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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเพ่ือส่งเสริมการถ่าย
โยงการเรียนรู้ โดยอาศัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ Preparation for Learning Process Evaluation 
(PLPE  Model)กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559ซึ่ งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) จ านวน 35 คน 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเพ่ือส่งเสริมการถ่ายโยงการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นนั้น ส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่ศึกษาอย่างเป็นองค์รวม  สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้วิจัยค านึงถึงลักษณะของผู้เรียนในระดับระดับปริญญาตรีเป็นส าคัญคือ ผู้เรียน
ในระดับนี้มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นการใช้การจัดการเรียนการสอนบนเว็บ
ร่วมกับหลักการดังกล่าวจึงท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 2) หลังการทดลองใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเพ่ือส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น พบว่า (1) คะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการถ่ายโยงการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้นในระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ :  รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานการเรียนผ่านเครือข่าย การถ่ายโยงการเรียนรู้   

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ABSTRACT 
  
 The objective of this study was to develop a blended learning model to 
promote the transfer of learning and by using Preparation for Learning Process 
Evaluation (PLPE Model). The samples were thirty five 2ndyear undergraduate students 
of Thai Program at Buriram Rajabhat University. They were selected by cluster random 
sampling.  The results of the study could be summarized as follows:  1)  the 
development of a blended learning model to promote the transfer of learning enabled 
the students understand what they had studied holistically and could apply the gained 
knowledge concretely. Also, it importantly took into account the characteristics of the 
students at the undergraduate level:  students at this level were capable of self-
learning.  Therefore, the use of web-based teaching and learning with such principles 
allowed the students to learn at their full potential; and 2)  After the trial of the 
development of a blended learning model to promote the transfer of learning, it was 
found that (1) average achievements transfer of learning of the students after studying 
were higher than before studying at the .05 level of significance and (2)  the students 
were satisfied with the teaching model at the highest level. 
 
Keywords:  Blended Learning,  Web-Based Instruction, Transfer of Learning, 

Undergraduate Students 
 
1. บทน า 

เป้าหมายหลักของสถาบันการศึกษาคือการใช้กระบวนการการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียน
เรียนมีความรู้ พร้อมทั้งสามารถน าความรู้ไปใช้ในแก้ปัญหาต่างๆ ได้ในอนาคตและน ากระบวนการเคย
เรียนรู้ไปแสวงหาหรือสร้างความรู้อื่นด้วยตนเอง และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ ขั้นตอนหนึ่งในการ
ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ตามรูปแบบกาเรียนการสอนแบบเดิมนั้น ผู้สอนมักเตรียมเนื้อหาให้ผู้เรียน
ทั้งหมดได้เรียนตามเนื้อหาที่เตรียมไว้ แต่ลักษณะของผู้เรียนแต่ละคนมักมีความแตกต่างกัน ทั้งภูมิ
หลัง ระดับความรู้ ความต้องการเนื้อหาในการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ ท าให้เนื้อหาที่ผู้สอนเตรียมไว้
อาจไม่เหมาะสมกับผู้เรียนบางคน ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนที่น าเทคโนโลยีบนเว็บมาเข้ามาร่วมใน
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้โดยช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเอง ฆนัท  ธาตุทอง (2551) การเรียนการสอนจึงควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสัมพันธ์กับ
ความจริงเกิดความคิดน าไปถ่ายโยงความรู้ การถ่ายโยงเป็นหัวใจและเป็นส่วนส าคัญของการแก้ไข
ปัญหา การคิดสร้างสรรค์และกระบวนการทางความคิด (mental processes) ในขั้นสูงอ่ืนๆ ทั้งหมด 
นอกจากนี้ยังเป็นหัวใจส าคัญของการประดิษฐ์คิดค้นและสร้างสรรค์ผลผลิตที่มีความงดงามด้วย การ
ถ่ายโยงการเรียนรู้มีส่วนส าคัญที่จะช่วยประหยัดเวลาและพลังงานเพราะการเรียนรู้ที่มีมาก่อนนั้นจะ
ช่วยเอ้ือหรือเข้าไปช่วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ และจะสามารถลดหรือเพ่ิมเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ 
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และท่ีส าคัญเกิดจิตส านึกที่ดีงามมีความเข้าใจกับสรรพสิ่งรอบตัวส านึกถึงความเป็นชุมชน  พร้อมที่จะ
ช่วยกันท าให้ชุมชนเข้มแข็งและการมีชุมชนเข้มแข็งประเทศชาติย่อมเข้มแข็ง 

