level.

Keywords: Instruction blended learning management, practice skills, achievement,  
satisfaction
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บทนำา 
จากที่นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐ

ศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Education Reform 
and Entrance 4.0” การศึกษาในยุค Thailand  
4.0 ภายในงานมหกรรมการศึกษา Think  
Beyond 4.0 ว่าการเตรียมความพร้อมของคน
หรอืใหค้วามรูก้บัคนเทา่นัน้ไมพ่อ แต่ตอ้งทำาใหเ้ขา
เป็นคนรักที่จะเรียน มีคุณธรรม และสามารถอยู่
ร่วม กับผู้อื่นได้ส่งผลให้ความรู้ความสามารถและ
ทกัษะ ซ่ึงเป็นการปฏิรปูการเปลีย่นแปลงตลอดจน
การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ โดยเฉพาะกรม
อาชีวศึกษาเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาความ  
รู้สายอาชีพ และสร้างความรู้ ทักษะแก่ผู้เรียน 
ทั้งในด้านการศึกษาและอาชีพ โดยเฉพาะให้เกิด
ทักษะปฏิบัติด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ตลาดแรงงานมี
ความต้องการ จึงควรปรับกระบวนการเรียนการ
สอนให้เกิดความรู้และทักษะปฏิบัติที่สอดคล้อง
กับการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 หลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่1 สาขาไฟฟ้าและวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิคกรม
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์
ของรูปแบบการเรียนการสอนช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะปฏิบัติการเรียนรู้ และสามารถใช้ประกอบ 
อาชีพได้อย่างมีคุณภาพมีความถูกต้อง และมี
ความชำานาญจึงควรรจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานประกอบแนวคิดของซิมพ์ซัน เรื่องการ
วัดมัลติมิเตอร์เพื่อพัฒนาและเกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุดแก่ผู้เรียน

จากผลการเรี ยนในชั้ น เรี ยนพบว่ า
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่1 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคหลวง
พ่อคูณยังพบปัญหา ทักษะปฏิบัติการใช้เครื่อง
มือวัดไฟฟ้าเบื้องต้น โดยเฉพาะเครื่องมือวัดมัลติ

