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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามฐานสมรรถนะ
ด้วยกระบวนการเรียน MIAP ระดับปริญญาบัณฑิต
ศิริพล แสนบุญส่ง1* และ กฤช สินธนะกุล2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ง นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามฐานสมรรถนะ
ด้วยกระบวนการเรียน MIAP ระดับปริญญาบัณฑิต 2) ศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้เรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบ
การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น 3) ศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น 4) หาค่าดัชนี
ประสิทธิผลทางการเรียนของผู้เรียนก่อน และหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น และ 5) ศึกษาความ
พึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 26 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนสมรรถนะแบบผสมผสานรายวิชาการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบการ
จัดการเรียนออนไลน์ ClassStart แบบประเมินคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านเทคนิคและวิธีการสอน
บนเว็บ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1)
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฐานสมรรถนะ ด้วยกระบวนการเรียน MIAP
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ (1) การเรียนแบบเผชิญหน้า (2) การเรียนออนไลน์ ด้วย ClassStart และ (3)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด
และคุณภาพด้านเทคนิคและวิธีการสอนบนเว็บอยู่ในระดับมากที่สุด 2) สมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้เรียนหลังเรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 1.26 ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ 4) ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 79 และ
5) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นในระดับมาก
คําสําคัญ: การเรียนแบบผสมผสาน แผนฐานสมรรถนะ กระบวนการเรียน MIAP
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The Development of Blended Learning Model on Competency-based
by Using MIAP Method of Undergraduate Students
Siripon Saenboonsong1* and Krich Sintanakul2
Abstract
The objective of this research were: 1) to develop blended learning model based on
competency plan by using MIAP process of undergraduate students, 2) to study performance of the
learners after using learning model, 3) to study the efficiency of using learning model, 4) to find out
an effectiveness index after using learning model and 5) to study satisfaction of the students. The
sample group of study were 26 first year undergraduate students from division of computer
education, Faculty of Education, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. The research tools
included the competency plan blended with computer graphic design courses, learning
management system ClassStart, a quality assessment of teaching and learning, a quality assessment
of technical and teaching methods on the web and a questionnaire of satisfaction. The statistic
that used in research were the percentage, mean and standard deviation. The result showed that:
1) the blended learning model based on competency plan by using MIAP process consisted of
three components as follows: (1) Classroom learning (Face-to-Face) (2) Online learning and (3)
Learning achievement. There were a quality evaluation of the learning and teaching in highest level
and technical and teaching methods on the web in highest level. 2) Their performances were at
highest level. 3) The study also revealed that the efficiency of instruction package has 1.26 in
correspondence with the Maguigans’s standard. 4) The learners' knowledge increased 79
percentages and 5) there were satisfied with learning model in high level.
Keywords: Blended learning, Competency-based Plan, MIAP Teaching method
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1. บทนํา
การจั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
โดยทั่วไปทุกสถานศึกษาจะใช้วิธีสอนหลากหลายรูปแบบ
