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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานที่ส่งเสริมทักษะ 

คิดวิเคราะห์ ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) ประเมิน
รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานที่ส่งเสริมทักษะคิดวิเคราะห์ ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
สำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย วิธีการดำาเนินการวิจัย การสังเคราะห์รูปแบบการฝึกอบรม  
ด้วยเทคนิคการวิจัยสัมภาษณ์แบบเชิงลึก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 12 คน และกลุ่มผู้ทรง
คุณวุฒิ จำานวน 5 คน 

ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานที่ส่งเสริมทักษะคิดวิเคราะห์ ด้านการ
เขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ สำาหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย ประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่
1) วิทยากร 2) ผู้เข้าอบรม 3) เนื้อหา 4) การจัดกิจกรรม 5) แหล่งเรียนรู้ 6) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่าย 7) สภาพแวดล้อม และ 8) ประเมินผล มีรูปแบบการฝึกอบรม 3 ขั้น คือ 1) ขั้นก่อน
ฝึกอบรม 2) ขั้นฝึกอบรมแบบผสมผสาน 3) ขั้นประเมินผล (Face to Face) การฝึกอบรมประกอบด้วย 
7 ขั้นตอนได้แก่ 1) กระตุ้นให้คิด 2) วิเคราะห์ปัญหา 3) ค้นหาข้อมูล 4) ออกแบบขั้นตอน 5) ลงมือ
ปฏิบัติ 6) ตรวจสอบแก้ไข และ 7) สรุปรายงาน ผลจากการประเมินความเหมาะสม พบว่า รูปแบบ 
การฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
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Abstract
The objectives of this research were: 1) to develop the blended training that  

enhancing the analytical thinking skills in computer programming for senior high school 
students. 2) to evaluate the blended training that enhancing the analytical thinking skills in 
computer programming for senior high school students. The research methodology by using 
learning synthesize with indepth interview. The research instruments were interview schedule 
and questionnaire. The target group was consisted of 2 groups ; the experts amount 12 
and 5 people. 

The result found that, the blended training model that enhancing the analytical  
thinking skills in computer programming for senior high school students by using structure  
interview that there were 8 elements of the developed learning model as follow ; 1) lecture,  
2) participant, 3) content 4) activity arrangement 5) learning resources 6) computer  
technology and networking 7) surrounding and 8) evaluation.

There were three steps of training as follow ; 1) Pre –training (Face to Face),  
2) Blended training (Online and Face to Face) and 3) assessing (Face to Face). For the 
training step, there were 7 procedures ; 1) thought urging, 2) problem analysis, 3) search 
for information, 4) design the steps, 5) practicing, 6) check and edit and 7) conclusion. 
The result of suitability assessment for developing the training model was significant at the 
highest level in 4 parts.

Keywords: Blended training, analytical thinking skills

บทนำา
ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีบทบาทอย่าง

มากในชวีติประจำาวนั อกีทัง้เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สารยงัช่วยสง่เสรมิความกา้วหนา้อย่าง
มาก ในศาสตร์ทุกแขนงและสาขาอาชีพ ส่งผลให้
ในศตวรรษที ่21 มีความต้องการเพ่ิมศกัยภาพของ
เด็ก ให้มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สูงขึ้น และไม่ควรเป็นผู้ใช้เพียงอย่าง การฝึกเขียน
โปรแกรมเปน็เครือ่งมอืสำาคญัทีใ่ช้สง่เสรมิศกัยภาพ
ในการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างเป็นระบบ และคิดสร้างสรรค์ (สมชาย 
พัฒนาชวนชม, 2555: 4) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พทุธศกัราช 2551 ไดก้ำาหนดกลุม่สาระการเรยีนรู ้ 
8 กลุ่มสาระ และกำาหนดมาตรฐานด้านผู้เรียน  
มาตรฐาน 4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คดิสงัเคราะห ์มวิีจารณญาณ มีความคดิสร้างสรรค ์
คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ และเกณฑ์การผ่าน
ช่วงช้ันและการจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สำาหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ในสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มีการกำาหนดคุณภาพของ 
ผู้เรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสาระนี้  
คือ เข้าใจองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  
องคป์ระกอบและหลักการทำางานของคอมพวิเตอร ์
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ระบบสื่อสารข้อมูลสำาหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  
และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาเขียน
โปรแกรมภาษา พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ 
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551: 204-219) 

ในปัจจุบันการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ใน
สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
การจัดการเรียนการสอนในวชิาการเขยีนโปรแกรม
ท่ีผ่านมายังไม่ประสบความสำาเร็จเท่าที่ควร
นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำา  
นักเรียนยังขาดทักษะด้านการคิดวิ เคราะห์  
ไม่สามารถวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเพ่ือ
เขียนโปรแกรมขั้นพ้ืนฐานได้เช่น ไม่สามารถ
วิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่ให้มาได้ว่าจะต้องมีการ
ปอ้นข้อมูลอะไรบ้าง (Input) มกีระบวนการทำางาน
อย่างไร (Process) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ (Output) 
ที่ต้องการ และมองว่าเป็นเรื่องยากเกินไปจึง 
ไม่คดิท่ีจะลงมือแกป้ญัหาด้วยตนเอง กระบวนการ
เรยีนการสอนยงัขาดการจดัการสภาพแวดลอ้มให้
ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
กับเพื่อน อันจะนำามาซึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่ 
เสริมสร้างสัมพันธภาพของผู้เรียน ที่จะทำาให้ 
ผู้เรยีนรู้จักพึง่พาอาศยัแลกเปลีย่นเรยีนรู้กบับคุคล
อ่ืน อีกทั้งยังขาดสื่อสนับสนุนในการเรียนรู้ที่ 
หลากหลายเพื่อค้นคว้าความรู้ เพิ่มเติมนอก
ห้องเรียนหรือนอกเวลาเรียน (อุมาพร ต้อยแก้ว, 
2554: 3) 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้
เห็นว่าควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
มีทักษะและเจตคติในการเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งการ
ฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่ดำาเนินการอย่าง
เป็นระบบ เพื่อฝึกหัดสอนให้ความรู้ทักษะเพ่ือ

ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และพัฒนา
ผู้รับการฝึกอบรมในด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
เฉพาะเรื่องเท่านั้น การฝึกอบรมเป็นการดำาเนิน
การจัดกิจกรรมที่ทำาให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถนำาประสบการณท์ีไ่ดรั้บจากการฝกึอบรม
ไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการทำางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
หรือองค์การนั้น (สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ, 2554: 
10) ซึ่งวิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะช่วยส่ง
เสริมสนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้คอื การเรยีนการสอนแบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) ถือว่าเป็นระบบ
การเรยีนทีผ่สมผสานจดุเดน่ของการเรยีนการสอน
ในชั้นเรียนและการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
คอมพวิเตอรผ่์านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็ ทัง้ในดา้น
การนำาเสนอเน้ือหาและการเข้าร่วมกิจกรรม การ
เรยีนการสอนในรปูแบบผูส้อนสามารถกำาหนดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยให้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและ
ศึกษาข้อมูลเนื้อหาการเรียนการสอนเมื่อใดและ
เวลาใดก็ได้ การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน
รวมทั้งการเรียนแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด
ระหว่างผู้เรียนทัง้ในหอ้งเรียน และสามารถต่อยอด
ได้ผ่านสังคมการเรียนรู้ออนไลน์ และการพัฒนา
ทกัษะการคิดของผู้เรยีนในเรือ่งของการพัฒนาและ
ใช้เพื่อการตัดสินใจ การแก้ปัญหาต่างๆ (จินตวีร์ 
คล้ายสังข์, 2555: 1-2) 

จากหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเหตุผล
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนารูป
แบบฝึกอบรมแบบผสมผสานท่ีส่งเสริมทักษะการ
คิดวิเคราะห์ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
สำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนารูปแบบฝึกอบรมแบบ

ผสมผสานที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ด้าน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำาหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

2. เพื่อประเมินรูปแบบฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ด้าน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำาหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 

1.1 ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่  1 กลุ่มผู้ เชี่ยวชาญ สำาหรับ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษารวบรวมความคิด
เห็นเกี่ ยวกับองค์ประกอบและคุณลักษณะ
ต่างๆ ของรูปแบบฝึกอบรมแบบผสมผสานท่ี
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำาหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้วิธีดำาเนินการ
วิจัยด้วยเทคนิคสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (Indepth 
Interview) สำาหรับการคัดเลือกใช้วิธีการเลือก
แบบสโนว์บอล (Snowball Sampling) ได้
จำานวนกลุ่มตัวอย่าง 12 คน โดยแบ่งออกเป็น 
กลุ่มย่อยได้ 4 กลุ่ม ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1 . 2 . 1  ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญที่ มี คุณวุฒิ
ทางเทคโนโลยีการศึกษาไม่ต่ำากว่าปริญญาโท 
มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 5 ปี 
จำานวน 3 คน

 1.2.2 ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณวุฒิทางการ
ศึกษาไม่ต่ำากว่าปริญญาโททางด้านการวิจัยและ

ประเมนิผลมปีระสบการณไ์มน่อ้ยกวา่ 5 ป ีจำานวน 
3 คน

 1.2.3 ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณวุฒิทางการ
ศึกษาไม่ต่ำากว่าปริญญาโทด้านหลักสูตรและการ
สอนมปีระสบการณไ์มน่อ้ยกว่า 5 ป ีจำานวน 3 คน

 1.2.4 ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณวุฒิทางการ
ศึกษาไม่ต่ำากว่าปริญญาโททางด้านคอมพิวเตอร์
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี จำานวน 3 
คน 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรูป
แบบ จำานวน 5 คน คดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งใชว้ธิกีาร
เลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คณุวุฒิ
การศกึษาไมต่่ำากวา่ปรญิญาเอก ดา้นหลกัสตูรและ
การสอน ดา้นคอมพวิเตอร์ และดา้นเทคโนโลยกีาร
ศึกษา โดยมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

2. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบสัมภาษณ์แบบมี โครงสร้าง 
 2. แบบประเมินรูปแบบฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ด้าน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

2.1 การสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างแบบสัมภาษณ์ 
แบบมีโครงสร้าง

1. ศึกษาวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
การศกึษาทบทวน วิเคราะหแ์ละสงัเคราะหเ์อกสาร 
งานวิจัยที่เก่ียวข้องเกี่ยวกับการฝึกอบรมแบบ
ผสมผสาน การคิดวิเคราะห์ การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

2. กำาหนดหัวข้อประเด็นที่ต้องการถาม
ตามวัตถุประสงค์ จำานวน 30 ข้อ

 3. รวบรวมขอ้คำาถามทีต่อ้งการสมัภาษณ ์
ตามประเด็นที่กำาหนดไว้
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4. กำาหนดมาตราส่วน เปน็แบบมาตราสว่น 
ประเมินค่า 3 ระดับ

5. นำาเสนออาจารย์ทีป่รกึษาและปรบัปรุง
แก้ไขตามคำาแนะนำา

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

1. นำาแบบสัมภาษณ์ที่ร่างขึ้นนำาเสนอ 
ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะทำาการประเมิน จำานวน 5 คน

2. หลังจากได้รับการประเมินแบบ
สัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ผู้วิจัยนำาข้อเสนอ
แนะของผู้ เ ช่ียวชาญมาทำาการปรับปรุงแบบ
สัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะท่ีมีของแต่ละคน 
จนครบถ้วนทุกข้อคำาถาม

3. นำาข้อมูลการประเมิน (ค่าคะแนนการ
ประเมิน) มาคำานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของข้อคำาถาม โดยทำาตารางการคำานวณค่าดัชนี
ความสอดคล้อง และพิจารณาเลือกข้อคำาถามที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำาถามตั้งแต่ 0.60 
ขึ้นไป ผลค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำาถาม  
อยู่ในช่วง 0.80-1.00

2.2 การสร้างแบบประเมินรูปแบบฝึก
อบรมแบบผสมผสานที่ส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างแบบประเมิน 
รูปแบบ

1. ศึกษาวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดย
การศกึษาทบทวน วเิคราะห์และสงัเคราะหเ์อกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการฝึกอบรมแบบ
ผสมผสาน การคิดวิเคราะห์ การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
เพ่ือนำาไปกำาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนา 
รูปแบบการเรียนรู้

2. กำาหนดหัวข้อประเด็น และตัวบ่งช้ี

ที่ต้องการถามตามวัตถุประสงค์ โดยนำาตัวแปร
ที่ ได้มากำาหนดกรอบแนวคิด (Conceptual  
Framework) ในการศึกษา มีคำาถามเก่ียวกับ
คุณลักษณะหรือประเด็นที่จะวัด 4 ด้าน จำานวน 
26 ข้อ

3. รวบรวมข้อคำาถาม ข้อความหรือ
พฤติกรรมจากตัวบ่งช้ีที่กำาหนดไว้ให้มากที่สุด  
โดยทำาการสรปุนยิามเชงิปฏบิตักิาร ตวัแปรให้ครบ
ทุกตัวแปรที่ได้กำาหนดไว้ในกรอบแนวคิด

4. พิจารณาแต่ละข้อคำาถามว่ามีความ
เป็นปรนัยหรือความชัดเจนทางภาษาเหมาะที่จะ
ใชก้บักลุม่ตวัอยา่งหรอืผูใ้หข้อ้มลูทีจ่ะไปสอบถาม
หรือไม่

5. กำาหนดมาตราสว่น โดยแบบประเมนินี้
เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 

6. นำาเสนออาจารยท์ีป่รกึษาและปรบัปรุง
แก้ไขตามคำาแนะนา

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพแบบ
ประเมินรูปแบบ

1. นำาแบบประเมินที่ร่างขึ้นนำาเสนอ 
ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาประเมินให้ค่าคะแนนเพื่อ
ตรวจสอบดัชนีความสอดคล้อง จำานวน 5 คน

2. หลังจากได้รับการประเมินแบบ
ประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญแลว้ ผูวิ้จยันำาขอ้เสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญมาทำาการปรับปรุงแบบประเมิน
ตามข้อเสนอแนะที่มีของแต่ละคนจนครบถ้วน 
ทุกข้อคำาถาม

3. นำาข้อมูลการประเมิน (ค่าคะแนนการ
ประเมิน) มาคำานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของข้อคาถาม โดยทำาตารางการคำานวณค่าดัชนี
ความสอดคล้อง และพิจารณาเลือกข้อคำาถามที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำาถามตั้งแต่ 0.60 
ข้ึนไป ผลค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำาถาม  
อยู่ในช่วง 0.80-1.00
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ขั้นตอนก�รวิจัย

ขั้ น ตอน น้ี เ ป็ น ก า ร ศึ กษ า เ อกส า ร 
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสังเคราะห์ร่างรูปแบบ
และประเมินร่างรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ
ฝึกอบรมแบบผสมผสานที่ส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
สำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้วิจัยแบ่ง
ออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังภาพที่ 1 

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินร่างรูปแบบ

โดยการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ทำาหนังสือ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ติดต่อนัดหมาย ส่งเอกสาร
ประเมินรูปแบบ เก็บรวบรวมข้อมูล

