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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เพื่อเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรคส์ าหรับนักเรยีนระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ
ผสมผสานเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคส์ าหรับนักเรยีนระดับมธัยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่าง คอื นักเรียน
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 9 ห้อง จ านวน 233 คน ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกสัมมนาอิง
ผู้เชี่ยวชาญ แบบประเมินคุณภาพรูปแบบ แผนการจัดการเรยีนรู้ แบบวัดความคิดสรา้งสรรค์ และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมลูเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา  ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานท่ีพัฒนาขึ้นมี  6 องค์ประกอบ คือ 
หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนการสอน มี 3 ข้ันตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ
ก่อนการเรียนการสอน ข้ันตอนท่ี 2 การจัดกระบวนการเรียนการสอน  มี 4 ข้ันย่อยคือ การส ารวจตรวจค้น 
(Explore) การเรียนแบบออฟไลน ์(off line) การเรียนแบบออนไลน ์(online) และการท าเพื่อท่ีจะท าให้เกิดการ
เรียนรู้ (Doing by learning) ขั้นตอนท่ี 3  การวัดและประเมินผล  5) การวัดและประเมินผล และ 6) บทบาท
ครูผูส้อนและบทบาทผู้เรียนและคณุภาพของรูปแบบอยู่ในระดับมาก 2) การศึกษาผลการใช้รูปแบบ พบว่า      
(1)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ(2) ความคิดสรา้งสรรค์ของนักเรียนท่ีเรยีนด้วยรปูแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ABSTRACT 
The Purposes of this research were 1. to develop a blended instruction model to enhance 
creative thinking for lower secondary level students, 2. to study the effects of using the 
blended instruction model to enhance creative thinking for lower secondary level students. 
The research processes were to research and develop. The samples used in this research were 
the students of Klonglanjindasak School, who were lower secondary level students from nine 
classrooms with a total of 233 students in the first semester of academic year 2016. An 
experimental group and a control group of 30 students each were purposively selected. The 
instruments used in the research were a focus group discussion recording form, quality 
assessment forms, creativity evaluation forms, management plans for teaching, and learning 
achievement tests. The statistics used were mean and standard deviation. The qualitative data 
were analyzed by using content analysis. The research results were found as follows:   
1) The instruction model from the theory of Constructionism with basic concepts about 
blended learning and creative thinking has six components: (1) Principle. (2) Objective. (3) 
Content. (4) Process of teaching which has three phases: phase 1) pre-teaching; phase 2) the 
teaching process which has four stages namely exploration (Explore), trial (Experiment), 
learning from formalism (Learning by Doing), and do in order to make learning (Doing by 
Learning); phase 3) the measurement and evaluation. (5) measurement and evaluation, and  
(6) roles of the teacher and the learner. 2. The study found that the results of the model were 
as follows: 1) The achievement of students with some form of a blended instruction model to 
enhance creative thinking was higher than before at the .05 level of statistical significance, and 
2) the students with some form of a blended instruction model to enhance creative thinking 
(experimental group), had higher creative thinking abilities than those with normal style of  
teaching (control group) significantly at the level of .05. 
 

Keywords : A Blended Instruction Model / Creative Thinking 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถในการคิดที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศ
เป็นอย่างมาก และเป็นคณุลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส าคัญของเด็กไทยด้านหนึ่งเพื่อจะน าพาประเทศไปสู่สังคม
โลกท่ีเรยีกว่า สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ซึ่งเน้นที่การผลติชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ (Sinlarat, P., 2007, P.2) 
ดังนั้น จึงควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่มีในตัวตนทุกคนแมอ้ยู่ใน
ระดับที่แตกต่างกันแตส่ามารถพัฒนาให้สูงขึ้นได้ (Torrance, 1965) 
 จากความส าคัญของความคดิสร้างสรรค์ต่อการเปลี่ยนผ่านเขา้สู่ยุคของเทคโนโลยสีารสนเทศการจัด
การศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเยาวชนให้มีคณุลักษณะอนัพึงประสงค์ดังกล่าวตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรูจ้ักพ่ึงตนเอง 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝรู่้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในมาตรา 24 ระบุให้