มิเตอร์ คือ นักศึกษามีผลการเรียนต่ำากว่าระดับ 
3 จากทั้ง หมด 5 ระดับ ตามปีการศึกษาดังนี้ ปี 
2557 มีนักเรียน 42 คน ต่ำากว่าระดับ 3 จำานวน 
21 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ปี 2558 มีนักเรียน 
37 คน ต่ำากว่าระดับ 3 จำานวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.3 ปี 2559 มีนักเรียน 31 คน ต่ำากว่า
ระดับ 3 จำานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 
ตามลำาดับพิจารณาจากข้อมูล อ้นเนื่องจากยัง
ขาดการจัดการเรียนการสอนท่ีมีสื่อเทคโนโลยีเข้า
มาช่วย ไม่มีสื่อสร้างความเร้าใจในการเรียนการ
สอนและส่ือวีดิทัศน์แสดงขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ 
เพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการผสมผสานการ
จัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยประเมินตัวชี้
วัดการเปรียบเทียบผลประเมิน มีผลการเรียนไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด จากแนวคิดซิมพ์ซัน
เพือ่เสรมิสรา้งทักษะปฏบิตั ิเชือ่ว่ากระบวนการทัง้ 
7 ขั้นได้แก่ ขั้นที่ 1 การรับรู้ ขั้นที่ 2 การเตรียม 
ความพร้อม ขั้นที่ 3 การสนองตอบภายใต้การ
ควบคุม ขั้นที่ 4 การให้ลงมือกระทำาจนกลายเป็น
กลไกที่สามารถกระทำาได้เอง ขั้นที่ 5 การกระทำา
อย่างชำานาญ ขั้นที่ 6 การปรับปรุงและประยุกต์ 
ใช้ ขั้นที่ 7 การคิดริเริ่ม ทำาให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
การปฏบิตักิารวดัมลัตมิเิตอร ์ไดอ้ยา่งชำานาญและ 
สง่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไดส้งูข้ึน ผูว้จัิยใชเ้กณฑ์ 
วัดการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
ประกอบแนวคิดของซิมพ์ซันที่มีประสิทธิภาพ 
80/80 ซึ่งมีผลงานวิจัย สิริมณี บรรจง (2553) 
การพฒันาทกัษะการเรียนรูข้องนกัศกึษา โดยใชวิ้ธี
สอนทีเ่นน้ทกัษะปฏบิตั ิไดน้ำาแนว คดิของซมิพซ์นั  
มาพัฒนาทักษะปฏิบัติด้านการดูแลสุขภาพเด็ก 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่3 แขนง
วชิาการศกึษาปฐมวยัคณะครศุาสตรม์หาวทิยาลยั
ราชภัฏสวนสุนันทาได้ดีทำาให้นักศึกษามีทักษะ
ปฏิบัติดีขึ้นมากทางด้านทักษะปฏิบัติเป็นราย
บุคคลของนักศึกษาดีขึ้นจากเดิมทุกคนขึ้น  
อยูก่บักจิกรรมทีป่ฏบิตัมิคีวามพึงพอใจในกจิกรรม
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การเรยีนรูต้ามรปูแบบการสอนทกัษะปฏิบตัอิยูใ่น
ระดบัมาก และจดัการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน
ร่วมด้วย ซึ่งมีผลงานวิจัยของ (จินตวีร์ คล้ายสังข์  
และประกอบ กรณีกจิ, 2555) การพัฒนารปูแบบ
การเรียนแบบผสม ผสาน โดยใช้บันทึกสะท้อน
การเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ออนไลน์เพื่อส่งเสริม
ความใฝ่รู้และความคงทนการนำา รูปแบบอีเลิร์น
นิงแบบผสมผสาน โดยใช้บันทึกสะท้อนการเรียน 
รู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ส่งเสริมความใฝ่รู้ 
และความคงทนในการจำา ของนสิติคณะครศุาสตร์
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั ตลอดจนการวดัความใฝ่
รู้ทั้งก่อนและหลังเรียนรูปแบบการเรียนแบบผสม
ผสานสามารถสง่เสรมิการเรยีนรูข้องผู้เรยีนมคีวาม
คงทนต่อการจดจำา

จากความสำาคัญและเหตุผลที่กล่าวมา
ข้างต้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำาคัญของการเสริม 
สร้างทักษะปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในการเรียนรู้เป็นสำาคัญ ประยุกต์ใช้ในห้องเรียน
ในชีวิตประจำาวันอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้นำา
เนื้อหาและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานในห้องเรียนและบนเว็บ รวมถึงการ
ทดลองฝึกปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้ ให้เกิดทักษะ
ปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนวคิด
ของซิมพ์ซัน ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดการ

เรียนการสอนแบบผสมผสานประกอบแนวคิด
ของซิมพ์ซัน เพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ และผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการวัดมัลติมิเตอร์ มี
ประสิทธิภาพ 80/80 

2. เพื่อหาหาดัชนีประสิทธิผลทางการ
เรียนของนักศึกษา 

3. เพื่อศึกษาทักษะปฏิบัติทางการเรียน
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี
ที่1ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบผสม
ผสานประกอบแนวคิดของซิมพ์ซัน 

4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน

5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจนักศึกษาต่อ
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานประกอบ
แนวคิดของซิมพ์ซัน

สมมติฐานการวิจัย 
ทักษะปฏิบัติทางการเรียนหลังเรียน

ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ประกอบแนวคดิของซมิพซ์นั เพือ่เสรมิสรา้งทกัษะ
ปฏิบัติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวัด 
มัลติมิเตอร์ สูงกว่าก่อนเรียน

ขอบเขตการวิจัย 
ป ร ะ ช า ก ร เ ป็ น นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 2 ห้องเรียน 
จำานวน 80 คน กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 30 คน