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก
โดยการวิเคราะห์เนื้อหาเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงบรรยาย และแบบประเมินรูปแบบ การหาค่า
คะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการ
ประเมนิมาตราสว่นประเมินคา่ (Rating Scale) 5 
ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) 

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการสังเคราะห์รูปแบบ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยโดยใช้เทคนิค
การวิจัยแบบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผล
การสงัเคราะห ์รูปแบบประกอบดว้ย องคป์ระกอบ 
8 ด้าน ได้แก่ 1.วิทยากร 2.ผู้เข้าอบรม 3.เนื้อหา 
4. สภาพแวดล้อม 5. แหล่งเรียนรู้ 6.เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 7. การจัด
กิจกรรม 8. สรุปรายงาน สามารถนำาเสนอได้  
ดังภาพที่ 2

     2. หลังจากไดรับการประเมินแบบประเมินจากผูเชี่ยวชาญแลว ผูวิจัยนํา
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาทําการปรับปรุงแบบประเมนิตามขอเสนอแนะทีม่ีของแตละคนจน
ครบถวนทกุขอคําถาม 
     3. นําขอมูลการประเมิน (คาคะแนนการประเมิน) มาคํานวณหาคาดัชนีความ
สอดคลองของขอคาถาม (IOC) โดยทําตารางการคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง และพิจารณาเลือก
ขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามตั้งแต 0.60 ข้ึนไป ผลคาดัชนีความสอดคลอง
ของขอคําถาม อยูในชวง 0.80 – 1.00 
 ขั้นตอนการวิจัย 
   ข้ันตอนนี้เปนการศึกษาเอกสาร สัมภาษณแบบมโีครงสรางสังเคราะหราง
รูปแบบและประเมินรางรูปแบบที่เก่ียวของกับรูปแบบฝกอบรมแบบผสมผสานที่สงเสริมทักษะการ
คิดวิเคราะหดานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับนกัเรียนมัธยมศกึษาตอนปลาย  ผูวิจัย
แบงออกเปน 4 ข้ันตอน ดังภาพที่ 1   

 

ภาพที่ 1 ข้ันตอนการสงัเคราะหรูปแบบ 
   ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร 

    1. ศึกษาทฤษฎ ีหลักการ เอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เก่ียวของ  
   2. กําหนดกรอบแนวคิด/เปาหมายรูปแบบ ผูวิจัยเลือกใชเทคนิคการวิจัย
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

  ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณเชิงลึก 
   โดยการคัดเลือกผูเชีย่วชาญ ทําหนังสือแตงตั้งผูเชี่ยวชาญ ติดตอนัดหมาย สง
เอกสารประกอบการสัมภาษณ ดําเนินการสัมภาษณ 
  ขั้นตอนที่ 3 สังเคราะหรูปแบบ 
   นําผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 12 คน มาสรุปผลและสังเคราะหรูปแบบทําการ
วิเคราะหประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับหลักการ องคประกอบของรปูแบบ ข้ันตอนและกิจกรรมการ
ฝกอบรม และขอเสนอแนะ 

  ขั้นตอนที่  4 ประเมินรางรูปแบบ 
   โดยการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ ทําหนังสือแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ ติดตอนัดหมาย สง
เอกสารประเมินรูปแบบ เก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหผลการสัมภาษณเชิงลึกโดยการวิเคราะหเนื้อหาเปนการวิเคราะหขอมูล
เชิงบรรยาย และแบบประเมินรูปแบบ การหาคาคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จาก
การประเมินมาตราสวนประเมินคา(Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert)     
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการสงัเคราะหรูปแบบ 
  การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยโดยใชเทคนิคการวิจัยแบบการสมัภาษณแบบมโีครงสราง ผล
การสังเคราะห รูปแบบประกอบดวย องคประกอบ 8  ดาน ไดแก 1.วิทยากร   2.ผูเขาอบรม  3.
เนื้อหา 4. สภาพแวดลอม  5. แหลงเรียนรู  6.เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย  7. การ
จัดกิจกรรม  8. สรุปรายงาน สามารถนําเสนอได  ดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 จากภาพที่ 2  องคประกอบของรูปแบบประกอบดวยองคประกอบ 8  องคประกอบ  ดัง
รายละเอียด ดังนี ้
   องคประกอบที่ 1 วิทยากร มีบทบาทหนาที่เปนผูกระตุนความสนใจและความคิดของผู
เขาอบรม พยายามทําใหผูเขาอบรม โดยการสรางบรรยากาศที่เอ้ือใหผูเขาอบรม เกิดการเรียนรูดวย
ตัวเอง และการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเขาอบรมกับบุคคลอ่ืน สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใน
การเรียนรู แนะนําใหคําปรึกษา ทั้งในและนอกหองเรียน 

ภาพที่ 2 ความสัมพันธองคประกอบของรูปแบบ 

ภ�พที่ 1 ขั้นตอนการสังเคราะห์รูปแบบ

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร

1. ศึกษาทฤษฎี หลักการ เอกสาร ตำารา
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2. กำาหนดกรอบแนวคิด/เป้าหมายรูป
แบบ ผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิคการวิจัยแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง

ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์เชิงลึก

โดยการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ ทำาหนังสือ
แต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญ ติดต่อนัดหมาย ส่งเอกสาร
ประกอบการสัมภาษณ์ ดำาเนินการสัมภาษณ์

ขั้นตอนที่ 3 สังเคราะห์รูปแบบ

นำาผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 12 คน 
มาสรุปผลและสังเคราะห์รูปแบบทำาการวิเคราะห์
ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการ องค์
ประกอบของรูปแบบ ขั้นตอนและกิจกรรมการฝึก
อบรม และข้อเสนอแนะ ภ�พที่ 2 ความสัมพันธ์องค์ประกอบของรูปแบบ
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จากภาพที่ 2 องค์ประกอบของรูปแบบ
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ  
ดังรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 วิทยากร มีบทบาท
หนา้ทีเ่ปน็ผูก้ระตุน้ความสนใจและความคิดของผู้
เข้าอบรม พยายามทำาให้ผู้เข้าอบรม โดยการสร้าง
บรรยากาศทีเ่อือ้ใหผู้เ้ขา้อบรม เกดิการเรยีนรูด้ว้ย
ตัวเอง และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าอบรม
กับบุคคลอื่น สนับสนุนและอำานวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ แนะนำาให้คำาปรึกษา ทั้งในและนอก
ห้องเรียน

องค์ประกอบที่ 2 ผู้เข้าอบรม มีบทบาท
หน้าท่ีในการศึกษาเนื้อหาแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองทั้ งออนไลน์ออฟไลน์และเผชิญหน้า  
กับสมาชิกในกลุ่ม และเรียนรู้จากวิทยากรใน
ห้องเรยีนแบบเผชิญหน้า โดยการเรยีนตามขัน้ตอน
ตามลำาดับที่ได้กำาหนดไว้

องค์ประกอบที่ 3 เนื้อหา เป็นเนื้อหา
เรียนการสอนเป็นเนื้อหาสาระท่ีสอดคล้อง
ในเน้ือหารายวิชาในชั้นเรียนปกติ โดยทำาการ
วิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับรายวิชาในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นเน้ือหาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้ภาษา JAVA

องค์ประกอบที่ 4 สภาพแวดล้อม เป็น
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สรา้งบรรยากาศการฝกึอบรมแบบผสมผสานทัง้ใน
ห้องปกตแิบบเผชญิหน้า (Face to Face) และแบบ
ออนไลน์ จัดสภาพแวดลอ้มให้พรอ้มตอ่การเรยีนรู ้
ท้ังในหอ้งเรียนแบบปกตแิละออนไลน ์โดยจดัหอ้ง
ปฏบัิติการคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ยคอมพิวเตอร ์
สามารถเขา้มาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ทำากจิกรรมต่างๆ 
ร่วมกัน

องคป์ระกอบที ่5 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่าย การใช้คอมพิวเตอร์ผ่าน 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการส่งเสริมการเรียนรู้  

เปน็เครือ่งมอืชว่ยในการตดิตอ่สือ่สาร ทำากจิกรรม
ต่างร่วมกันเป็นลักษณะของการผสมผสาน 
การเรยีนแบบออนไลน ์(Online) รว่มกบัการเรียน
แบบเผชิญหน้า (Face to Face) 

องค์ประกอบที่ 6 แหล่งเรียนรู้ เพื่อ 
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เนื้อหาวิชาใน
ขณะท่ีผู้เข้าอบรมมีปฏิสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูล 
ต่างๆ โดยมุ่ ง ให้ความรู้ทั้ ง เนื้อหาวิชาและ
สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

องค์ประกอบที่ 7 กิจกรรมฝึกอบรม 
เป็นกิจกรรมในการฝึกอบรม เป็นแบบผสมผสาน
ระหวา่งการเรยีนรูแ้บบเผชญิหนา้ในหอ้งฝกึอบรม
กบัการเรยีนรูแ้บบออนไลน ์สามารถตดิตอ่สือ่สาร
และสง่งานไดด้ว้ยเครือ่งมอืหลากหลายบนเวบ็ ซึง่
ขั้นตอนการจัดกิจกรรรมฝึกอบรมแบบผสมผสาน
มี 3 ข้ัน ได้แก่ 1) ข้ันก่อนฝึกอบรม (Face to 
Face) 2) ขั้นฝึกอบรมแบบผสมผสาน (Face to 
Face and Online 3) ขั้นประเมินผล (Face to 
Face) ในกิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วย 7 
ขัน้ตอนไดแ้ก ่1) กระตุน้ใหค้ดิ 2) วเิคราะหป์ญัหา  
3) ค้นหาข้อมูล 4) ออกแบบขั้นตอน 5) ลงมือ
ปฏิบัติ 6) ตรวจสอบแก้ไข 7) สรุปรายงาน