และวิธีการเพื่อให้ผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้ แนวคิด
และทฤษฎีต่าง ๆ ทั้งการบรรยาย การทดลอง การสาธิต
และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานศึกษา หรือผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ ของผู้เรียน มุ่งให้เกิดความรู้ใน
ศาสตร์หลาย ๆ ศาสตร์ ซึ่งองค์ประกอบสําคัญของการ
จั ดการความรู้ คื อ คน เทคโนโลยี และกระบวนการ
ความรู้ (Knowledge Process) โดยคนถือเป็น
องค์ประกอบสําคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งความรู้ โดยใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ
แลกเปลี่ ย น รวมทั้ ง นํ า ความรู้ ไ ปใช้ ไ ด้ อ ย่ า งง่ า ยและ
รวดเร็วขึ้น สําหรับกระบวนการความรู้ เป็นการบริหาร
จัดการเพื่อนําความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพื่อให้
เกิดการปรับปรุงและนวัตกรรม [1]
การจั ด การเรี ย นการสอนด้ า นคอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น
กระบวนการศึ ก ษาที่ มุ่ ง พั ฒ นาและเปลี่ ย นแปลง
พฤติ ก รรมของบุ ค คลในด้ า นความรู้ ค วามเข้ า ใจ
(Cognitive Domain) ด้านทักษะหรือความชํานาญงาน
(Psychomotor Domain) และด้านเจตคติ (Affective
Domain) [2] จากประสบการณ์สอนของผู้วิจัยพบว่า
การเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์มักพบปัญหาใน
ส่ ว นของภาคทฤษฎี ผู้ เ รี ย นไม่ ส ามารถเข้ า ใจเนื้ อ หา
บทเรียนได้พร้อม ๆ กันทั้งห้องเรียน ส่งผลต่อระยะเวลา
การเรียนในส่วนของภาคปฏิบัติน้อยลง ทําให้ผู้สอนไม่
สามารถสอนไม่ทนั ตามเวลา หากผู้สอนเลือกรูปแบบการ
เรี ย นการสอนแบบใดแบบหนึ่ ง เพี ย งอย่ า งเดี ย ว
ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนคอมพิวเตอร์ไม่
สูงมากพอ [3] ส่งผลให้ผู้เรียนขาดสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน
การเรียนรู้แบบผสมผสาน เป็นการรวมกันของการ
เรียนการสอนแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face : F2F)
หรือเป็นการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนปกติ และการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ (Online Learning) หรือการเรียนรู้
ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน [4], [5] ซึ่งพบว่ามีข้อดีมากมาย
ได้แก่ สามารถเลือกใช้วิธีการสอนได้หลากหลาย สามารถ
เข้าถึงเนื้อหาความรู้ได้ง่าย ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
มีความเป็นส่วนตัว ประหยัด และสามารถปรับปรุงแก้ไข
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ข้อมูลได้ง่าย [5] เป็นรูปแบบการเรียนที่มุ่งเน้นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสร้างสิ่งแวดล้อมและ
บรรยากาศในการเรียนรู้ วิธีการสอนของผู้สอน รูปแบบ
การเรี ยนรู้ ผู้ เรี ยน สื่ อการเรี ยนการสอน ช่ องทางการ
สื่อสาร และรูปแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับเนื้อหา ผู้เรียนกับบริบทใน
การเรียนรู้ที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นความยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองต่อความแตกต่าง
ระหว่ า งบุ ค คลของผู้ เ รี ย นเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นแต่ ล ะคนได้
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการเรียนการสอน [6] นอกจากนี้การ
ที่นวัตกรรมใหม่ ๆ ของเทคโนโลยีออนไลน์เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ร่วมกันแบบ
ออนไลน์ ได้แก่ บล็อก (Blog) วิกิ (Wiki) และเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Social Network) ซึ่งช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ที่ไม่เพียงทําให้ผู้เรียนได้มีความรู้ที่
เพิ่ มขึ้ น แต่ ยั งสามารถข่ วยให้ ผู้ เรี ยนได้ เรี ยนรู้ การใช้
เทคโนโลยีไปพร้อม ๆ กันด้วย [7]
วิ ธี ก ารสอนเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด สมรรถนะมี ห ลาย
รูปแบบ แต่รูปแบบที่เน้นสมรรถนะอย่างชัดเจน ได้แก่
วิธีการสอนแบบ MIAP คือ กระบวนการที่ผู้เรียนจะ
ได้รับการกระตุ้นความสนใจหรือเตรียมความพร้อมของ
ผู้เรียนในขั้น การสนใจปัญหา (Motivation) จากนั้นทํา
การสอนและให้ข้อมูลในขั้นศึกษาข้อมูล (Information)
เสร็จแล้วทําการทดสอบหรือให้กิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้
แก้ไขปัญหาในขั้นพยายามนําข้อมูลมาใช้ (Application)
ผู้สอนทําการเฉลยหรือแนะนําวิธีการที่ถูกต้องจนผู้เรียน
เกิดความเข้าใจในขั้นประเมินผลสําเร็จ (Progress) [8]
ดังนั้น ผู้วิจัยสนใจที่จะนําการเรียนรู้แบบผสมผสานมา