สถานศึกษาฝึกทักษะ กระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้การ
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ป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีจุดมุ่งหมายให้ผูเ้รียนเกิดคณุลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการคิด คือ มีความคิด
สร้างสรรค์ (Office of the Education Council, 2012, p.8)  
 ในสภาพปัจจุบัน พบว่า ผูส้อนไม่เปิดโอกาสใหผู้้เรียนเรียนรูไ้ด้ด้วยตนเอง ไม่เน้นการฝึกภาคปฏิบัติ   
ไม่เน้นการฝึกใหผู้้เรยีนคิดสร้างสรรค์ เน้นการท่องจ า ท าให้ผู้เรียนเบือ่การเรียน (Office of the Education 
Council, 2010, p.83) ปัจจุบันวิธีท่ีสอนให้ผู้เรยีนเกิดความคิดสร้างสรรค์นั้นมีหลายแบบอย่างหนึ่งที่ได้รับความ
นิยม คือ การจัดการเรียนรูต้ามแนวทฤษฎี Constructionism ซึ่งเปน็การจัดการเรยีนรู้อีกรูปแบบหนึ่งของ
การศึกษาทางเลือกที่มุ่งพัฒนาศักยภาพ ให้มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการและทักษะการด ารงชีวิต 
เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือสร้างช้ินงานได้ด้วยตนเอง โดยบูรณาการวิชาการ 
เทคโนโลยี ศิลปะ วัฒนธรรม และศีลธรรม จนตดิเป็นนิสยัใฝ่เรียนรู้ ไปตลอดชีวิต สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (Office of the Education Council, 2014, p.10)  
 คอนสตรัคชันนิซมึเป็นทฤษฎีที่มีพืน้ฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) 
เช่นเดียวกับทฤษฎีการสรา้งความรู้ ผู้พัฒนาทฤษฎีคือ ศาสตราจารย์ซีมัวร์ เพเพอร์ แห่งสถาบันเทคโนโลยี
แมสซาชูเซตส์ เพเพอร์ทไดม้ีโอกาสรวมงานกับเพียเจต์และได้พัฒนาทฤษฎีนี้ขึ้นมาใช้ในวงการศึกษา 
(Khammanee, T., 2008, p.96) นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนเพื่อให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
จึงได้น าการเรียนการสอนแบบผสมผสานเข้ามาในการจัดการเรยีนรูด้้วย 
 การจัดการเรยีนการสอนแบบผสมผสานเป็นการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนที่เน้นหลักความยืดหยุ่น 
มุ่งเน้นการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน โดยการสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรูด้้วยตนเอง มีการผสมผสานยุทธวิธีในการเรียน การสอนที่หลากหลายเข้าด้วยกัน ทั้งวิธีการสอนของผู้สอน 
ผู้เรยีนกับผู้เรียน ผูเ้รียนกับเนื้อหา ผู้เรียนกับบริบทในการเรียนรู้ โดยใช้สื่อการเรยีนการสอน กิจกรรมการเรยีน
การสอน และรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย (Kanchanachaya, N., 2012, p.47) การน าการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานมาใช้ในการจดัการศึกษาได้ออกแบบกิจกรรมการเรยีนไว้ดังน้ีคือ รูปแบบการเรียนการสอน
ใช้ทรัพยากรออนไลน์ ร่วมกับการเรียนแบบบรรยายในช้ันเรียนแบบดั้งเดิมที่เน้นการเรียนแบบเผชิญหน้า 
(Wannapiroon, P., 2008, p.2) ผู้วิจัยจะใช้ลักษณะกระบวนการเรยีนที่ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบ
ออฟไลน์ กับการเรียนแบบออนไลน์ เข้ามาอยู่ในส่วนของขั้นตอนและผสมผสานกับทฤษฎีคอนสตรคัชันนิซึม 
เพื่อสามารถตอบสนองความแตกต่างทางการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีมีความหลากหลาย 
 จากแนวทางการจัดการเรียนการสอนนั้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสานเพื่อเสริมสรา้งความคิดสร้างสรรคส์ าหรับนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีประสทิธิภาพ
และศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างความคดิสร้างสรรค์ โดยหวังว่าเมื่อ
น าไปใช้สอนจะท าให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ นอกจากน้ันได้มีการลงมือปฏิบัติจริง สามารถ
ค้นหาค าตอบได้ด้วยตนเอง ท้ังเป็นการตอบสนองนโยบาย การปฏิรปูการศึกษาให้ครมูีส่วนในการพัฒนา
หลักสตูร นวัตกรรม และสื่อการเรยีนการสอนให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน เพื่อเสริมสรา้งความคิดสร้างสรรคส์ าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
ส าหรับนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการวิจัยและพฒันา (research and development) มีวิธีด าเนินการ แบ่งออกเป็น 
2 ข้ันตอน ดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพือ่เสริมสรา้งความคิดสร้างสรรค์
ส าหรับนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
 แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูล ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย    
  1. ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 9 ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง เพื่อพิจารณารา่งรูปแบบโดยใช้การ
สัมมนาอิงผูเ้ชี่ยวชาญ ซึ่งก าหนดคณุสมบัติของผู้เชี่ยวชาญไว้ ดังนี ้
  กลุ่มที่ 1  เป็นนักวิชาการหรืออาจารย์มหาวิทยาลัยทีม่ีความเช่ียวชาญด้านหลักสตูร จ านวน    
3 คน 
  กลุ่มที่ 2  เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี  เป็นศึกษานิเทศก์ระดบัช านาญการ
พิเศษขึ้นไป จ านวน 2 คน 
  กลุ่มที่ 3  เป็นครูผูส้อนหรืออาจารย์มหาวิทยาลัยที่มคีวามเชี่ยวชาญด้านการสอนทาง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 คน 
