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: ผลการเรี ยนแบบผสมผสาน วิชาวิทยาศาสตร์ 4 ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่ อ เปรี ยบเทียบผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก เรี ย นที่ เ รี ย น
แบบผสมผสาน วิชาวิทยาศาสตร์ 4 ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี ระดับดี พอใช้
และปรับปรุ ง 2) เพื่อหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนอีเลิร์นนิง เรื่ องระบบต่าง ๆ ในร่ างกายมนุษย์และสัตว์ วิชาวิทยาศาสตร์
4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ให้มีตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อศึกษาผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรี ยนที่เรี ยนแบบ
ผสมผสาน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนแบบผสมผสาน
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนโพธาวัฒนาเสนี อาเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี ที่กาลังเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ซึ่ งจัดอยู่ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/7 แล้วจาแนกกลุ่มผูเ้ รี ยนตามระดับคะแนนจากการวัดความสามารถด้าน
การใช้ เทคโนโลยี ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2556 ออกเป็ น 3 กลุ่ ม จ านวน 44 คน ดัง นี้ 1) นั ก เรี ยนที่ มี ร ะดับ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีกลุ่มสู ง จานวน 22 คน 2) นักเรี ยนที่มีระดับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีกลุ่มต่า
จานวน 22 คน
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ในครั้ งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ การเรี ยนแบบผสมผสาน เรื่ อง
ระบบต่ าง ๆ ในร่ างกายมนุ ษ ย์แ ละสั ต ว์ วิช าวิท ยาศาสตร์ 4 ระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 2) บทเรี ย นอิ เลิ ร์ น นิ ง วิช า
วิท ยาศาสตร์ เรื่ อ งระบบต่ าง ๆ ในร่ า งกายมนุ ษ ย์แ ละสั ต ว์ วิช าวิ ท ยาศาสตร์ 4 ระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2
3)
แบบทดสอบวัด ผลการเรี ยนรู ้ เรื่ อ งระบบต่ าง ๆ ในร่ างกายมนุ ษ ย์แ ละสั ต ว์ 4) แบบประเมิ น ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 5) แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน 6) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรี ยนแบบผสมผสาน
ผลการศึกษาพบว่า
1) การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีต่างกัน
โดยกลุ่มสู ง พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.03 ถือว่าถือว่าอยู่ในระดับดีมาก ซึ่ งสู งกว่ากลุ่มที่เรี ยนแบบปกติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
23.93 ถือว่าถือว่าอยู่ในระดับดี ในส่ วนของค่าสถิติทดสอบ t พบว่า กลุ่มที่เรี ยนแบบผสมผสาน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
สู งกว่ากลุ่มที่เรี ยนแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1
2) ผลการศึ กษาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ยนอิเลิร์น นิ ง เรื่ อ งระบบต่าง ๆ ในร่ างกายมนุ ษ ย์แ ละสั ตว์ มี
ประสิ ทธิภาพ 81.86/80.38 เป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80
3) ผลการประเมินแฟ้ มสะสมงานของนักเรี ยนที่เรี ยนแบบผสมผสานจากผูต้ รวจ 3 ท่าน โดยใช้เกณฑ์
การประเมินผลงานรู บริ ค (Rubric Score) มีเกณฑ์การประเมินในแต่ละด้านจานวน 5 ด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.11 ถือ
ว่าถือว่าอยูใ่ นระดับดีมาก
4) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามความพึงพอใจการเรี ยนแบบผสมผสาน วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่ อง
ระบบต่าง ๆ ของร่ างกายมนุ ษย์และสัตว์ ของนักเรี ยนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.13 และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 ถือว่าถือว่าอยูใ่ นระดับดี

ง