ประยุ กต์ ใช้ พั ฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามฐาน
สมรรถนะ ประกอบด้วยแผนการสอนตามขั้นตอน MIAP
ระบบจัดการเรียนรู้ ClassStart ที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองจากสื่อวิดีโอทั้งส่วนของภาคทฤษฎี และส่วน
ของการสาธิ ตขั้ นตอนการปฏิ บั ติ งาน ในรายวิ ชาการ
ออกแบบภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
สมรรถนะการปฏิ บัติ งาน และมี ความรู้ ความเข้าใจใน
เนื้ อหา อั นจะส่ งผลดี ต่ อการจั ดการเรี ยนการสอนให้
ผู้เรียนต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบ
ผสมผสานตามฐานสมรรถนะ ด้ วยกระบวนการเรี ยน
MIAP ระดับปริญญาบัณฑิต
2.2 เพื่อศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้เรียน
หลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
2.3 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้น
2.4 เพื่ อหาค่ าดั ชนี ประสิ ทธิ ผลทางการเรี ยนของ
ผู้เรียนก่อน และหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
ที่พัฒนาขึ้น
2.5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
คอมพิ ว เตอร์ ศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 204 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาที่ลง ทะเบียนใน
รายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2558 พบว่ามีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลง ทะเบียนเรียนใน
รายวิชาดังกล่าว จํานวน 26 คน จึงใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด
3.2 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือ เรื่องการออกแบบ
ภาพปก Facebook ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
CS5 ในรายวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ ครู หลั ก สู ต ร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
4. วิธีดําเนินการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ได้ พั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบ
ผสมผสานร่วมกับการพัฒนาแผนการสอนฐานสมรรถนะ
ด้วยกระบวนการเรียน MIAP ระดับปริญญาบัณฑิต โดย
ใช้องค์ประกอบแนวคิดที่ได้จากข้อที่ 1 มาพัฒนารูปแบบ
การเรี ยนการสอนโดยเน้ นองค์ ประกอบกระบวนการ
ขั้นตอนที่มีความเป็นระบบ ตาม ADDIE Model ซึ่งมี
ขั้นตอนคือ
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4.1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผู้เรียน จุดมุ่งหมายของ
รูปแบบการสอน วิเคราะห์เนื้อหา และบริบทที่เกี่ยวข้อง
กั บการเรี ยนแบบผสมผสานตามฐานสมรรถนะ ด้ ว ย
กระบวนการเรียน MIAP
4.2 ขั้นการออกแบบ (Design) องค์ประกอบของ
รูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่
4.2.1 ออกแบบหลักการของรูปแบบการเรียน
การสอน ประกอบด้วยการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
แผนการสอนฐานสมรรถนะ กระบวนการเรี ย นแบบ
MIAP บทบาทผู้เรียน และบทบาทผู้สอน
4.2.2 ออกแบบวัตถุประสงค์ของรูปแบบการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของผู้เรียน
หลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น และ
หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยรูปแบบการ
เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
4.2.3 ออกแบบกระบวนการเรียนการสอนใช้
กระบวนการเรียน MIAP ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1)
ขั้นสนใจปัญหา 2) ขั้นศึกษาข้อมูล 3) ขั้นพยายาม และ
4) ขั้นสําเร็จผล
4.2.4 ออกแบบการวัดและประเมินผล แบ่ง
ออก เป็น 2 ส่วน คือ 1) การวัดทักษะการปฏิบัติงานของ
ผู้ เ รี ย นหลั ง เรี ย นด้ ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอนที่
พัฒนาขึ้นโดยใช้แบบประเมินผลรูบริคส์ 4 ระดับ จํานวน
9 หัวข้อประเมินสอดคล้องมสรรถนะด้านความรู้ความ
เข้าใจ ด้านทักษะหรือความชํานาญงาน และด้านเจตคติ
2) การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและ
หลั งเรี ยน โดยใช้ แบบทดสอบแบบปรนั ย 4 ตั วเลื อก
จํานวน 32 ข้อ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทฤษฏี
4.3 ขั้นการพัฒนา (Development)
4.3.1 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานตามฐานสมรรถนะ ด้ วยกระบวนการเรี ยน
MIAP
ในรายวิ ชาการออกแบบภาพกราฟิ กด้ วย
คอมพิ วเตอร์ เรื่ อง การออกแบบภาพปก Facebook
ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ใช้เวลาในการ
จัดการเรียนสอน 3 ชั่วโมง โดยมีรูปแบบดังรูปที่ 1
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2560

