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ทิพวลัย ์ แซ่โงย้ : การศึกษาผลสมัฤทธิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้  เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ 
ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  3 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน  . อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์                                 
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การวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์เพือ ) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ                          

ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ก่อนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน  ) เปรียบเทียบความ
คงทนในการเรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ หลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานและหลงัเรียนผ่านไปแลว้  สัปดาห์ และ ) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ทีมีต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน  กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัคือ นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3/1 ภาคเรียนที 2               
ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา อาํเภอกาํแพงแสน จังหวดันครปฐม สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 9 จาํนวน 35 คน 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรู้ เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ 2) คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ 3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย ( x ) ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน  (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่เ ป็นอิสระต่อกัน  ( t-test dependent) และการวิ เคราะห์ เ นือหา                          
(Content Analysis) 

ผลการวจิยัพบวา่ 
1. ผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ หลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานสูงกวา่

ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตทีระดบั .05 
2. ความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ ด้วยการจัด                        

การเรียนรู้แบบผสมผสานหลงัเรียนและหลงัเรียนผา่นไปแลว้  สปัดาห์ ไม่แตกต่างกนั 
3. ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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 A STUDY ON LEARNING ACHIEVEMENT AND LEARNING RETENTION OF 

MATTHAYOMSUKSA 3 STUDENTS ON THE TOPIC OF NORTH AMERICA CONTINENTAL TAUGHT 

BY BLENDED LEARNING. THESIS ADVISORS: ANAN PANIN, Ph.D., ASST. PROF. ORAPIN 

SIRISAMPHAN,  Ph.D., AND ASST. PROF. PORANAT KITROONGRUENG, Ph.D. 225 pp. 

 

The purposes of this research were to 1) compare the learning achievement of Matthayomsuksa 3 

students on the topic of North America continent before and after the use of blended learning 2) compare the 

learning retention of the students on the topic of North America continent and 3) investigate the opinions of the 

students toward blended learning. The sample used in the study was 35 Matthayomsuksa 3/1 students of 2nd 

semester in 2014 at Kampaengsaenwitthaya School, Kampaengsaen District, Nakhon Pathom Province under the 

jurisdiction of the Secondary Education Service Area Office 9. 

The instruments used in the research comprised 1) lesson plans on the topic of North America Continent                           

2) computer assisted instruction on the topic of North America Continent 3) a learning achievement test and                        

4) a questionnaire for the opinions of students toward blended learning. The data were analyzed by using mean            
( x ), standard deviation (S.D.), t-test dependent, and content analysis.  

The research results revealed that : 

1. The learning achievement of the students on the topic of North America Continent after the use of 

blended learning was higher than that of before the use with the statistical significance at the level of .05. 

2. The learning retention of Matthayomsuksa 3 students on the topic of North America Continent right 

after the use and 2 weeks after the use of blended learning was not different. 

3. The opinions of the students toward blended learning was generally at the strongly agree level.     

 

 

 

 

 

Department of Curriculum and Instruction           Graduate School, Silpakorn University 

Student's signature …...…………….…..                                       Academic Year  

Thesis Advisors'signature1…………….…..………2…………………….…….3…………..……..… 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 
 

กติติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ เรือง การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ ของ
นกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3 เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ  ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานเล่มนี 
สําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีดว้ยความกรุณาในการให้คาํปรึกษา คาํแนะนาํ ความช่วยเหลือและกาํลงัใจ
จาก อาจารย ์ดร.อนนั  ปันอินทร์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรพิณ  ศิริสัมพนัธ์  และผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.ปรณฐั  กิจรุ่งเรือง ผูเ้ป็นอาจารยที์ปรึกษาตงัแต่เริมตน้จนวทิยานิพนธ์เล่มนีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรพล  บุญลือ ผูท้รงคุณวุฒิ ทีกรุณาให้คาํปรึกษา แนะนาํ 
แกไ้ขขอ้บกพร่องเพือใหว้ทิยานิพนธ์มีความถูกตอ้งและสมบูรณ์ยงิขึน 

ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวฒันวรชัย  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์                            
ดร.ธีรศกัดิ  อุ่นอารมณ์เลิศ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล อาจารย ์ดร.เพญ็พนอ พ่วงแพ 
และอ.มณฑิรา  พนัธ์ุอน้ ทีให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครืองมือในการวิจยั ทาํให้ผูว้ิจยั
สามารถดาํเนินการวิจยัและเก็บขอ้มูลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทงัขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์
อยา่งยงิต่อการทาํวทิยานิพนธ์ใหมี้ความถูกตอ้งและสมบูรณ์ยงิขึน 

ขอขอบพระคุณผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการ คณะครูและนกัเรียนโรงเรียนกาํแพงแสนวทิยา 
อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ทีให้ความร่วมมือและอาํนวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูลเป็น
อยา่งดี  

ขอขอบพระคุณคุณครูเพ็ญประภา  เกรอด คุณครูปุณณวชั  ทพัธวชั และคุณครูปรัชฌภรณ์  
ทวีสุข สําหรับความช่วยเหลือ คาํแนะนาํและกาํลงัใจทีมีให้เสมอมาจนทาํให้วทิยานิพนธ์เล่มนีสําเร็จ
ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  

ขอขอบคุณเพือน  พีและน้องระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรและบุคคลอนัเป็นทีรักทุกท่าน สําหรับความช่วยเหลือ คาํแนะนาํ
และกาํลงัใจทีมีใหเ้สมอมาจนทาํใหว้ทิยานิพนธ์เล่มนีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  

ทา้ยทีสุดนี ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ผูซึ้งใหชี้วติ การอบรมเลียงดู ใหค้วามรู้ ความสามารถ 
เป็นผูว้างรากฐานทางการศึกษา รวมถึงสนบัสนุนปัจจยัทางการศึกษามาโดยตลอด และขอขอบคุณ
สมาชิกทุกๆท่านในครอบครัวทีเป็นแรงบนัดาลใจ และใหก้าํลงัใจในการศึกษาเป็นอยา่งดี ทาํใหผู้ว้จิยั
สาํเร็จการศึกษาปริญญาโทดงัทีมุ่งหมายไว ้
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