  2. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน เปน็ผู้เช่ียวชาญ ประเมินคณุภาพของรูปแบบ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
  1. แบบบันทึกการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ   
  2. แบบประเมินคณุภาพรูปแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน 
 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
  1. ประสานและขอความอนเุคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ และน ารา่งรูปแบบการเรยีนการสอนแบบ
ผสมผสานท่ีพัฒนาขึ้น ส่งให้ผู้เช่ียวชาญล่วงหน้าเพื่อให้ผู้เช่ียวชาญมเีวลาพิจารณาร่างรูปแบบในเบื้องต้น จากน้ัน
นัดหมายวัน เวลา สถานท่ี ในการจัดสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อร่วมพิจารณาร่างรูปแบบ 
  2. จัดการสมัมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้เชี่ยวชาญ 9 คน ในวันพุธท่ี 30 มีนาคม 2559 เวลา 
13.00-15.00 น. ณ ห้อง 14808 อาคาร 14 ช้ัน 8 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  
  3. น าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่ได้จากการสัมมนา มาปรับปรุงและพัฒนาตามค าแนะน า 
จากนั้นน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความชัดเจนและความเหมาะสมจากนั้งน าร่าง
รูปแบบฯ พร้อมแบบประเมินคณุภาพรูปแบบ ส่งใหผู้้ทรงคุณวุฒิ ประเมินคุณภาพของรูปแบบตามแบบท่ีผู้วิจัย
สร้างขึ้น 
  4. น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ข้อมลู สรุปผล และจัดท าคูม่ือการใช้รูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน พร้อมส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ  
  5. ประเมินคณุภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ใหผู้้ทรงคุณวุฒิ 9 คน เป็นผู้
ประเมิน ด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ 
 การวิเคราะห์ข้อมลู 
  การวิเคราะห์ข้อมลูในขั้นตอนนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และประเมินคุณภาพรูปแบบใช้วิธีการ
หาค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างความคดิ
สร้างสรรคส์ าหรับนักเรยีนระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 
 แหล่งข้อมูล 
 ประชากรและกลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
 ประชากรในการวิจยัครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จ านวน 62 โรงเรียน มีนักเรยีนจ านวน 25,338 คน 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจยัครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ ซึ่งมีนักเรียนระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 9 ห้องเรียน มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 233 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  เป็น
กลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน จากการเลือกแบบเจาะจง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในขั้นตอนนี้ได้แก ่
  1. แผนการจัดการเรียนรู้   
  2. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์  
  3. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
  ลักษณะของเครื่องมือ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู ้
  แผนการจดัการเรียนรู้เป็นการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน คอนสตรัคชันนิซึม และความคดิ
สร้างสรรค์ โดยมีขั้นตอน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1 ข้ันการเตรียมการก่อนการเรยีนการสอน 
  ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นการจัดกระบวนการเรียนการสอน มีขั้นย่อย 4 ข้ัน ดังนี้คือ 
     ขั้นที่ 1 การส ารวจตรวจค้น 
     ขั้นที่ 2 การเรียนแบบออฟไลน ์
     ขั้นที่ 3 การเรียนแบบออนไลน ์
     ขั้นที่ 4 การท าเพื่อที่จะท าใหเกิดการเรยีนรู ้
  ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นการวัดและประเมนิผล 
 2. แบบวัดความคิดสรา้งสรรค ์
  เป็นแบบวัดความคดิสร้างสรรคส์รา้งขึ้นตามแนวคิดของทอแรนซ์และศิรพงษ์ เพียศิริ โดยมี
ประเด็นที่ใช้ในการวัดความคิดสรา้งสรรค์ คือ 1) ความคิดคล่องแคล่ว 2) ความคิดยืดหยุ่น 3) ความคดิริเริ่ม และ 
4) ความคิดละเอียดลออ 
 3. แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 เรื่อง การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลอืกตอบ จ านวน 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
 คุณภาพของเครื่องมือ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู ้
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูต้ามล าดับขั้น ดังนี้ 
  1) น าแผนการจัดการเรยีนรู้ที่จดัท าขึ้นเสรจ็สมบรูณ์ไปตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้และความเหมาะสม โดยแบบประเมินแผนการจัดการเรยีนรู้เป็นแบบชนิดอัตรส่วนประมาณคา่ 5 ระดับ  
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  2) น าความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ท่ีประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ ตามรายการแต่ละข้อ มาหา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก าหนดค่าเฉลี่ยออกเป็น 5 ระดับ  