การเรียนเผชิญหน้า (Face-to-Face)
เวลาที่ใช้ 60%

การเรียนออนไลน์ (Online) ClassStart
เวลาที่ใช้ 40%

 ขั้นสนใจปัญหา (Motivation)

ทดสอบก่อนเรียน

 ข้อตกลงในการเรียน
 นําเข้าสู่บทเรียน

 ขั้นศึกษาข้อมูล (Information)
วัตถุประสงค์ทฤษฎี และปฏิบัติ

 ขั้นพยายาม (Application)
วัตถุประสงค์ปฏิบัติ

ใบสั่งงาน
 ขั้นสําเร็จผล (Progress)
วัตถุประสงค์ปฏิบัติ
ใบประเมินผลการปฏิบัติงานรูบริคส์

ผลการปฏิบัติงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วีดิโอ
กราฟิก บรรยาย

สาธิต
เว็บบอร์ด ถามตอบ

เอกสาร ใบเนื้อหา,ใบลําดับขั้นตอน

 ขั้นพยายาม (Application)
วัตถุประสงค์ทฤษฎี

ทดสอบหลังเรียน
 ขัน้ สําเร็จผล (Progress)
วัตถุประสงค์ทฤษฎี

ใบเฉลยแบบทดสอบ

รูปที่ 1 รู ป แบบการสอนแบบผสมผสานตามแผน
ฐานสมรรถนะ วิชาการออกแบบกราฟิกด้วย
คอมพิวเตอร์
จากรูปที่ 1 ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การเรียนในชั้นเรียน ใช้เวลาจัดกิจกรรม
ร้อยละ 60 ของเวลาทั้งหมด และองค์ประกอบที่ 2 การ
เรียนออนไลน์ ด้วยระบบจัดการเรียนรู้ ClassStart ใช้
เวลาจัดกิจกรรมร้อยละ 40 ของเวลาทั้งหมด เนื่องจาก
เป็นรายวิชาปฏิบัติจึงกําหนดให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาในการ
ปฏิบัติงานมากกว่าการศึกษาทฤษฎีโดยใช้กระบวนการ
สอน MIAP มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นสนใจปัญหา ผู้สอนอธิบายข้อตกลงในการ
เรียน และเริ่มนําเข้าสู่บทเรียนด้วยคําถามทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เนื้อหา เลือกใช้สื่อช่วยสอนเป็นภาพกราฟิก เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการจูงใจให้มีความต้องการที่จะเรียน จากนัน้ ให้ผู้
เรียนเข้าสู่ระบบ ClassStart เพื่อทําแบบทดสอบก่อนเรียน
ขั้นที่ 2 ขั้นศึกษาข้อมูล เมื่อผู้เรียนสนใจหรือเกิด
ข้อสงสัยต้องการที่จะแสวงหาคําตอบ ในขั้นนี้ผู้สอนให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ ClassStart ซึ่งมีสื่อ
ประกอบการเรียนหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ไฟล์เอกสาร
ภาพกราฟิกแสดงเนื้อหาแบบบรรยายตามวัตถุประสงค์
ทฤษฎี วีดิโอสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
ปฏิบัติ นอกจากนั้นยังให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน
และเพื่อนร่วมชั้นโดยใช้เว็บบอร์ด
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ขั้ น ที่ 3 ขั้ น พยายาม ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นประยุ ก ต์
ความรู้ภาคทฤษฎีด้วยการทําแบบทดสอบหลังเรียนบน
ระบบ ClassStart และให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามใบสั่งงาน
เป็นการประยุกต์ความรู้ภาคปฏิบัติโดยการปฏิบัติในชั้น
เรียนตามระยะเวลาที่กําหนด
ขั้นที่ 4 ขั้นสําเร็จผล เมื่อผู้เรียนทําแบบทดสอบหลัง
เรียนแล้ว ผู้วิจัยได้เฉลยแบบทดสอบให้ผู้เรียนทราบผ่าน
ระบบ ClassStart และเมื่อผู้เรียนปฏิบัติตามใบสั่งงาน
แล้ว ผู้สอนประเมินผลการปฏิบัติงานตามใบประเมินผล
รูบริคส์ 4 ระดับ
เมื่อผู้เรียนส่งผลงานเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้สอน
จะแสดงผลการประเมินการปฏิบัติงาน และผลสัมฤทธิ์
ทางเรี ย นก่ อ น และหลั ง เรี ย น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ท ราบผล
คะแนนของตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันด้วยเว็บบอร์ด
4.3.2 พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ตามแผนฐานสมรรถนะประกอบด้วย 1) คําอธิบาย
รายวิชา 2) ใบวิเคราะห์ผังสมรรถนะ 3) ใบวิเคราะห์
หลักสูตรปฏิบัติ 4) คําอธิบายรายวิชา (ปรับปรุง) 5) ใบ
โครงการสอน 6) ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน 7) ตารางการ
วิเคราะห์งาน 8) ใบวัตถุประสงค์ทฤษฎี 9) ใบวัตถุประสงค์
ปฏิบัติ 10) ใบเนื้อหา 11) ใบแบบทดสอบ 12) ใบเฉลย
แบบทดสอบ 13) ใบลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 14)
ใบสั่งงาน 15) ใบประเมินผลการปฏิบัติ 16) ตารางการ
วิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 17) แผนการสอน
แบบผสมผสาน และ 18) สื่อการเรียน จากนั้นนําเสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จํานวน 5 คน เพื่อประเมินความ
เหมาะสม แล้วนําผลมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
4.3.3 พัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ ClassStart
ตามขั้นตอนดังนี้ 1) พัฒนาสื่อการสอนวีดิโอสาธิตที่มีเนื้อหา
ตามเอกสารประกอบการสอน 2) ลงทะเบียนรายวิชากับระบบ
ดังรูปที่ 2 แล้วนําเนื้อหา และสื่อที่ได้ออกแบบไว้เพิ่มเข้า
ไปในระบบการจัดการเรียนรู้ ClassStart ดังรูปที่ 3 กําหนด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามใบสั่งงาน แล้วอัปโหลดไฟล์
งานเข้าในระบบ ดังรูปที่ 4 และ 3) เปิดใช้งานเว็บบอร์ด
โดยเพิ่มกระทู้ไว้สําหรับให้ผู้เรียนเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้
กับเพื่อนร่วมชั้น และครูผู้สอนดังรูปที่ 5 จากนั้นนําเสนอ
ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีการสอนบนเว็บ จํานวน 5 คน
ประเมินคุณภาพ แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
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รูปที่ 2 หน้าจอบททเรียนออนไลนน์ ClassStart