ขอบเขตด้านเนื้อหา มี 1. องค์ประกอบ
พื้นฐานการวัดมัลติมิเตอร์ 2.การใช้มัลติมิเตอร์ 
วัดค่าแรงดันไฟตรง 3.การใช้มัลติมิเตอร์วัดค่า 
แรงดันไฟสลับ 4. การใช้มัลติมิเตอร์วัดค่ากระแส
ไฟตรง 5. การใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าความต้านทาน
ไฟฟ้า

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย มี ตัวแปรอิสระ 
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานประกอบ
แนวคิดของซิมพ์ซันเพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวัดมัลติ
มิเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่1 ตัวแปร
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ตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะปฏิบัติของ 
ผู้เรียน ความพึงพอใจของผู้เรียน

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ภาคเรียน 
ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สถานที่วิทยาลัยเทคนิค 
หลวงพอ่คณู อำาเภอดา่นขนุทด จงัหวดันครราชสมีา

วิธีดำาเนินการวิจัย 
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็น
นกัศกึษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ ปีท่ี 1 สาขา
อิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ 2 ห้อง จำานวน 80 
คน สภาพนักศึกษาคือ มีนักศึกษาที่เรียนเก่ง 
ปานกลางและอ่อนคละกัน โครงสร้างหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน สภาพภูมิศาสตร์ และ
สภาพแวดล้อมคลา้ยคลงึกนั นกัศกึษาจำานวน 50 
คน นำาไปทดลอง (Tryout) เพื่อหาคุณภาพเครื่อง
มือคือ แบบหนึ่งต่อหนึ่ง จำานวน 3คน แบบกลุ่ม
เล็ก จำานวน 10 คน แบบกลุ่มภาคสนาม จำานวน 
37 คน

กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่เรียนด้วยโปแกรม
การจัดการเรียนการสอนและทักษะปฏิบัติ เป็น
นกัศึกษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชีพปทีี ่1 สาขา
อิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ จำานวน 1 ห้องเรียน 
จำานวน 30 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยใช้วธิจีบัฉลาก 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ จำานวน 4 แผน 
16 ชัว่โมง ผลการวเิคราะหแ์ผนการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้แบบมาตราส่วนประมาณค่า ที่ผู้เช่ียวชาญ
ท้ัง 3 ท่านประเมิน ด้านเน้ือหาสาระการเรียน
รู้/กิจกรรมการเรียน ด้านสื่อการเรียนการสอน
โปรแกรมบนเว็บ และด้านการวัดและประเมินผล  

มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.44 มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก 

2. การจัดการเรียนการสอนแบบผสม
ผสานประกอบแนวคิดของซิมพ์ซันเพื่อเสริมสร้าง
ทกัษะปฏบิตัแิละผลสมัฤทธิท์างการเรียน กจิกรรม
การเรียนรู้ ที่ผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ประเมิน
คณุภาพ ดา้นเนือ้หาและผูเ้ชีย่วชาญดา้นโปรแกรม
บทเรียนบนเว็บ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.56 มี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยประเมินคุณ ภาพจาก
ผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ซึ่งผลการประเมินความ
สอดคล้องระหว่างข้อคำาถามแบบ ทดสอบและผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีความยากรายข้อ (P) 
ตั้งแต่ 0.50 ถึง 0.76 และค่าอำานาจจำาแนก (B) 
ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.60 ใช้ได้ และมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.79 

4. แบบวัดทักษะปฏิบัติ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
ผลการประเมนิความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คำาถาม
แบบทดสอบ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้
เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านเป็นแบบมาตรส่วนประมาณ
คา่ (Rating Scale) จำานวน 30 ขอ้ มคีะแนนเฉลีย่
เท่ากับ 0.66 – 1.00 ข้อคำาถามของแบบ ทดสอบ
มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและ
คา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัดว้ยวธิขีอง โลเวท (Lovett) 
พบว่าแบบ ทดสอบมีความเช่ือมั่น (r

c
) ทั้งฉบับ

เท่ากับ 0.841

5. แบบวัดความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึน้เปน็แบบมาตรสว่นประมาณคา่จากผูเ้ชีย่วชาญ 
จำานวน 3 ท่านประเมินคุณภาพแบบสอบ ถามวัด
ความพึงพอใจที่สร้างขึ้นความสอดคล้องระหว่าง
การจัดการเรียนการสอน (Rating Scale) จำานวน 
20 ข้อใช้เกณฑ์ 5 ระดับ มีค่า IC ตั้งแต่ 0.66 ถึง 
1.00 ผลการวเิคราะหพ์บวา่แบบวดัความพงึพอใจ
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มีค่าเท่ากับ 4.20 มีความพึงพอใจในระดับมาก 