  3) น าแผนการจัดการเรยีนรู้ทีผ่่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  
 2. แบบวัดความคิดสรา้งสรรค ์
  ผู้วิจัยด าเนินการหาคุณภาพแบบวัดความคิดสรา้งสรรค์ ดังนี ้
  1) น าแบบวัดความคิดสร้างสรรคท์ี่สร้างขึ้น ไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
  2) น าแบบประเมินเสนอผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ประเมินความสอดคล้องระหว่างรายการ
ประเมินกบัจุดประสงค์การเรียนรู ้
  3) บันทึกผลการพิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญแต่ละท่าน แล้วน าคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
  4) น าแบบวัดความคิดสร้างสรรคท์ี่มีความตรงเชิงเนื้อหาไปทดสอบใช้กับนักเรียนที่เรียนมาแล้ว 
จ านวน 30 คน 
  5) น าผลการทดลองกับนักเรียนมารวมคะแนนแล้วน ามาวเิคราะห์ เพื่อหาค่าความยากง่าย และ
ค่าอ านาจจ าแนก โดยใช้เทคนิค 33% 
  6) น าแบบวดัความคิดสร้างสรรคไ์ปทดสอบครั้งท่ี 1 กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียน
มาแล้ว จ านวน 30 คน ท้ิงไว้ 2 สัปดาห์ ท าการทดสอบครั้งท่ี 2 กับนักเรียนกลุม่เดมิ จากนั้นน าผลมาหาค่าความ
เที่ยง โดยใช้สูตรของ Shrok และ Coscarelli 
  7) จัดพิมพ์แบบวัดความคิดสรา้งสรรค์เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอยา่งตอ่ไป  
 3. แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
  ผู้วิจัยด าเนินการหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังนี้ 
  1) น าแบบทดสอบที่แก้ไขตามอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ใหผู้้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อทดสอบกับจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมรวมทั้งความถูกต้องและเหมาะสมของ
ภาษา 
  2) น าคะแนนความคิดเห็นของผู้เชีย่วชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง 
  3) น าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีความตรงเชิงเนื้อหาไปทดสอบใช้กับนักเรียน  
ที่เรียนมาแล้ว จ านวน 30 คน 
  4) น ากระดาษค าตอบท่ีท าการทดลองกับนักเรียนมาวิเคราะห์เป็นรายข้อ 
  5) น าแบบทดสอบวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 เรื่อง การออกแบบบผลติภณัฑ์          
ที่คัดเลือกไว้ 30 ข้อ ไปทดสอบครัง้ที่ 1 กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ท่ีเรียนมาแล้ว จ านวน 30 คน ท้ิงไว้ 2 
สัปดาห์ ท าการทดสอบครั้งท่ี 2 น าข้อทดสอบไปสอบกับนักเรยีนกลุม่เดิม จากน้ันน าผลมาหาค่าความเที่ยงของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ  
  6) จัดพิมพ์แบบทดสอบลงในแบบทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนของบทเรียน เพื่อน าไปใช้วัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับกลุม่ตวัอย่างต่อไป 
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 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี ้
 ขั้นเตรียม   
 1. เตรียมสถานท่ีและเครื่องมือในการทดลอง ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่มีความพร้อม ในการใช้งาน
ได้กับบทเรียนที่ผู้วิจยัสร้างขึ้น 
 2. จัดเตรยีมห้องเรยีน โดยประสานงานกับครูผูส้อนประจ าห้องปฏิบตัิการทางคอมพิวเตอร์ และครู
ผู้ช่วยสอน เพื่ออ านวยความสะดวกในการทดลอง โดยจัดให้เรียนแบบกลุ่ม 
 3. เตรียมผู้เรียน ขอความร่วมมือกับนักเรียน ท่ีมาท าการทดลองโดยแจ้งให้นักเรียนทราบถึงการ
เรียน วิธีการเรียน บทบาทของผู้เรยีน เป้าหมายของการเรียน จดุประสงค์ของการเรยีน จุดมุ่งหมายและขั้นตอน
ในการเรียน เพื่อให้นักเรียนกลุ่มตวัอย่างเข้าใจ 
 ขั้นด าเนินการ 
 ท าการทดลองสอนโดยน าบทเรียนไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ซึ่งเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรยีนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ ด าเนินการดงันี้ 
 1. ท าการทดสอบก่อนเรยีน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผู้วิจัยสรา้งขึ้น เรื่อง   
การออกแบบผลติภณัฑ์ จ านวน 30 ข้อ เวลา 30 นาที แล้วบันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนนก่อนเรยีน  
 2. ด าเนินการทดลอง โดยใช้บทเรียน ที่ผู้วิจัยสรา้งขึ้น ใช้เวลาในการทดลองจ านวน 4 สัปดาห์ 
สัปดาหล์ะ 6 คาบๆ ละ 1 ช่ัวโมง รวม 26 ช่ัวโมง ตั้งแต่วันท่ี 30 พฤษภาคม 2559 ถึงวันท่ี 22 มิถุนายน 2559 
 3. ด าเนินการวดัความคดิสร้างสรรคท์้ายหน่วยของแต่ละหน่วยเป็นกลุม่แล้วน ามาแยกเป็น
รายบุคคลจากคะแนนของครูผูส้อนและคะแนนของครผูู้ช่วยสอนรวมกันและน ามาหาค่าเฉลีย่ 
 4. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ท าการทดสอบหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน 30 ข้อ เวลา 30 นาที โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุด
เดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วบันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนนหลังเรียน 
 5. น าคะแนนหลังเรียนและก่อนเรียน มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถติิ เพื่อทดสอบตามสมมตุิฐาน
ต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมลูโดยด าเนินการดังต่อไปนี ้
 1. การทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน และก่อนเรียน ด้วย
สถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างไมเ่ป็นอิสระจากกัน  
 2. การทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลงัเรียน และก่อนเรียน ด้วยสถิติ
ทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน  
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน สามารถสรปุได้ดังนี้ 
  1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีพัฒนาขึ้นจากการศึกษา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎี Constructionism แนวคดิพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน และแนวคดิเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ จากการศึกษาแนวคิดดังกล่าว ท าให้ได้องค์ประกอบของ
รูปแบบ 6 ส่วน มีรายละเอียดดังนี ้องค์ประกอบท่ี 1 หลักการ คือ 1) ผู้เรียนไดส้ร้างความรู้ในตนเองและด้วย
ตนเอง โดยน าความคิดไปสร้างสรรค์ชิ้นงาน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 2) กระบวนการเรียนการสอนที่
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ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบเผชิญหน้ากับการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีการแลกเปลีย่น
เรียนรูเ้พื่อตอบสนองความแตกต่างทางการเรียนรู้ของผูเ้รียนที่มคีวามหลากหลาย และ 3) การคิดตอบสนองต่อ
ปัญหา เหตุการณ์ หรือเรื่องราวต่างๆ ได้มาก กว้างไกลหลายกลุม่หลายประเภทหรือหลายทิศทางที่แปลกใหม่   
มีคุณค่า ทางความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยดืหยุ่น ความคิดรเิริ่ม และความคิดละเอียดลออ องค์ประกอบท่ี 2 
วัตถุประสงค์ คือ รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อเสรมิสร้างความคิดสร้างสรรค์เป็นรูปแบบท่ีมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนใหส้ามารถออกแบบผลิตภณัฑ์อย่างสร้างสรรค์ โดยการน าความรู้ที่ไดม้าจากสิ่งที่ฝึกออกแบบ
ผลิตภณัฑ์บนกระดาษและบนเวป สามารถออกแบบผลติภณัฑ์กับสถานการณ์ใหม่ท่ีแตกต่างจากท่ีเรียนมาได้
อย่างสร้างสรรค์ องค์ประกอบท่ี 3 เนื้อหา ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมเปน็เนื้อหาท่ีมีการคดิหรือความรู้เอามาปฏิบัติ
ได้ และสามารถน ามาปฏิบตัิเชิงสร้างสรรค์ได้ องค์ประกอบท่ี 4 กระบวนการจัดการเรียนการสอน  มลี าดับ
ขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรยีนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบ่งเป็น 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการก่อนการเรยีนการสอน  เป็นการชี้แจง สาระส าคัญ จดุประสงค์การเรียนรู้ และสาระ
การเรยีนรู้ แนะน าระบบการจัดการเรยีนการสอน สาธิตการใช้ระบบ การใช้กระดานเสวนา สืบค้นข้อมูล 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจดักลุ่ม ทบทวนบทเรยีนโดยการสอน กระตุ้นความสนใจ ส ารวจความสนใจ
ของผู้เรียนโดยการกระตุ้นผู้เรียนดว้ยค าถาม ท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทารการเรียนและแบบทดสอบก่อน
เรียน ขั้นตอนท่ี 2  ขั้นการจัดกระบวนการเรียนการสอน เป็นข้ันตอนท่ีผสมผสานระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้ Constructionism และกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ โดยมี
ทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนในหอ้งเรียนและการเรียนการสอนบนเว็บ มี 4 ข้ัน ดังนี้ การส ารวจ ตรวจค้น 
(Explore) การเรียนแบบออฟไลน ์(off line) การเรียนแบบออนไลน ์(online) และการท าเพื่อท่ีจะท าให้เกิดการ
เรียนรู้ (Doing by learning) ขั้นตอนท่ี 3 การวัดและประเมินผล ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ และแบบทดสอบ
หลังเรียน องค์ประกอบท่ี 5 การวัดและประเมินผล ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
องค์ประกอบท่ี 6 บทบาทครูผู้สอน คือเป็นผู้ให้ค าแนะน าและการสาธิต  อ านวยความสะดวก สร้างบรรยากาศ
เรียนรู้ และเป็นผู้ประเมินผลการเรียนรู้ และบทบาทผูเ้รียน คือ ค้นคว้า รวบรวมข้อมลูและวิเคราะหข์้อมูล 
ปฏิสัมพันธ์ช่วยเหลือแนะน าผู้อื่น ทักษะการบูรณาการในการสร้างช้ินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคุณภาพ
ของรูปแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานอยู่ในระดับมาก  
 2. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อเสรมิสร้างความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนท่ีได้
เรียนโดยใช้รูปแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความคดิสร้างสรรค์หลังเรยีนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ในการอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการอภิปรายตามวัตถปุระสงค์ของการวิจยั ดังน้ี 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคไ์ด้พัฒนาขึ้นอย่างเป็น
ระบบ โดยเริม่จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง กับแนวคิดทฤษฎี Constructionism แนวคิด
พื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบผสมผสาน และแนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสังเคราะห์เป็น
ข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนารปูแบบให้ได้กรอบแนวคดิ จากนั้นสร้างรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ตามแนวคิดทฤษฎี Constructionism แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน และแนวคิด