รูปแบบการสอนอีกรูปแบบหนึ่งภายใต้กระแสแห่งพัฒนาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
เป็นรูปแบบของการบูรณาการปรับใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ทีก้าวไกลเกิดทั้งประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพทางการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ซึ่งรูปแบบดังกล่าวนี้
เรียกว่า “การเรียนรู้แบบผสมผสาน ( Blended Learning )” เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่ผสมผสาน
โมดูล ( Module ) การเรียนการสอนหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน เป็นลักษณะของการผสมผสานการ
เรียนทางไกล ( Distance Learning ) ผ่านระบบเครือข่าย Online ร่วมกับการเรียนแบบเผชิญหน้า ( 
Face to Face ) ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการนั่งฟังการบรรยายในชั้นเรียนปกติ 
ทั้งนี้จะให้ความส าคัญกับการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมและถูกต้องตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในลักษณะ
ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับ Charles R. Graham Graham(2012) 
มหาวิทยาลัย Brigham Young University ประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวว่า เป็นระบบการเรียนการ
สอน ที่ ผสมผสานระหว่ า งการ เ รี ยนแบบเผชิญหน้ า กับการสอนผ่ านระบบเครื อข่ า ย
คอมพิวเตอร์Michael B. Horn and Heather Staker  (Horn and Staker (2011) แห่ง Innosight 
Institute ได้นิยามเกี่ยวกับการเรียนแบบผสมผสานของผู้เรียนในระดับ K-12 หมายถึง การเรียนรู้ที่
ผู้เรียนได้รับมวลประสบการณ์ทางการเรียนรู้อย่างเป็นอิสระผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดย
นักเรียนสามารถควบคุมตัวแปรทางการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งในด้านเวลา สถานที่ แนวทางการเรียนรู้
และอัตราการเรียนรู้ของตนเอง 

ปัญหาที่ผู้สอนได้ประสบระหว่างการเรียนการสอนคือ การสอนเนื้อหาในแต่ละประเด็น
แบบแยกส่วนกัน โดยไม่แสดงให้ผู้เรียนเห็นอย่างชัดเจนถึงความเชื่อมโยงกันของแต่ละหัวข้อเรื่องซึ่งมี
ประเด็นที่สัมพันธ์กัน ผู้เรียนต้องเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเองดังนั้น การจัดการเรียนรู้โดยจัดล าดับ
เนื้อหาสาระประเด็นต่างๆ ในวิชาอย่างเป็นระบบจึงมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้
ได้ เพราะการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีขยายความคิดนี้มีลักษะที่เน้นให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงการเรียนรู้
ของตนเองตลอดระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้แต่ละเรื่อง ทั้งที่เป็นการเชื่อมโยงการเรียนรู้ภายใน
วิชา และการเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้มานี้จึงน่าจะส่งเสริมความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ดี 
การวิจัยนี้จึงศึกษาในประเด็นที่เก่ียวกับความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย 

ด้วยเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบการเรียนรู้
แบบผสมผสานเพ่ือส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เน้นผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง และช่วยพัฒนาทักษะ
ทางด้านการถ่ายโยงการเรียนรู้ของผู้เรียน  ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้อง
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้ โดยอาศัยรูปแบบการเรียนรู้พ้ืนฐานในการ
พัฒนาจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) ที่ได้จาก Preparation for Learning 
Process Evaluation(PLPE Model) เป็นหลักรวมถึงหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและจากการศึกษา
งานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างความรู้ การถ่ายโยงการเรียนรู้ และน ามาออกแบบและพัฒนาเป็น
รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาวิชาไปพร้อมกับการพัฒนาการแก้ปัญหา
และการถ่ายโยงการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เน้นถึงกระบวนการภายใน (Cognitive Process) ซึ่งข้อค้นพบ
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ที่ได้จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร และยัง
สามารถใช้เป็นแนวทางในการวิจัย และการพัฒนาการถ่ายโยงการเรียนรู้ที่เน้นถึงกระบวนการภายใน 
(cognitive process) ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้ ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการถ่าย
โยงการเรียนรู้ก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้ตามรูปแบบ 

2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 

3.1 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการเรียนรู้ตามรูปแบบ หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

3.2 ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

3.3 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานอยู่ในระดับมาก 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์  อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 2 ห้อง รวม 65 คน โดยแต่ละห้องเรียนมีการจัดนักศึกษา
แบบคละ  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาจ านวน 2 ห้องเรียนโดย
วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยการจับฉลากเลือกกลุ่มตัวอย่างมา 1 
ห้องเรียน จ านวน 35 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 แบบ ดังนี้ 
1. รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน ผู้วิจัยน ารูปแบบการเรียนแบบดั้งเดิมหรือแบบพบกัน