รปูแบบการวจิยั เปน็การศกึษากึง่ทดลอง 

(Quasi-Experiment) แบบ One Group Pre-test 
Pos-test Design

ต�ร�งที่ 1 รูปแบบการทดลอง One Group Pre-test Post- test Design

ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบ ทดสอบหลังเรียน

O
1

X O
2

เมื่อ O
1
 หมายถึง การทดสอบก่อนการทดลอง (Pre–test) 

 X หมายถึง การทดสอบใช้กิจกรรมการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีซิมพ์ซัน
 O

2
 หมายถึง การทดสอบหลังการทดลอง (Post-test) 

ขั้นตอนก�รวิจัย

1. ทดสอบกอ่นเรยีน (Pre–test) กับกลุม่
ตัวอย่าง ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

2. ดำาเนินการทดลองจัดการเรียนรู้ โดย
กลุ่มตวัอยา่งจดัการเรยีนการสอนตามแผน จำานวน 
4 แผน 16 ชั่วโมง ผสมผสานร้อยละ 35: 65 

3. ทดแบบสอบหลังเรียน ท้ายหน่วย
จำานวน 5 หน่วยๆ ละ 5 ข้อ

4. ทำาแบบวัดทักษะปฏิบัติ ท้ายหน่วย
จำานวน 5 หน่วยๆ ละ 5 ข้อ 

5. ทดลองปฏิบัติในห้องเรียนแล้วกรอก
ข้อมูลตามใบงานจำานวน 5 หน่วย จำานวน 5 
กลุ่มๆ ละ 6 คน 

6. ทำาแบบวัดทักษะปฏิบัติหลังเรียน 
จำานวน 30 ข้อ 

7. ทำาแบบวัดความพึงพอใจ จำานวน 20 
ข้อ

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

1. การวเิคราะหห์าประสทิธภิาพ (E
1
/E

2
) 

ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานประกอบแนวคิดของซิมพ์ซัน เพื่อเสริม
สร้างทักษะปฏิบัติ และผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน 
เรื่องการวัดมัลติมิเตอร์ ซึ่งกระบวนการเรียนการ

สอนระหวา่งเรยีนทัง้หมด โดยคดิจากคะแนนหลงั
เรยีนแตล่ะหนว่ย และผลลพัธห์ลงัการเรยีนโดยคดิ
คะแนนหลงัเรยีนมปีระสทิธ ิภาพตามเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้
สถติทิีใ่ช ้E

1
 คอืประสทิธภิาพของกระบวนการ E

2
) 

คือประสิทธิภาพของผลลัพธ์

2. การวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผล (E.I) 
(Effectiveness Index: E.I.) ทางการเรียนของ
นักศึกษา เป็นการหาค่าพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นของผู้
เรยีนและหาค่า t-test แบบ Dependent Samples

3. การวิเคราะห์ทักษะปฏิบัติทางการ
เรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่1 เพื่อทราบถึงการพัฒนาการทักษะปฏิบัติ
อยู่ในเกณฑ์ที่ระดับใด โดยมาจากเกณฑ์การให้
คะแนน (Scoring rubris) 3 ระดับ สถิติหาค่า
เฉลี่ยของคะแนนปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 