อ ตขั้นตอน
รูปที่ 3 ตัวอย่างหหน้าจอสื่อวีดิโอสาธิ
การปฏิบัติตงิ าน

รูปที่ 4 หน้าจออกิจกรรมตามใใบสั่งงาน

รูปปที่ 5 หน้าจออหัวข้อกระทู้ในเว็
น บบอร์ด
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4.4 ขั้นการนํนําไปทดลองใช้ ((Implement) นํารูปแบบ
การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ไปทดลองใใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระ ดับปริญญาตรีรีสาขาวิชา
ษ คณะครุศาสสตร์ มหาวิทยาาลัยราชภัฏ
คออมพิวเตอร์ศึกษา
พรระนครศรีอยุธยา ชั้นปีที่ 1 ภาาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2558 จํานวน 266 คน แล้วนําผผลที่ได้ไปวิเคราาะห์ต่อไป
4.5 ขั้นการประเมินผล ((Evaluation) นําผลที่ได้
จากการทดลองใชช้รูปแบบการเรีรียนการสอนทีที่พัฒนาขึ้น
บ ้เรียนมาวิเครระห์ด้วยค่าทางงสถิติ แล้วสรุปผลต่
ป อไป
กับผู
5. ผลการวิเคราาะห์ข้อมูล
5.1 คุณภาพพของรูปแบบกาารเรียนการสออนแบบ
ผสสมผสานตามฐานสมรรถนะ ด้วยกระบวนนการเรียน
MIAAP ระดับปริญญาบั
ญ ณฑิต โดดยผู้เชี่ยวชาญด้ด้านเนื้อหา
ด้านเทคนิคและวิธิ ีการสอนบนนเว็บ ดังแสดงงในตาราง
อ ้
ต่อไปนี
ตารรางที่ 1 ผลการรประเมินคุณภาาพของรูปแบบกการเรียน
การสออนที่พัฒนาขึ้นนด้านเนื้อหา
รายการประเมิน
1. ด้านเอกสารแผนฐฐานสมรรถนะ
2. ด้านกิจกรรมการเรีรียนการสอน
2..1 ขั้นสนใจปัญหา (Motivation)
2..2 ขั้นศึกษาข้อมูล (Information)
2..3 ขั้นพยายาม (Application)
2..4 ขั้นสําเร็จผล (PProgress)
3. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
3..1 การเรียนแบบเผผชิญหน้า (F2F)
3..2 การเรียนแบบอออนไลน์ (Online)
4. ด้านความเหมาะสมในภาพรวม
4..1 กิจกรรมการรเรียนการสอน
แบ บผสมผสานบนเว็ บ ตามแผน
สมรรรถนะที่พัฒนาขึน้
4..2 กิจกรรมการเรียนการสอนที
ย
่
พัฒนาขึ
ฒ ้น มีความเป็นไปได้
น ในการ
นําไปใช้
ไ จริง
ระดับคุณภาพในนภาพรวม

