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53257409 :  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
คําสําคัญ :  การเรียนแบบรวมมือ / การเรียนแบบผสมผสาน / อีเลิรนนิ่ง / เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มนสิชา  เปลงเจริญศิริชัย : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
ปที่ 4 ที่เรียนดวยการเรียนแบบรวมมือ กับการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนิรุทธ  สติมั่น.  228  หนา 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนกับหลังเรียนของกลุมนักเรียน
ที่เรียนดวยการเรียนแบบรวมมือ และกลุมนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบ
รวมมือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของกลุม
นักเรียนท่ีเรียนดวยการเรียนแบบรวมมือกับกลุมนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการ
เรียนแบบรวมมือรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 3) ศึกษาผลการทํางานรวมกันของกลุม
นักเรียนที่เรียนแบบรวมมือ และกลุมนักเรียนที่เรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 4) ศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนแบบรวมมือ และการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบ
รวมมือรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร  ปการศึกษา  2557 จํานวน 2 หองเรียน 70 คน  
    เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูการเรียนแบบรวมมือ 2) แผนการ
จัดการเรียนรูแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ 3) บทเรียนอีเลิรนนิง 4) แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบรวมมือ และแบบผสมผสาน
รวมกับการเรียนแบบรวมมือ 6) แบบประเมินผลการทํางานรวมกัน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก 
คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบคาที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบวา  
 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียน
แบบรวมมือ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01     
 2) ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของกลุมนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบรวมมือกับกลุมนักเรียนที่
เรียนดวยการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือ  แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 
 3) ผลการทํางานรวมกันของนักเรียนที่เรียนแบบรวมมือโดยรวมอยูในระดับดี (x = 4.08, S.D 
= .312) และผลการทํางานรวมกันของนักเรียนที่เรียนแบบผสมผสานรวมกับการเรียนแบบรวมมือโดย
รวมอยูในระดับดี (x = 4.10, S.D = .196)  
 4) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบรวมมือ โดยรวมทุกดานอยูในระดับเห็นดวย
มากที่สุด (x = 4.78, S.D = 0.475) และความคิดเห็นของนักเรียนการเรียนแบบผสมผสานรวมกับการ
เรียนแบบรวมมือโดยรวมทุกดานอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด (x = 4.60, S.D = 0.673)   
 
 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร      
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................                   ปการศึกษา 2557                      
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ   ........................................  
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53257409 : MAJOR: (EDUCATIONAL TECHNOLOGY) 
KEY WORD : COOPERATIVE LEARNING / BLENDED LEARNING / E-LEARNING / INFORMATION 

TECHNOLOGY 
MONSICHA PLENGCHAROENSIRICHAI : A  COMPARISON OF LEARNING ACHIEVEMENT 

OF MATHAYOMSUKSA 4 STUDENTS BETWEEN STUDY BY COOPERATIVE LEARNING AND 
BLENDED LEARNING WITH COOPERATIVE LEARNING. 
INDEPENDENT STUDY ADVISOR : ASST.PROF. ANIRUT SATIMAN, Ed.D. , 228 pp. 
 
 The purposes of this research were 1) compare students pretest and posttest study 
by cooperative learning and study by blended learning with cooperative learning. 2) compare 
students posttest between cooperative learning and blended learning with cooperative learning.  
3) study the group work skills after learning by cooperative learning and study the group work 
skills  after learning by blended learning with cooperative learning. 4) study student opinion 
cooperative learning and blended learning with cooperative learning. The sample is students of 
mathayomsuksa 4 at Prathandongrungwittayakan school academic year 2014 2 classrooms 70 
students. 
 The research instruments were 1) lesson plan on cooperative learning. 2) lesson plan 
on blended learning with cooperative learning. 3) e-Learning for blended learning with 
cooperative learning. 4) the learning achievement test. 5) questionnaire from on students opinion 
cooperative learning and blended learning with cooperative learning. 6) evaluation from group 
work skills. The data analysis was mean, percentage, standard deviation, and   t- test dependent, 
t-test independent. 
 The results of the research were as follow : 

1) Posttest of the learning achievement by cooperative learning was higher than 
pretest at .01 level of significance and posttest of the learning achievement by blended learning 
with cooperative learning was higher than pretest at .01 level of significance. 

2) Posttest of the learning achievement between cooperative learning and blended 
learning with cooperative learning the result showed significance difference at .05. 

3) Student group work skills learning by cooperative learning was good level  (x  = 
4.08, S.D = .312) and Student group work skills learning by blended learning with cooperative 

learning was good level (x = 4.10, S.D = .196) 

4) Student opinion study by cooperative learning was high level (x = 4.78, S.D = 

0.475) and student opinion study by blended learning with cooperative learning was high level (x 
= 4.60, S.D = 0.673)  
Department of Educational Technology       Graduate School, Silpakorn University     
Academic Year 2014 
Student's signature........................................                            
Independent Study Advisor's signature........................................ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การคนควาอิสระฉบับนี ้ สําเร็จลุลวงดวยความอนุเคราะหเปนอยางสูงจาก           
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนิรุทธ  สติมั่น  อาจารยที่ปรึกษาและควบคุมงานวิจัย ผูชวยศาสตราจารย         
ดร.เอกนฤน  บางทาไม อาจารยผู ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารยประทิน  คลายนาค ประธาน
ตรวจสอบการคนควาอิสระ   และคณาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทานที่ใหความรู คําปรึกษาและขอเสนอแนะ ตลอดจนปรับปรุงแกไข    
ใหงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จดวยดี  ผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้  

ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญ ไดแก  ผูชวยศาสตราจารย เรวดี ศรีเอ่ียมสะอาด  อาจารย  
ดร. วรวุฒิ มั่นสุขผล อาจารยปติมา เงินเส็ง อาจารยศัลยพงศ  วิชัยดิษฐ อาจารย ดร.สิทธิชัย      
ลายเสมา อาจารยสุภาพร  พรมโส  อาจารยดวงสมร  อปราชิตา อาจารยหงสหยก ปลาตะเพียนทอง  
อาจารยอิสรีย  ยังอยู ที่ไดกรุณาเปนที่ปรึกษา แนะนําชวยเหลือและตรวจสอบแกไขขอบกพรองของ
เครื่องมือในงานวิจัยจนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

ขอขอบพระคุณผูอํานวยการคงคา  จุลกิจวัฒน   ผูอํานวยการโรงเรียนพระแทนดงรัง
วิทยาคาร ที่ใหการสนับสนุนการทําวิจัยตลอดมา และขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4         
ปการศึกษา 2557 ที่ใหความรวมมือในการทดลองใชเครื่องมือ  ตลอดจนทําการทดลองรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี 

ขอขอบพระคุณคณาจารย ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทุกทานที่คอยประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัยตลอดมา 

และทายที่สุดขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม พ่ีสาวท่ีนารัก ผูที่ดูแลผูวิจัยเปนอยางดี 
ที่คอยเปนกําลังใจ อบรมส่ังสอน ใหการสนับสนุน พรอมที่จะชวยเหลือผูวิจัยในทุกๆดาน เพ่ือนๆ พ่ีๆ 
นองๆ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทุกทาน ที่คอยใหคําแนะนําใหการชวยเหลือและเปนกําลังใจท่ีดี
ตลอดมา  
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