4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนของนกัศกึษากอ่นเรยีนและหลงัเรยีน 
จากผลการเรยีนรูต้ามหลกัสตูร ไดม้าตามหลกัการ
วดัและประเมนิผล จากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ได้มาจากการหาความเที่ยงตรง ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (IOC: Index of Item 
Objective Congruence) การหาค่าความยาก 
การหาคา่อำานาจจำาแนก การหาความเชือ่มัน่ สถิติ
ที่ใช้ t-test (dependent Samples) 
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5. การวิเคราะห์ศึกษาความพึงพอใจ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนแบบผสม 
ผสานประกอบแนวคิดของซิมพ์ซัน นักศึกษาให้
ความสนใจการจัดการเรียนการสอนจนเกิดความ
มุ่งมั่นใส่ใจในการเรียนเป็นอันมาก ใช้สถิติหา  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1.  ผลวิ เคราะห์ประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานประกอบ
แนวคิดของซิมพ์ซัน เพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีประสิทธิภาพ 
83.06/94.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด  
ดังตารางที่ 2 

ต�ร�งที่ 2 ผลวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานประกอบแนวคิดของ
ซิมพ์ซัน เรื่องการวัดมัลติมิเตอร์ 

ผลก�รเรียน N
คะแนน

เต็ม
S.D.

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E
1
) 30 250 207.60 4.91 83.06

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E
2
) 30 30 28.20 1.30 94.00

2 .  ผ ล วิ เ ค ร า ะห์ นั ก ศึ กษ า ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 เ พ่ือหาดัชนี
ประสิทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา มีความ

ก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 89.22 ดัง
ตารางที่ 3

ต�ร�งที่ 3 ดัชนีประสิทธิผล (E.I) ทางการเรียนของนักศึกษา

จำ�นวน
นักศึกษ�

คะแนนเต็ม
จำ�นวนนักศึกษ�
X คะแนนเต็ม

ผลรวมคะแนน ค่�ดัชนี
ประสิทธิผล

 (E.I.) 
ร้อยละ

ก่อนเรียน หลังเรียน

30 30 900 399 846 0.8922 89.22

 3. ผลวิเคราะห์ทักษะปฏิบัติทางการ
เรียน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนปฏิบัติเท่ากับ 81.10 
คิดเป็นร้อยละ 90.10 โดยเกณฑ์การให้คะแนน 
(Scoring rubris) ซึ่งมีเกณฑ์วัดอยู่ 3 ระดับ เมื่อ
เทียบคะแนนเฉลี่ย 75 ขึ้นไป หมายถึง ทักษะ

ปฏิบัติอยู่ในระดี คะแนนเฉลี่ย 45 - 74 หมาย
ถึง ทักษะปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้ คะแนนเฉลี่ย 
ต่ำากว่า 44 หมายถึง ทักษะปฏิบัติอยู่ในระดับ
ปรับปรงุ จากผลการทดลองระดบัทกัษะปฏบิตัอิยู่
ในเกณฑ์ดี ดังตารางที่ 4

ต�ร�งที่ 4 คะแนนทักษะปฏิบัติทางการเรียน

ตัวแปร จำ�นวนนักศึกษ� กิจกรรมก�รเรียน S.D. ร้อยละ

ทักษะปฏิบัติ 30 ปฏิบัติในห้องเรียน 81.10 3.88 90.10
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4. ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนของนกัศกึษากอ่นเรยีนและหลงัเรยีน 

พบว่า หลังเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 5

ต�ร�งที่ 5 คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน จำ�นวนนักศึกษ� S.D. t Sig.
ก่อนเรียน 30 13.30 2.03

หลังเรียน 30 28.20 1.32 31.825 .000**

** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

5. ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจนักศึกษา
ต่อการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ประกอบแนวคดิของซมิพ์ซนั ได้นำาผลการวดัความ

พึงพอใจของนักศึกษาในรายข้อที่มีความพึงพอใจ
มาก มาแสดงบางส่วน ดังตารางที่ 6

ต�ร�งที่ 6 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา เรียงจากมากไปหาน้อย 

ลำ�ดับข้อที่ ร�ยละเอียด S.D. ระดับ
4 บทเรียนกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจที่จะเรียนรู้ 4.43 0.72 มาก