x̅

S.D.

4.60
4.80
4.80
4.80

0.55
0.45
0.45
0.45

ระดับ
คุณภาพ

4.66 0.59 มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.80 0.45 มากที่สุด
4.80 0.45 มากที่สุด
4.80 0.45 มากที่สุด
4.60 0.45 มากที่สุด
4.69 0.55 มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่า โโดยรวมด้านเนืนื้อหา และ
เอกกสารที่พัฒนาาขึ้น ผู้เชี่ยวชาาญเห็นว่าคุณภาพอยู
ภ
่ใน
ระดับมากที่สุด (x̅x̅ = 4.69, S.DD. = 0.55)
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการ
เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นด้านเทคนิคและ
วิธีการสอนบนเว็บ
รายการประเมิน

x̅

S.D.

1. ด้านเนื้อหา
2. ด้านเทคนิคของบทเรียน
3. ด้านความเหมาะสมของสื่อการสอน
ระดับคุณภาพในภาพรวม

4.60
4.78
4.80
4.70

0.49
0.42
0.42
0.46

ระดับ
คุณภาพ

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า โดยรวมด้านเทคนิคและวิธีการ
สอนบนเว็บ ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าคุณภาพของรูปแบบอยู่
ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.70, S.D. = 0.46)
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
ผู้ เ รี ย นหลั ง เรี ย นด้ ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอนที่
พัฒนาขึ้น ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3 ผลการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน
รายการประเมิน
1. คุณภาพผลงาน (วัดได้)
1.1 ความถูกต้องของขนาด
1.2 ความถูกต้องของการพิมพ์
ข้อความ
1.3 องค์ประกอบโดยรวม
ของภาพ
2. คุณภาพผลงาน (วัดไม่ได้)
2.1 ความคิดสร้างสรรค์
2.2 ความประณีต
2.3 ความเรียบร้อย
3. เจตคติในการทํางาน
3.1 ความรอบคอบ
3.2 ความตรงต่อเวลา
3.3 ความมีวินัย
ผลการประเมินในภาพรวม

x̅ S.D. ร้อยละ

ระดับ
คุณภาพ

3.85 0.37 96.15 มากที่สุด
3.92 0.27 98.08 มากที่สดุ
3.69 0.47 92.31 มากที่สุด
3.54 0.51 88.46 มากที่สุด
3.50 0.51 87.50 มากที่สุด
3.77 0.43 94.23 มากที่สุด
3.73
4.00
3.92
3.79

0.45
0.00
0.27
0.40

93.27
100.00
98.08
94.90

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่าผลการประเมินสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน โดยใช้ใบประเมินผลรูบริคส์ 4 ระดับของ
ผู้ เ รี ย นหลั ง เรี ย นด้ ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอนที่
พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 3.79,
S.D. = 0.40) คิดเป็นร้อยละ 94.90
5.3 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการ
เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบบ
การเรียนการสอนที่พัฒนาขึน้
แบบทดสอบ