เกี่ยวกับความคดิสรา้งสรรค์โดยสังเคราะห์และยกร่างรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคิด ท าให้
ได้องค์ประกอบของรูปแบบ 6 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา 4) กระบวนการจัดการ
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เรียนการสอนมี 3 ข้ันตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการก่อนการเรียนการสอน ข้ันตอนท่ี 2 การจัด
กระบวนการเรียนการสอน มี 4 ข้ันย่อยคือ การส ารวจตรวจค้น (Explore) การเรยีนแบบออฟไลน์ (off line) 
การเรยีนแบบออนไลน์ (online) และการท าเพื่อท่ีจะท าให้เกิดการเรียนรู้ (Doing by learning) ขั้นตอนที่ 3 
การวัดและประเมินผล  5) การวัดและประเมินผล และ 6) บทบาทครูผูส้อนและบทบาทผู้เรยีน น าทั้ง 6 
องค์ประกอบ มายกร่างรูปแบบผ่านการพิจารณาร่างรูปแบบโดยใช้การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน    
น ารูปแบบที่ผ่านการพิจารณาและปรับปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญส่งให้ผู้ทรงคณุวุฒิ จ านวน 9 คน ท า                     
การประเมินคณุภาพของรูปแบบ พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรูม้คีวามเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X = 4.36)  
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าความเหมาะสมรายข้ออยูร่ะหว่าง 4.22-4.56 โดยรายการประเมินท่ีได้รับผลการ
ประเมินจากผูเ้ชี่ยวชาญว่าเหมาะสมสูงที่สดุอยู่ในระดับมากทีสุ่ด คอื แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบฯ  
(X =4.50) และ ท่ีได้รับผลการประเมินต่ าสดุอยู่ในระดับมาก คือ บทบาทครูผูส้อนและบทบาทผู้เรียน            
(X = 4.22)  
 ผลการวิจัยปรากฎผล ดังนี้ รูปแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานเพื่อเสรมิสร้างความคิด
สร้างสรรค์ มคีวามเหมาะสมในการน าไปใช้จัดกระบวนการเรียนการสอนได้ ทั้งนี้เนื่องมาจากการด าเนนิการสร้าง
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดังกล่าวด าเนินการอย่างเป็นข้ันตอน โดยมีแนวคดิ ทฤษฎี และหลักการ
เป็นกรอบในการพัฒนารูปแบบ ท าให้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ไดร้ับการยอมรับจากผูเ้ชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิว่ามีประสิทธิภาพมาก ผลการพิจารณาและประเมนิรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ก่อนน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานไปใช้ มีความเห็นสอดคล้องกันว่ารูปแบบ มีความสอดคล้องกับ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้เนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้น าข้อมลูที่ไดจ้ากการศึกษาแนวคิดท่ีสอดคล้องกับหลักการ
การเรยีนรู้ที่ดีเกดิจากการที่ผู้เรียนได้สร้างความรู้ในตนเองและด้วยตนเอง โดยน าความคดิไปสรา้งสรรค์ช้ินงาน
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (Khammanee, T., 2008, p.96) หลักการกระบวนการเรียนการสอนที่
ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบเผชิญหน้ากับการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีการแลกเปลีย่น
เรียนรูส้ามารถตอบสนองความแตกต่างทางการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีมคีวามหลากหลาย และหลักการการคิด
ตอบสนองต่อปัญหาเหตุการณ์ หรอืเรื่องราวต่างๆ ได้มาก กว้างไกลหลายกลุ่มหลายประเภทหรือหลายทิศทางที่
แปลกใหม่ มีคณุค่า ในด้านความคดิคล่องแคล่ว ความคิดยดืหยุ่น ความคิดรเิริม่ และความคิดละเอยีดลออ 
เพื่อให้บรรลตุามวตัถุประสงค์ที่ต้องการจากรูปแบบ มุ่งพัฒนาผูเ้รียนให้สามารถออกแบบผลติภณัฑ์อยา่ง
สร้างสรรค์ โดยการน าความรู้ที่ไดม้าจากสิ่งที่ฝึกออกแบบผลติภณัฑบ์นกระดาษและบนเว็บไซต์ มาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์กับสถานการณ์ใหม่จากที่เรียนมาได้อย่างสร้างสรรค์ เนื้อหาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับท่ีเรียนการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ ส่วนดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ     
(Wannapiroon, P., 2008, p.111-113) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเรยีนการสอบแบบผสมผสานโดยที่มี
กระบวนการจดัการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน ดังนี้ ขั้นการเตรียมการก่อนการเรียนการสอนข้ันการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วยขั้นตอนท่ีผสมผสานระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก และกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยมีทั้งกจิกรรม
การเรยีนการสอนในห้องเรียนและการเรยีนการสอนบนเว็บดังนี้ ขั้นที่ 1 การศึกษาเนื้อหา ข้ันท่ี 2 การน าเสนอ
ปัญหา ขั้นที่ 3 การวางแผน การแก้ปัญหา ข้ันท่ี 4 การด าเนินการแก้ปัญหา ข้ันท่ี 5 การสรุปหลักการ แนวคิดท่ี
ได้จากการแก้ปัญหา และขั้นการวดัและประเมินผล ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของผู้วิจัยในขั้นตอนท่ี 2 
ขั้นการจัดกระบวนการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ Constructionism กับแนวคิดพื้นฐานเกีย่วกับ การ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน มาผสมผสานกันเป็น 4 ข้ันและในการผสมผสานท้ัง 2 แนวคิดนั้นได้น าแนวคิด