องค์ประกอบที่  8 การประเมินผล  
การประเมินผลตามสภาพความจริง ด้วยการ
ประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและวดัทกัษะการ
คิดวิเคราะห์ มีขั้นตอนการประเมินได้แก่ 1) การ
ประเมินผลก่อนการฝึกอบรม 2) การประเมิน
ผลระหว่างการฝึกอบรม และ 3) การประเมิน
หลังการฝึกอบรม ได้แก่ การประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน ทกัษะการคดิวเิคราะห ์การประเมนิ 
ความพึงพอใจในการฝึกอบรม

รูปแบบฝึกอบรมแบบผสมผสานเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้านการเขียน
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์สำาหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษา
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ตอนปลาย ประกอบด้วยขั้นตอน 7 ขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้   

ภาพที่ 3 ข้ันตอนของรูปแบบฝกอบรมแบบผสมผสาน 

  รูปแบบฝกอบรมแบบผสมผสานเพ่ือสงเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห ดานการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดวยข้ันตอน 7 
ข้ันตอนดังตอไปนี ้   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 วิธีการนํารูปแบบการฝกอบรมแบบผสมผสานที่สงเสรมิทักษะการคิดวิเคราะหไปใช
ในการเรียนการสอน มีดังนี ้
  1. การนํารูปแบบไปใชตองมีการเตรียมความพรอมในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
มีอุปกรณการเรียนการสอนคอมพิวเตอรพรอมและมีเครอืขายอินเทอรเน็ตอยางทั่วถึง
 2. ผูสอนควรตรวจสอบความพรอมของผูเขาอบรมกอนในดานความรูพ้ืนฐานดาน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร มีความสัมพันธที่ดีและเปนผูใหคําแนะนําอยางตอเนื่อง 
  3. การนํารูปแบบไปใชควรคํานึงถึงข้ันตอนการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ชี้แจง
เก่ียวกับข้ันตอนและวิธีการเรียนตางๆ รวมถึงกิจกรรมการเรียนรูของรูปแบบ และวิธีการ
เรียนอยางถูกตองเพ่ือผลการเรียนทีม่ีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุด  
 4. การนํารูปแบบไปใช ควรนําไปใชใหครบครอบคลุมทั้งทุกองคประกอบ และครบทุก
ข้ันตอนของรูปแบบที่ไดพัฒนาข้ึน 
 5. ในการนํารูปแบบไปใชควรมีการกระตุนใหผูเขาอบรมรวมมือ รวมใจในการทํา
กิจกรรมใหครบถวน มีความมุงมั่นใฝเรียนรูและทํากิจกรรมที่ไดรับมอบหมายอยางตอเนื่อง 

          1. กระตุนใหคิด (thought urging) 

     2. วิเคราะหปญหา (problem analysis) 

     3. คนหาขอมูล (search for information) 

         4. ออกแบบขั้นตอน (design the steps) 

          5. ลงมือปฏิบัต ิ(practicing) 

     6. ตรวจสอบแกไข (check and edit) 

          7. สรปุรายงาน (conclusion) 

ภ�พที่ 3 ขั้นตอนของรูปแบบฝึกอบรม 
แบบผสมผสาน

มีอุปกรณ์การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พร้อม
และมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง

2. ผู้สอนควรตรวจสอบความพร้อมของ 
ผู้เข้าอบรมก่อนในด้านความรู้พื้นฐานด้านการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความสัมพันธ์ท่ีดี
และเป็นผู้ให้คำาแนะนำาอย่างต่อเนื่อง

3. การนำารูปแบบไปใช้ควรคำานึงถึง 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ชี้แจง 
เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการเรียนต่างๆ รวมถึง
กิจกรรมการเรียนรู้ของรูปแบบ และวิธีการเรียน
อย่างถูกต้องเพื่อผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4. การนำารูปแบบไปใช้ ควรนำาไปใช้ 
ให้ครบครอบคลุมทั้งทุกองค์ประกอบ และครบ 
ทุกขั้นตอนของรูปแบบที่ได้พัฒนาขึ้น

5. ในการนำารปูแบบไปใช้ควรมกีารกระตุน้ 
ให้ผู้เข้าอบรมร่วมมือ ร่วมใจในการทำากิจกรรมให้
ครบถ้วน มีความมุ่งมั่นใฝ่เรียนรู้และทำากิจกรรม 
ที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง

ตอนที ่2 ผลการประเมนิความเหมาะสม 
ของรูปแบบฝึกอบรมแบบผสมผสานที่ส่งเสริม
ทักษะคิดวิ เคราะห์ด้านการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  สำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษา 
ตอนปลายปรากฏดังตารางที่ 1

วิธีการนำารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสม
ผสานที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ไปใช้ใน 
การเรียนการสอน มีดังนี้

1. การนำารูปแบบไปใช้ต้องมีการเตรียม 
ความพร้อมในห้องปฏิบั ติการคอมพิวเตอร์   
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จากตารางที่ 1 พบว่ารูปแบบการฝึก
อบรมแบบผสมผสานทีส่ง่เสรมิทกัษะคิดวเิคราะห์
ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำาหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
มีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(  = 4.59, S.D. = 0.52) 

สรุปผล
จากผลการพัฒนารูปแบบฝึกอบรมแบบ

ผสมผสานที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ด้าน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำาหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถอภิปรายได้ ดังนี้