ก่อนเรียน
หลังเรียน

จํานวน คะแนน คะแนน
ประสิทธิภาพ
S.D.
ผู้เรียน เต็ม เฉลี่ย
เมกุยแกนส์

26
26

32
32

12.54 3.37
27.85 2.49

1.26

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้เรียนทําแบบทดสอบก่อน
เรียนมีคะแนนเฉลี่ย 12.54 คะแนน และทําแบบทดสอบ
หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 27.85 คะแนน เมื่อคํานวณหา
ประสิทธิภาพโดยใช้เกณฑ์ มาตรฐานของเมกุยแกนส์
มีค่าเท่ากับ 1.26
5.4 ผลการหาค่ าดัช นีประสิ ทธิ ผลทางการเรี ย นรู้
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ดังแสดงใน
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิทธิผลการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
จํานวน คะแนน คะแนนรวม คะแนนรวม ดัชนี
ร้อยละ
ผู้เรียน เต็ม ก่อนเรียน หลังเรียน ประสิทธิผล

26

32

326

724

0.79

79.00

จากตารางที่ 5 พบว่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียน
ของผู้ เ รี ย นหลั ง เรี ย นด้ ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอน
ที่พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 0.79 แสดงให้เห็นว่าผู้เรียน
มีความรู้เพิ่มขึ้น 0.79 หรือคิดเห็นร้อยละ 79
5.5 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น จํานวน 26
คน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 6 ผลการศึกษาความพึงพอใจ
ระดับความ
พึงพอใจ
1. ด้านการเตรียมการก่อนเรียน 4.38 0.56 มาก
2. ด้านการจัดการเรียน
4.48 0.50 มาก
เผชิญหน้า
3. ด้านการจัดการเรียนออนไลน์ 4.52 0.50 มากทีส่ ุด
4. ด้านสื่อ และเนือ้ หา
4.44 0.51 มาก
5. ด้านการวัดและประเมินผล 4.48 0.50 มาก
6. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
4.62 0.49 มากทีส่ ุด
ความพึงพอใจในภาพรวม 4.48 0.51 มาก
รายการประเมิน