6 การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ 4.40 0.81 มาก

18 ร่วมมือแก้ปัญหาการทำางานเป็นกลุ่มได้ 4.33 0.84 มาก

19 สรุปและทำาความเข้าใจการวัดมัลติมิเตอร์ทั้ง 2 ชนิดได้ถูกต้อง 4.33 0.71 มาก

จากตารางมคีา่เฉลีย่ระดับความพึงพอใจ 
(  = 4.20, S.D. = 0.79) โดยรวมอยู่ในระดับ 
มาก เรียงจากมากไปหาน้อยจากข้อที่4 บทเรียน
กระตุ้นให้นักศึกษาสนใจที่จะเรียนรู้ (  = 4.43) 
ข้อที่6. การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ (  = 4.40) ข้อที่ 
18. ร่วมมือแก้ปัญหา การทำางานเป็นกลุ่มได้ และ
ข้อที1่9. สรปุและทำาความเขา้ใจการวดัมลัติมเิตอร์
ทั้ง 2 ขนิดได้ถูกต้อง (  = 4.33) 

อภิปรายผล
ผลการศึกษาค้นคว้าของการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานประกอบ
แนวคิดของซิมพ์ซันเพ่ือเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวัดมัลติ
มิเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่1

1. ประสทิธภิาพการจดัการเรยีนการสอน
แบบผสมผสานประกอบแนวคิดของซิมพ์ซัน เพื่อ
เสริมสร้างทักษะปฏิบัติ และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มีประสทิธิภาพเท่ากบั 83.06/94.00 ซึ่งสงู
กว่าเกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว้ เนือ่งจากมกีระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตามข้ันตอนอย่างถูกต้อง
ตามแผนการเรียนรู้ และมีนวัตกรรมด้านสื่อการ
เรียนที่ทันสมัยเข้าใจง่าย สอดคล้องกับงานวิจัย 
สร้างความเข้าใจความสนใจแก่ผู้เรียนได้เป็น
อย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมพร 
หริตกุล (2556: 68) ได้วิจัยการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดทฤษฎี ซิมพ์ซัน 
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การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเร่ืองการ
ตอ่วงจรไฟฟา้ชัน้มธัยมศกึษาปทีี1่มปีระสทิธภิาพ 
82.93/80.27 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้ง
ไว้ตาม ลำาดับและสอดคล้องกับผลการ ศึกษา
ของ สมิง สงไพรสน (2556: 79) ได้ศึกษาวิจัย
เร่ืองการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตาม
แนวคิดของซิมพ์ซัน (Simpson) สาระดนตรีเรื่อง
ขลุ่ยเพียงออชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประสิทธิ ภาพ
ของแผนการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดของซมิพ์ซนั  
วิชาพื้นฐาน ศ 23102 ท่ีมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
78.19/79.07 หมายความว่า แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
ด้านกระบวนการช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
โดยเฉลี่ยร้อยละ 78.19 โดยนักเรียนได้คะแนน
เฉลี่ย จากทำาแบบทดสอบทั้ง6 และได้คะแนน
เฉลี่ยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 
79.07 แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด
ของซิมพ์ซัน (Simpson) สาระดนตรีเรื่องขลุ่ย 
เพียงออ ชั้นมัธยมปีที่3วิชาศิลปะพ้ืนฐาน  
ศ 23102 ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ 

2. ดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของ
นักศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสม 
ผสานประกอบแนวคิดของซิมพ์ซัน เรื่องการวัด
มัลติมิเตอร์พบว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน และ 
หลังเรียนพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.8922 คิดเป็นร้อย
ละ 89.22 แสดงว่านักศึกษามีความก้าวหน้าและ 
พัฒนาการทางการเรียนจึงทำาให้ประสบผลสำาเร็จ
ทางการเรียนด้วยสื่อที่เข้าใจง่ายและปฏิบัติตาม
ได้จริง ทั้งในห้องเรียนและบนเว็บ สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ศุภลักษณ์ ปริสุทธิโกศล (2557) 
ผลการเรียน ด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบผสม
ผสาน เรือ่งการใชน้เทอร์เน็ตทีม่ต่ีอ ผลสมัฤทธิท์าง 
การเรียน การคิดวิจารณญาณ และความคงทนใน