1 . การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม
แบบผสมผสานที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำาหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้พัฒนาขึ้น
ตามแนวคิด ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 องค์
ประกอบ ประกอบดว้ย 1) วทิยากร 2) ผูเ้ขา้อบรม  
3) เน้ือหา 4) แหล่งเรียนรู้ 5) สภาพแวดล้อม  
6) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย  
7) การจัดกิจกรรม และ 8) ประเมินผล 

2. ผลการประเมินรูปแบบการฝึกอบรม
แบบผสมผสานที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำาหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผู้เชี่ยวชาญ 
จำานวน 5 คน ประเมินองค์ประกอบและรูปแบบ 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เมือ่พจิารณาเปน็
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม
สูงสุด คือ ด้านที่ 3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมของ 
รูปแบบฝึกอบรมแบบผสมผสาน รองลงมา คือ 
ด้านท่ี 2 องค์ประกอบของรูปแบบฝึกอบรมแบบ
ผสมผสาน ด้านที่ 1 หลักการและแนวคิดพื้นฐาน 
และด้านที่ 4 ความเหมาะสมของรูปแบบ

อภิปรายผล
รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน

ที่ ส่ ง เสริมทักษะการคิดวิ เคราะห์ด้ านการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำาหรับนักเรียน
มธัยมศกึษาตอนปลาย มปีระเดน็ทีน่ำามาอภปิราย 
2 ประเด็น คือ 1. รูปแบบการฝึกอบรม 2. การ
ประเมินคุณภาพของรูปแบบการฝึกอบรม

ผลจากการวิจัยมีประเด็นสำาคัญนำามา
อภิปรายผล ดังนี้

1. รูปแบบการฝึกอบรม

ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมตามรูปแบบที่พัฒนาข้ึน  
มีทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่

ต�ร�งที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการฝึกอบรม

ร�ยก�รประเมิน
ผลก�รประเมิน

S.D. แปลผล
ด้านที่ 1 หลักการและแนวคิดพื้นฐาน 4.59 0.52 ระดับมากที่สุด

ด้านที่ 2 องค์ประกอบของรูปแบบ 4.61 0.52 ระดับมากที่สุด

ด้านที่ 3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมของรูปแบบ 4.62 0.53 ระดับมากที่สุด

ด้านที่ 4 ความเหมาะสมของรูปแบบ 4.53 0.52 ระดับมากที่สุด

ความเหมาะสมในภาพรวม 4.59 0.52 ระดับมากที่สุด
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ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะเป็นรูปแบบการฝึกอบรมที่ได้รับ
การพัฒนาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การสังเคราะห์
หลักการของรูปแบบ องค์ประกอบต่างๆ ของ
รูปแบบโดยมีแนวคิดเกี่ยวกับ การฝึกอบรมแบบ
ผสมผสาน ทักษะการคิดวิเคราะห์ มาเป็นกรอบ
แนวคิดพื้นฐานในการสังเคราะห์เพื่อให้ได้รูปแบบ
การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพในการสังเคราะห์
รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานผู้วิจัยได้
สังเคราะห์สาระต่างๆ อย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
ตั้งแต่ การสังเคราะห์หลักการของรูปแบบ เชื่อม
โยงไปสู่การสังเคราะห์วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
องค์ประกอบของรูปแบบ ขั้นตอนฝึกอบรม และ
การวัดและประเมินผล และได้ระดมความคิดเห็น
ของผู้เชีย่วชาญในการสังเคราะหอ์งค์ประกอบ โดย
ใช้วิธีดำาเนินการวิจัยด้วยเทคนิคสัมภาษณ์เชิงลึก 
จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จำานวน 12 คน เพื่อ
นำามาใช้กำาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและร่าง 
รูปแบบ จากนั้นผู้วิจัยได้นำารูปแบบการฝึกอบรม
เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน ประเมินรูปแบบ 
การฝึกอบรม โดยผูท้รงคุณวฒิุผูท้รงคณุวฒิุเหน็วา่ 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด รูปแบบ
มีความเหมาะสมต่อการส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
สำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
สามารถนำาไปใช้ได้จริง อภิปรายผลได้ดังนี้

2. การประเมินคุณภาพรูปแบบการ 
ฝึกอบรม 

รูปแบบการฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสังเคราะห์
ขึ้น คุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ที่เป็น
เช่นนี้เพราะผู้วิจัยดำาเนินการพัฒนาโดยเริ่มจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัญหา
และแนวทางการแก้ปัญหา ได้จากการรวบรวม
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพ่ือรวบรวมสภาพ
ปัญหาการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายและศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาโดย