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เกี่ยวกับความคดิสรา้งสรรค์เข้ามาสอดแทรกทุกข้ันเพื่อให้ผูเ้รียนค่อยๆ เกิดความคิดสร้างสรรค์ออกมา ในการวัด
และประเมินผลเป็นการวดัความคดิสร้างสรรค์และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน บทบาทครูผูส้อนของ
ผู้วิจัย การแนะน าและการสาธิต การอ านวยความสะดวก การสร้างบรรยากาศความรู้ และการประเมินผลการ
เรียนรู้ และบทบาทผู้เรยีนของผู้วิจัย การค้นคว้า รวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมูล การปฏสิัมพันธ์ ทักษะบูรณา
การสร้างช้ินงาน และการแลกเปลีย่นเรียนรู้ และมีคณุภาพของรูปแบบอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ (Yuangsoi, P., 2011) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสรมิทักษะการ
แก้ปัญหาด้วยหลักอรยิสัจในการท าโครงงานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า รูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสานเพือ่ส่งเสรมิทักษะการแก้ปัญหาด้วยหลักอริยสัจในการท าโครงงานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่พัฒนา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) ที่มาของรูปแบบการเรยีนการสอน 2) กระบวนการเรียนการ
สอน 3) การน ารูปแบบการสอนไปใช้ และ 4) ผลที่เกิดกับผู้เรยีน โดยมีกระบวนการจดัการเรียนการสอนของ
รูปแบบ 3 ข้ัน ดังนี้ ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อม ขั้นที่ 2 การด าเนนิโครงงาน ซึ่งประกอบด้วย 5 ข้ันย่อย คือ 
1) การก าหนดปัญหา 2) การวางแผนโครงการ 3) การด าเนินโครงงาน  4) การวิเคราะห์ข้อมลู/สรุปผล           
5) การน าเสนอผลงาน และขั้นที่ 3 การประเมินผล และมีคณุภาพของรูปแบบอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (Khantapthai, T., 2011) ที่ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานเพื่อการ
เรียนรูร้ายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัราชภฎั พบว่า 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีพัฒนาขึ้น เพื่อการเรยีนรูร้ายวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต       
มี 4 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) การจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน และ 4) การวัดและประเมินผล องค์ประกอบของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน มี 3 กิจกรรม คือ 1) การเรยีนรู้ด้วยตนเองจากโปรแกรมบทเรียน 2) การเรยีนรู้ในช้ันเรียนจากการ
บรรยายเชิงปฎิสมัพันธ์ และ 3) การเรยีนรู้ด้วยตนเองจากบทเรียนออนไลน์ และมีคณุภาพของรูปแบบอยู่ใน
ระดับมาก จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่ารปูแบบการเรียนการสอนแบบผสามผสานมีความสอดคล้อง 
สัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกันในแตล่ะขั้นตอนสอดคล้องกับวัตถุประสงคท์ี่ต้องการ สอดคล้องกับเนื้อหา 
กระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล และสอดคล้องกับบทเรียนครผููส้อน บทบาทผู้เรยีน และมี
คุณภาพของรูปแบบอยูใ่นระดับมาก รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานจึงมีความเหมาะสม  สามารถ
น าไปใช้ได้จริง 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 5 เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 ท้ังนี้เป็นเพราะรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานมีขั้นตอน
กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่น่าสนใจ มีการเตรียมการก่อนการเรยีนการสอน มีการจดักระบวนการเรยีน
การสอนที่ผสมผสานระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Constructionism และกิจกรรมการเรยีน
การสอนเพื่อเสรมิสร้างความคิดสร้างสรรค์ โดยมีทั้งกิจกรรมการเรยีนการสอนในห้องเรยีนและการเรยีนการสอน
บนเวบ็ และมีขั้นที่น่าสนใจอีก 4 ข้ันคือ การส ารวจตรวจค้น การเรยีนแบบออฟไลน์ การเรียนแบบออนไลน์ และ 
การท าเพื่อที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ หลังจากนั้นท าการวดัและประเมินผล จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบั (Khammanee, T., 2008, p.96) ทีก่ล่าวถึงแนวความคิดของทฤษฎีนี้คือ 
การเรยีนรู้ที่ดีเกดิจากการสร้างพลงัความรู้ในตนเองและด้วยตนเองของผู้เรียน หากผู้เรยีนมีโอกาสได้สร้าง
ความคิดและน าความคิดของตนเอง ไปสร้างสรรค์ช้ินงานโดยอาศัยสือ่และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม จะท าให้เห็น
ความคิดนั้นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และเมื่อผู้เรียนสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาในโลก ก็หมายถึงการสร้างความรู้ขึ้นใน
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ตนเองนั่นเอง ในด้านการเรยีนการสอนแบบผสมผสานนั้นสอดคล้องกับ Garnham และ Kaleta (Prapat 
Palacheewa, 2007) ได้กล่าวว่า การเรยีนการสอนแบบผสมผสานเป็นการเรยีนที่ดีท่ีสดุเนื่องจากเป็นการ
ผสมผสานการจดัการเรียนการสอนโดยการเลือกใช้คุณลักษณะที่ดีทีสุ่ดของการสอนในห้องเรียนและคณุลักษณะ
ที่ดีท่ีสุดของการสอนออนไลน์เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อยา่งอิสระ  ท าให้เกดิการเรยีนที่