การเรียนรู้ ของนักเรียนประถม ศึกษาปีที่ 4 ที่มี
การนำาตนเองในการเรยีนรูต้า่งกนั พบวา่โปรแกรม
บทเรยีนแบบสมผสานแบบ 50:50 ทีผู่วิ้จัยพฒันา
ขึ้นมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ .7043 หมายความ
ว่า หลังการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบผสม
ผสานแบบ 50:50 แล้วนักเรียนมีความ ก้าวหน้า
ในการเรียนร้อยละ 70.43 การที่ผลการวิจัยเป็น
เช่นนี้อาจ เนื่องมาจากโปรแกรมบทเรียนบนแบบ
ผสมผสานมกีารนำาเสนอเนือ้หาทีช่ดัเจนเขา้ใจงา่ย
มีการนำาเสนอที่น่าสนใจนักเรียนสามารถทบทวน
เนื้อหาได้ตลอดเวลาและสามารถติดต่อกับผู้สอน
ผ่านโปรแกรมบทเรียนแบบผสมผสานได้เมื่อมี
ปัญหาหรือข้อสงสัยต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

3 .  ทักษะปฏิบัติทางการเรียนของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1  
ที่ เ รี ยนด้ วยการจัดการ เรี ยนการสอนแบบ 
ผสมผสานประกอบแนวคดิของซมิพซ์นั คา่คะแนน
เฉลี่ยปฏิบัติ 81.10 คิดเป็นร้อยละ 90.10 อยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี เนื่องจากสื่อบทเรียนแบบผสมผสานใน
ห้องเรียนและบนเว็บมีเนื้อหาเข้าใจง่ายมีตัวอย่าง
การฝึกปฏิบัติและใบงานให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่
ถูกต้อง และเกิดทักษะการปฏิบัติได้ดี สอดคล้อง
กับงานวิจัย เกษมณี พุกหน้า (2556) ทักษะ
ปฏิบัติงานผลการวิจัย พบว่าทักษะปฏิบัติงาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ที่ได้รับการจัด 
การเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะ
ปฏิบัติของซิมพ์ซันเสริม ด้วยเทคนิคระดมสมอง 
มีคะแนนทักษะปฏิบัติโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 
86.08 นักเรียนมีคะแนนทักษะปฏิบัติเพิ่มสูงขึ้น
เรื่อยๆ ซึ่งอาจำาเป็นเพราะการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติ ของซิมพ์ซันเสริม
ดว้ยเทคนคิระดมสมองสง่เสรมินกัเรยีนใหม้ทีกัษะ
การปฏบิตังิานทีเ่พิม่ข้ึนเนือ่งจากการจดั การเรยีน
รู้ตามรูปแบบทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เสริมด้วย
เทคนิคระดมสมอง ได้เรียงลำาดับขั้น ตอน ในการ
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ทำางานไว้เป็นไปตามลำาดับขั้นตอน จากคะแนน
ทักษะปฏิบัติผลงานชิ้นที่ 1 ตำ่าที่สุด (  = 15.44 
คิดเป็นร้อยละ 77.18) และมีคะแนนพัฒนาการ
สูงขึ้นตามลำาดับ

4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ก่อนเรียน และหลังเรียนพบว่าผลการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ
สถิติ .01 เน่ืองจากสื่อการเรียนบนเว็บและใน
ห้องเรียนสอดคล้องกับเน้ือหาการเรียนรู้และจุด
ประสงค์ซึ่งมีรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน จึง
เกิดความรู้ความเข้าใจทั้งทฤษฏีและปฏิบัติได้เป็น
อย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัย ปิยนันท์ ปานนิ่ม  
(2559: 121-130) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนารูป
แบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน 
ด้วยการเรียนการสอนแบบร่วมมือในรายวิชาการ
ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก เพ่ือการศึกษาที่
พัฒนาขึ้นพบว่าสัดส่วนของการเรียนการสอน
บนเว็บต่อการเรียนการสอนในช้ันเรียนปกติเป็น 
50: 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุปผชาติ ทัฬหิ
กรณ์ (2547) ท่ีกล่าวว่าระดับการเรียนการสอน
ออนไลน์นั้น มี 4 ระดับ ในระดับของการผสม
ผสาน (Blended) หมายถึง การใช้การเรียนการ
สอนออนไลน์ 50-60% เป็นการเรียนในชั้นเรียน 
50% และออนไลนอ์กี 50% มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