ในชั้นเรียน (Face to Face) ร่วมกับการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนบนเว็บ เพ่ือ
ส่งเสริมให้การเรียนรู้ของนักศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส าหรับสัดส่วนในการผสมผสานนั้นขึ้นอยู่
กับความพร้อมของสถานศึกษา และเครื่องมือวัสดุสนับสนุนการศึกษา  
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
เป็นข้อสอบแบบปรนัย (Multiple choices) ชนิด 5 ตัวเลือก จ านวน 35 ข้อและ 15 ข้อ ตามล าดับ 
โดยผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ ด้วยการประเมินความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ หาค่าความเชื่อมั่น รวมทั้งความถูกต้องตามหลัก
วิชาการ แนวคิดและหลักการโดยเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาจ านวน 2 ท่าน  ด้านหลักสูตรและการสอนจ านวน 2 ท่าน และด้านวิจัยและ
วัดผลการศึกษา 1 ท่านรวมผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของแบบทดสอบ 

3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการเรียนรู้ เป็นแบบสอบถามวัดระดับ
ความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามวิธีการ ของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดับ (มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการแนวคิดและวิธีการสร้าง
แบบประเมินก าหนดหัวข้อหลักที่จะสอบถามและก าหนดรายละเอียดของแบบประเมินสร้างแบบ
ประเมินแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมและความเหมาะสมของ
แบบประเมิน และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Consistency: IOC) ถ้ามีค่าน้อยกว่า 0.6 
แสดงว่าข้อค าถามนั้นไม่เหมาะสมต้องปรับปรุงใหม่ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. การวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการถ่ายโยง

การเรียนรู้ ก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักศึกษาโดยใช้ t-test แบบDependent Samples 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการเรียนรู้  โดยวิเคราะห์หา

ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของเบสท์ 
(Best & John, 1981) 
 
5. ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ ก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักศึกษา ผลการวิจัยมีดังนี้ 

 1.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 17.51 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 6.17 และคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 31.30 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 7.46 และเม่ือท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาโดยมีค่าที t-test เท่ากับ 8.269 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดัง
ตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน x  S.D. t-test 
ก่อนเรียน 17.51 6.17 

8.269* หลังเรียน 31.03 7.46 
*p< .05 

 1.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการถ่ายโยงการ
เรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนกลุ่มทดลองพบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาก่อนเรียนมีค่า
เท่ากับ 5.74 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.32 และคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาหลังเรียนมีค่า
เท่ากับ 10.45 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.09 และเมื่อท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาโดยมีค่าที t-test เท่ากับ 7.083 แสดงว่า
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05 ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ก่อน

เรียนและหลังเรียน 
 

ความสามารถในการถ่ายโยง
การเรียนรู ้ x  S.D. t-test 

ก่อนเรียน 5.74 2.32 
7.083* หลังเรียน 10.45 3.09 

*p< .05 
  2.  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ 
 
ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 

ข้อ
ที ่

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. ความหมาย 
1 ด้านรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานบนเว็บ 4.65 0.48 มากที่สุด 
2 ด้านเนื้อหาของบทเรียน 4.59 0.47 มากที่สุด 
3 ด้านการใช้บทเรียนบนเว็บ 4.60 0.48 มากที่สุด 
4 ด้านเทคนิคการน าเสนอ 4.62 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.62 0.48 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.48 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
บนเว็บมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ 4.65 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 รองลงมาคือ 
ด้านเทคนิคการน าเสนอ โดยมีค่าเท่ากับ 4.62 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 และด้าน
เนื้อหาของบทเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ 4.59 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 
 

6. สรุปผล 
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเพ่ือส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น

นั้น เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เน้นผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง และช่วยพัฒนา
ทักษะทางด้านการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่ศึกษา และสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม หลังการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเพ่ือส่งเสริมการถ่าย
โยงการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการถ่ายโยงการ
เรียนรู้ของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้เรียนมีความ
พึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นในระดับมากท่ีสุด 
 
7. ข้อเสนอแนะ  

1.  ผู้สอนควรน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเพ่ือส่งเสริมการ
ถ่ายโยงการเรียนรู้ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยศึกษารูปแบบ กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
และบทบาทของผู้สอนให้ชดเจนและน าไปปรับให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้และวัยผู้เรียน 

2.  ส าหรับวิจัยในครั้งต่อไปควรมีการศึกษารูปแบบการเรียนบนเว็บโดยการผสมผสาน
วิธีการรูปแบบการสอนอ่ืนๆ อาทิเช่น การผสมผสานระหว่างการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักกับการ
เรียนแบบโครงงานเป็นต้น เพ่ือพัฒนาความสามารถในการน าตนเองที่สูงขึ้นกว่าการเรียนจากวิธีการ
เดียว 

3.  ควรมีการศึกษารูปแบบของสิ่งแวดล้อมหรือการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนเชิง
บูรณาการระหว่างการเยนแบบร่วมมือกับการเรียนร่วมกัน และเอ้ือต่อการส่งเสริมการเรียนแบบ
ผสมผสานที่ส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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