ประยุกต์ใช้การจัดกิจกรรมฝึกอบรมแบบผสม
ผสาน หลักการพัฒนาโปรแกรม กระบวนการคิด
วิเคราะห์ ด้วยการศึกษาหลักการ แนวคิด ของ 
ปัทมา จันทวิมล, 2556 ; เกียรติศักดิ์ วจีศิริ, 
2553 ; สุดจิต หมั่นตะคุ, 2554 ; Sternberg 
and Clinkenbeard, 1995 และ Sahin, 2010 
มาเป็นองค์ประกอบด้านหลักการและทฤษฎี 
ที่เก่ียวข้อง โดยกำาหนดองค์ประกอบของรูปแบบ 
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ 
แล้วเขียนรายละเอียดขององค์ประกอบให้ชัดเจน 
สร้างเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมฉบับร่าง พร้อม
ทั้งจัดทำาเอกสารประกอบรูปแบบการฝึกอบรม  
ซึ่งประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม  
คู่มือประกอบการจัดกิจกรรม และหลักสูตร 
การฝกึอบรม แลว้นำาเสนอผูเ้ชีย่วชาญ จำานวน 12 
คน เพือ่รวบรวมความคดิเหน็เก่ียวกับองคป์ระกอบ 
และคุณลักษณะต่างๆ ของรูปแบบฝึกอบรมแบบ 
ผสมผสานที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิ เคราะห์ 
สำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้โดยผู้วิจัยได้นำา 
รูปแบบฝึกอบรมแบบผสมผสานที่ส่งเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห์ สำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความ 
เหมาะสมเพือ่พจิารณาความเปน็ไปได ้โดยสดัสว่น
ของการฝึกอบรมแบบผสมผสานที่เหมาะสมควร
เป็นการฝึกอบรมในห้องปกติแบบเผชิญหน้า  
ร้อยละ 50 การฝึกอบรมออนไลน์ ร้อยละ 50 

จากที่กล่าวมาข้างต้นทำาให้ได้รูปแบบ
ฝึกอบรมแบบผสมผสานที่ส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ สำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพเหมาะสมอยู่ ในระดับ 
มากท่ีสุด และสามารถนำาไปใชไ้ดจ้ริง การฝึกอบรม
เป็นกระบวนการที่ดำาเนินการอย่างเป็นระบบ 
เป็นการจัดกิจกรรมที่ทำาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถนำาประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้แก้ปัญหา
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และพัฒนาการทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือองค์การน้ัน  
(สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ, 2554: 10) นอกจากนั้น
แล้วมีงานวิจัยสนับสนุนจำานวนมากว่า การเรียน
การสอนแบบผสมผสาน ถอืวา่เปน็ระบบการเรยีน 
ที่ผสมผสานจุดเด่นของการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนและการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งใน
ด้านการนำาเสนอเนื้อหาและการเข้าร่วมกิจกรรม  
การเรยีนการสอนในรปูแบบผูส้อนสามารถกำาหนด 
การเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดย
ให้ผูเ้รยีนเปน็ศนูยก์ลาง การใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มใน
การเรียนรวมทั้งการเรียนแลกเปลี่ยนความรู้ และ
การพฒันาทกัษะการคดิของผูเ้รยีนในเรือ่งของการ
พฒันาและใชเ้พือ่การตัดสนิใจ การแกป้ญัหาตา่งๆ 
(จินตวรี ์คลา้ยสงัข,์ 2555: 1-2) และนอกจากนัน้
สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีท้าทาย
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลสามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
(สาลินันท์ เทพประทาน, 2554: 3) 

จากผลการวิจัยพบว่ารูปแบบฝึกอบรม
แบบผสมผสานที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการ
พัฒนาขึ้นภายใต้การสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี
และหลักการที่สอดคล้องเหมาะสมกับพัฒนาการ
ของผู้เข้าอบรม มีประสิทธิภาพในการนำามาใช้
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับงานวิ จัยของสุดจิต หมั่นตะคุ 
(2554) ได้ทำาการวิจัยเรื่อง ระบบการฝึกอบรม 
ดี.เอ็ม.ไอ.เอช นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่าระบบการฝึกอบรม 

ด.ีเอม็.ไอ.เอช ทำาใหผู้เ้รยีนมทีกัษะการคดิวิเคราะห์
สูงข้ึนซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีทางเชาว์ปัญญาของ 
Sternberg (1995)  

จากการประเมินความเหมาะสมโดย 
ผู้ เชี่ยวชาญ พบว่ารูปแบบการฝึกอบรมแบบ 
ผสมผสานที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ด้าน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำาหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ทั้ง 4 ด้าน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า
รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานที่ส่งเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัและ
แนวคิดของนักการศึกษาหลายท่าน เป็นรูปแบบ
การฝึกอบรมที่มีความเหมาะสมในการส่งเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และสามารถนำาไปเปน็ตน้แบบในการพฒันา
เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้ 

ข้อเสนอแนะ
1. การใช้รูปแบบการเรียนรู้ควรคำานึงถึง 

สภาพบริบทของสถานศึกษา ผู้ เรียน ระบบ
อินเทอร์เน็ต ตลอดจนเครื่องมือและเทคโนโลยี 
ที่เกี่ยวข้อง 

2. ควรมกีารศกึษารปูแบบการฝกึอบรมที่
ไดพ้ฒันาขึน้ โดยทดลองใชก้บักลุม่เปา้หมายอืน่ๆ 
เช่น ระดับอาชีวศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 

3. ควรศึกษาเงื่อนไขและข้อจำากัดในการ
ใช้ขั้นตอนของรูปแบบที่ได้พัฒนาขึ้น
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