5. ความพงึพอใจนักศกึษา ต่อการจดัการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานประกอบแนวคดิของ
ซิมพซ์นั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึง่นกัศกึษาเรียนรู ้
ทบทวนและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองไม่ว่าที่ใดเวลา
ใดก็ตาม ทำาให้นักศึกษามีโอกาสในการเรียนรู้  
และฝึกปฏิบัติมากยิ่งขึ้นตามความต้อง การ 
แต่ละบุคคล ซ่ึงสอดคล้องกับ นิสา เมลานนท์ 

(2554) ได้ศึกษาพัฒนานวัตกรรมการสอนวิชา
นาฏศลิปเ์รือ่งนาฏลีลานาฏศพัท ์1.) ประสทิธภิาพ
ของนวัตกรรมทาง การสอนนาฏศิลป์ เท่ากับ 
81.92/91.36 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
ที่ตั้งไว้สำาหรับดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมทาง 
การสอนนาฏศิลป์ค่าเท่ากับ 0.7230 แสดงว่า
หลังจากการใช้นวัตกรรมทางการสอนนักศึกษา
มีคะแนนเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 72.30 2.) ผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์
และการละครและสาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ 
พบว่ามีคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 3.) นักศึกษาที่เรียนโดยวิธี
สอนปฏิบัตินาฏศิลป์ตามแนวคิดพัฒนาทักษะ
ปฏิบัติของซิมพ์ซัน มีทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์ 
ที่ใช้นวัตกรรมการสอนโดยรวมและรายเพลงทุก
เพลงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80 อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4.) ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละครกับ
สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ที่มีต่อนวัตกรรมการสอนวิชา
นาฏศิลป์เรื่องนาฏลีลานาฏศัพท์เฉลี่ยโดยรวมอยู่
ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

1.1 นักวิจัยและผู้สนใจด้านงานวิจัย
สามารถนำาผลการวิจัยน้ีไปใช้ประโยชน์การ
วางแผนดำาเนินการวิจัยด้านการศึกษาวิชาชีพ ได้

1.2 สถาบันหรือองค์กรทางการศึกษา 
สามารถนำาผลการการวิจัย น้ีไปพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ ในงานวิจัยทางการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 ศึกษาแก้ปัญหาการจัดการเรียน
การสอนแบบผสมผสานเก่ียวกับการเตรียมความ
เนือ้หาและวัสดอุปุกรณอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นหอ้งเรยีน
ควบคู่กันเหมาะสมกับนวัตกรรมใช้ในการเรียนใน
ห้องเรียนและบนเว็บ

2.2 เน้นกิจกรรมที่นักศึกษาลงมือปฏิบัติ
จรงิเวลาทีก่ำาหนดไวใ้นแผน แต่ละแผนอาจไมเ่พียง
พอ นักศึกษาสามารถปฏิบัติกิจกรรมนอกเวลา

เพิ่มเติมได้ พัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียน 
และอาจารย์ผู้สอนต้องให้คำาแนะนำา ติดตามดูแล
อย่างใกล้ชิด

2.3 ควรศึกษาทักษะปฏิบัติที่เป็นการส่ง
เสริมทักษะปฏิบัติขั้นพื้นฐานในงานอาชีพและผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามความสนใจ ความ
ถนัดของแต่ละบุคคล และต้องมีคุณสมบัติในเรื่อง
ความขยนัและอดทนจึงจะทำาใหก้ารเรยีนรูป้ระสบ
ความสำาเร็จ
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