กระฉับกระเฉง สามารถลดเวลาในการเข้าช้ันเรยีนได้ นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจยัของ (Netwong, T., 
2010) พบว่า นักศึกษาปริญญาบณัฑิตที่เรียนตามรูปแบบการเรียนร่วมที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นชุมชนการเรยีนรู้
ออนไลน์และผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดับ .05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Mingsiritham, K., 2009) ที่ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บบรูณาการ
ระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับการเรยีนร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการเรยีนด้วยการน าตนเองของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑติคณะศึกษาศาสตร์ พบว่า นักศึกษาปริญญาบณัฑติที่เรียนตามรูปแบบการเรยีนที่พัฒนาขึ้นมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการน าตนเองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตริะดับ .05 ดังนั้นรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 เรื่อง การออกแบบผลติภณัฑ์ จึงเปน็สื่อการ
เรียนที่มีคณุภาพที่ท าใหผู้้เรยีนมีความรู้เพิ่มมากขึ้น และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน วิชา การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 5 เรื่อง การออกแบบผลติภณัฑ์ มีความคดิสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 ท้ังนี้เป็นเพราะการจัดกระบวนการเรียนการสอน ท้ัง 4 ข้ัน ขั้นที่ 1 การส ารวจ
ตรวจค้น ให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดโดยการดึงเอาประสบการณ์ทีส่ะสมอยู่ในจิตใต้ออกมาและกระตุ้นให้
เกิดความคดิออกมาได้เป็นปริมาณมากในเวลาอันสั้น โดยฝึกให้นักเรียนเกดิความคดิคล่องแคล่ว ขั้นที่ 2 การ
เรียนแบบออฟไลน์ ฝึกให้นักเรียนคิดละเอียดลออเป็นการออกแบบงานท่ีสมบูรณ์และเป็นการสรา้งผลงานท่ีมี
ความแปลกใหม่ และฝึกให้คิดยดืหยุ่นท าให้เกิดประโยชน์หลายๆด้านและดดัแปลงไม่ซ้ ากัน ข้ันท่ี 3 การเรยีน
แบบออนไลน์ เพิ่มเติมจากข้ันท่ี 2 โดยการฝึกความคดิรเิริ่มเป็นความคิดแปลกใหม่ไม่ซ้ ากับความคิดของคนอ่ืน 
และเป็นความคิดที่เป็นประโยชนต์่อตนเองและสังคมด้วย และขั้นที ่4 การท าเพื่อที่จะท าให้เกิดการเรยีนรู้ ขั้นน้ี
เป็นการฝึกท้ัง ความคดิคล่องแคลว่ ความคิดยืดหยุ่น ความคดิละเอยีดลออ และความคดิริเริ่ม จากท่ีได้ท าการ
ฝึกนักเรียนจึงส่งผลให้นักเรยีนมีความคิดสร้างสรรค์ทีสู่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ (Do Bono 1986, quoted in 
Jansukwong, N., 2008, p.17-19) กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับความคดิสร้างสรรค์ ไว้ว่า  ความคดิสร้างสรรค์เป็น
ความสามารถในการที่ จะคิดนอกกรอบความคิดเดิม ซึ่งปดิกั้นแนวคิดอยู่ ท าให้เกิดแนวคิดอย่างอ่ืนและน ามา
พัฒนาเพื่อใช้แก้ปัญหาที่เผชิญอยูไ่ด้ และการคิดเป็นเรื่องที่สามารถเรียนรู้และถ่ายทอดกันไดโ้ดยการฝกึ และ
เสนอวิธีการวัดความคิดว่าจะต้องวัดที่ผลผลติของความคิด นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ   
(Phrompan, I., 2007) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนบนเว็บโดยใช้กระบวนการเรยีนรู้แบบ   
เบรนเบสต์ในวิชาการออกแบบ เพือ่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนสิิตนักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต ผลการ
ทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น พบว่า นักเรียนมรีะดับความคิดสรา้งสรรค์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส าคญั ที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Tanunchaibutra, P. (2008) ผลการประเมิน
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ พบว่า คะแนนความคดิสร้างสรรค์ ทั้ง 4 ด้าน ของผู้เรียนทั้ง 2 โรงเรยีนหลงัการจัดการ
เรียนรูสู้งกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 ดังนั้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5  เรื่อง  การออกแบบผลติภณัฑ์ เป็นการฝึกทักษะการคิดให้มี
ความคิดสร้างสรรคห์ลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
                   1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อเสรมิสร้างความคิดสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นี้ท าให้ครูผูส้อนมีบทบาทส าคัญมากในการส่งเสริมให้นักเรียนมีความคดิสรา้งสรรค์ 
โดยการสาธิต และการกระตุ้นให้กบันักเรียนฝึกการคดิอย่างสรา้งสรรค์ที่สูงขึ้น 
  2. ครูสามารถน าตัวอย่างที่เป็นตัวแบบท่ีหลากหลาย น าเสนอผ่านสือ่บนเว็บเพื่อเป็นการเรียนรู้
ได้อย่างหลากหลาย นักเรยีนจะสามารถออกแบบผลิตภัณฑไ์ด้อยา่งหลากหลายเช่นกัน   
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานเพื่อเสรมิสร้างความคดิ
สร้างสรรคส์ าหรับนักเรยีนระดับตา่งๆ โดยใช้แนวคิดทฤษฎี Constructionism แนวคิดพื้นฐานเกีย่วกับการเรยีน
การสอนแบบผสมผสาน และแนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ 
  2. ควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนาครูผูส้อนในระดบัต่างๆ ให้มีความรู้ความสามารถ ในการ
เสรมิสร้างความคิดสรา้งสรรค์ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อให้นักเรียนประสบความส าเร็จ
ต่อไป 
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