x̅

S.D.
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จากตารางที่ 6 พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยรวมอยู่ ใ น
ระดับมาก (x̅ = 4.48, S.D. = 0.51)
6. สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิ จั ย พบว่ า รู ป แบบการเรี ย นการสอน
แบบผสมผสานตามฐานสมรรถนะ ด้วยกระบวนการ
เรียน MIAP ระดับปริญญาบัณฑิต ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
คุณภาพของรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด
ผู้ เ รี ย นมี ส มรรถนะการปฏิ บั ติ ง านหลั ง เรี ย นด้ ว ย
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด
ประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการเรี ย นการสอนที่
พัฒนาขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์มีค่าเท่บ
กับ 1.26
ดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ
0.79 แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.79 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 79
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน
ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก
6.2 อภิปรายผลการวิจัย
รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานตามฐาน
สมรรถนะ ประกอบด้วยการเรียนแบบเผชิญหน้า และ
การเรียนออนไลน์ ด้วยสัดส่วนเวลา 60:40 เนื่องจากเป็น
รายวิชาปฏิบัติจึงกําหนดให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาในการปฏิบัติ
งานมากกว่าการศึกษาทฤษฎี โดยใช้กระบวน การสอน
MIAP ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นสนใจปัญหา ขั้น
ศึกษาข้อมูล ขั้ นพยายาม และขั้นสําเร็จผล โดยได้ นํ า
ระบบจัดการเรียนรู้ ClassStart ที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองจากสื่อวิดีโอทั้งส่วนของภาค ทฤษฎี และส่วน
ของการสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนของการเรียน
ออนไลน์ จากนั้นวัดทักษะการปฏิบัติงานของผู้เรียนหลัง
เรี ยนในส่ วนของการเรี ยนแบบเผชิ ญหน้ าโดยใช้ แบบ
ประเมินผลรูบริคส์ สอดคล้องสมรรถนะด้านความรู้ความ
เข้าใจ ด้านทักษะหรือความชํานาญงาน และด้านเจตคติ
แล้ ววั ดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของหลั งเรี ยน โดยใช้
แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกตามวัตถุประสงค์
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ทฤษฏี สอดคล้องกับกฤช และคณะ [3] ที่พัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมครูแบบผสมผสาน ระหว่างการฝึกอบรมแบบ
เผชิญหน้าร่วมกับการฝึกอบรมด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยฝึกอบรมออนไลน์ ทําให้ผลการอบรมได้ผลดี แล้วยัง
สอดคล้องกับสุราษฎร์ [9] ที่ใช้รูปแบบการฝึกอบรมแบบ
MIAP ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมมีสมรรถนะด้านความรู้
ทักษะ และเจตคติที่ดี การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และ
การเรียนรู้จากเพื่อน
ผู้ เ รี ย นมี ส มรรถนะการปฏิ บั ติ ง านหลั ง เรี ย นด้ ว ย
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้นประกอบด้วยเอกสารประกอบเรียนการสอนที่
วิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลในด้านความรู้ความเข้าใจ
ด้านทักษะ และด้านเจตคติ ออกแบบสื่อการเรียนการ
สอนด้วยวีดิโอสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติอย่างละเอียดทุก
ขั้นตอน ทําให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้เป็น
อย่างดี ส่งผลให้ความสามารถทางด้านทักษะของผู้เรียน
สูงขึ้น สอดคล้องกับอินทิรา และไพโรจน์ [10] ได้พัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ เพื่ อเสริ มสร้ าง
สมรรถนะของผู้เรียน ด้วยรูปแบบกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้
เรียนคิดพินิจเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์ ส่งผลให้มีสมรรถนะ
สูงขึ้น แล้วยังสอดคล้องกับคมสัน และคณะ [11] ได้
พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าชี พ ตาม
สมรรถนะวิชาชี พ โดยจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนา
สมรรถนะให้กับครูอาจารย์ พบว่าผู้เข้าอบรมมีสมรรถนะ
วิชาชีพที่ดีขึ้น
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนสอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ เนื่องจากผู้เรียนได้
เรียนรู้ ด้วยตนเองผ่ านสื่อวิดีโอทั้ งส่ วนของภาคทฤษฎี
และส่วนของการสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานที่อธิบาย
ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด สามารถเปิดทบทวน
ได้หลายรอบตามความต้องการ ทําให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ สามารถนําไปปฏิบัติงานได้ สอดคล้องกับประสิทธิ
ชัย และคณะ [12] ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาเว็บฝึกอบรม
แบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ
MIAP เรื่อง การสร้างบทเรียนออนไลน์ พบว่าผู้เข้ารับ
การอบรมมีผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมหลังการอบรมสูงกว่า
ก่อนการอบรม
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ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลทางการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นด้ ว ย
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น พบว่าผู้เรียนมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 0.79 หรือคิดเห็นร้อยละ 79 เนื่องจาก
ผู้ วิ จั ย ได้ อ อกแบบรู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบ
ผสมผสานตามฐานสมรรถนะ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อ
วิดีโอสาธิ ตขั้นตอนการปฏิ บัติง าน ด้ วยระบบจั ด การ
เรี ย นรู้ ClassStart ที่ เ น้ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
ร่วมกันในชั้นเรียนผ่านการใช้งานเว็บบอร์ด สามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้ และผลงานร่วมกันได้ในชั้นเรียน มี
เอกสารประกอบการเรี ย นการสอนที่ มี คุ ณ ภาพใช้
ประกอบได้เป็นอย่างดี ทําให้ผู้เรียนมีความรู้ และเกิด
ทัก ษะการปฏิ บัติงาน ส่งผลให้มี ประสิท ธิผลทางการ
เรี ย นเพิ่ ม ขึ้ น และมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ รู ป แบบที่
พัฒนาขึ้นในระดับมาก สอดคล้องกับพิสุทธา [13] ที่ได้
ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์บน
เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ทํ า ให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และมีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนรู้
6.3 ข้อเสนอแนะ
ข้ อ เสนอแนะสถาบั น การศึ ก ษาที่ นํ า รู ป แบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานตามฐานสมรรถนะด้วย
กระบวนการเรียน MIAP
ระดับปริญญาบัณฑิต
ไปใช้ ควรเตรียมความพร้อมทางด้านเครื่องมือ และ
ระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ จํ า เป็ น ในการเรี ย น ได้ แ ก่
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และควรต้ อ งมี ก ารปฐมนิ เ ทศ เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเข้ า ใจ
กระบวนการเรียน สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ถูกต้อง
ควรมี ก ารพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบ
ผสมผสานตามฐานสมรรถนะ ด้วยกระบวนการเรียน
MIAP เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ในรายวิชาอื่น ๆ
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