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บทที่ 1 

บทน า 

ความส าคัญของปัญหา 

  ปัจจุบันการวิจัยเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็น เพราะการวิจัยเป็นเครื่องมือหรือวิธีการในการแสวงหาความรู้
ของปัญหาต่างๆ ที่ต้องการแสวงหาค าตอบ  ประเทศไทยมียุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-
2564) ซึ่งก าหนดเป้าหมายให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนา โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรม มี
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในด้านสังคม
และเศรษฐกิจ...”(กองนโยบายและแผนการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2560) สุทธิพร จิตต์
มิตรภาพ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้กล่าวถึงความส าคัญของการวิจัยในทัศนะของเมธีอาวุโส  
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา ว่า...วิจัย คือ การหาความรู้โดยอาศัยหลักการ ของการคิดวิเคราะห์ที่
เป็นระบบอย่างมีเหตุมีผล อันจะน าไปแก้ปัญหา ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ วิจัยจึงควรท า
ให้เป็นมันสมองของประเทศ... เมธีอาวุโสอีกท่านหนึ่งคือศาสตราจารย์ นายแพทย์  ประเวศ วะสี ก็ได้กล่าวไว้ว่า ...
สถานการณ์ใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา การสร้างและใช้ความรู้ใหม่จึงจ าเป็น  ถ้าไม่สามารถสร้างและใช้ความรู้ใหม่ก็ท า
ให้ถูกต้องไม่ได้ ในวิถีชีวิตการท าให้ถูกต้องเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะฉะนั้นการวิจัย คือ วิถีชีวิต…   

หน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัยเวสต์เทิร์นซิดนีย์ ออสเตรเลีย (Research Service, Western Sydney 
University. 2020) ให้ความหมายการวิจัยว่าหมายถึงการสร้างความรู้ใหม่และ/หรือการใช้ความรู้ที่มีอยู่ในรูปแบบ
ใหม่และสร้างสรรค์เพ่ือสร้างแนวคิด วิธีการและความเข้าใจใหม่ ซึ่งอาจรวมถึงการสังเคราะห์และวิเคราะห์งานวิจัย
ก่อนหน้านี้ในขอบเขตที่น าไปสู่ผลลัพธ์ใหม่และสร้างสรรค์ 
  พจนานุกรมเว็บสเตอร์ (Webster's 1913 Dictionary. ND.) มีค าจ ากดัความว่า การวิจัยหมายถึง-
การศึกษาตรวจสอบอย่างเป็นระบบเพ่ือก าหนดข้อเท็จจริง -การสังเกตปรากฏการณ์อย่างเป็นระบบโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเรียนรู้ข้อเท็จจริงใหม่หรือทดสอบการประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับข้อเท็จจริงที่ทราบ - เรียกอีกอย่างว่า
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ นี่คือส่วนการวิจัยที่เรียกว่า "การวิจัยและพัฒนา" (R&D-Research and 
development) 
  นอกจากนั้น อัลเบิร์ต เซนท์-จเยอรจ์ยี (Albert Szent-Györgyi) (Brainy Quotes. 2001) นักเภสัช
ศาสตร์ชาวฮังการี มีชีวิตอยู่ ค.ศ.1893-1986 ผู้ค้นพบวิตามินซีและองค์ประกอบปฏิกิริยาของวัฏจักรกรดซิตริก 
เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์เขากล่าวไว้ว่า...การวิจัยคือการเห็นสิ่งที่คนอ่ืนเห็นและคิดในสิ่งที่ไม่มีใครคิด... 
ส่วน อัลเบิร์ต ไอสไตน์ (Albert Einstein) (Brainy Quotes. 2001) มีชีวิตอยู่ ค.ศ.1879-1955 บิดาแห่งฟิสิกส์
สมัยใหม่ นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดแห่งศตวรรษท่ี 20  ได้กล่าวไว้ว่า...สิ่งส าคัญอย่าหยุดตั้งค าถาม 
ความอยากรู้มีเหตุผลในการด ารงอยู่ คนเราอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงเมื่อเขาคิดใคร่ครวญความลึกลับแห่งนิรันดร ชีวิต 
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และโครงสร้างอันน่าอัศจรรย์ของความเป็นจริง แค่เพียงพยายามให้เพียงพอที่จะท าความเข้าใจเรื่องลี้ลับเหล่านี้
เพียงเล็กน้อยในแต่ละวันก็เพียงพอแล้ว... 

โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ปัญหาสมัยใหม่ต้องการวิธีแก้ปัญหาที่ทันสมัย การวิจัยจึงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
ในการแก้ปัญหา ผลการวิจัยมากมายตลอดประวัติศาสตร์ท าให้มนุษย์มาอยู่ในความรุ่งเรืองก้าวหน้า ณ ปัจจุบัน  
ซึ่งเป็นเหตุผลว่าท าไมการวิจัยจึงมีความส าคัญ  ด้วยปัจจุบันการวิจัยมีความส าคัญและน ามาใช้ประโยชน์ในทุก
ศาสตร์ รายวิชาวิธีวิจัย (Research Methods) จึงถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และมี
รายวิชานี้เพียงรายวิชาเดียวในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัย  โดยมีค าอธิบายรายวิชาว่า “แนวคิดของการวิจัย 
วิธีการวิจัยรูปแบบต่าง ๆ กระบวนการวิจัยทั่วไป ได้แก่  เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือวิจัย  และการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย”  รายวิชานี้ มีบรรยาย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 2 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์  ช่วงเวลาดังกล่าวจึงค่อนข้างสั้นส าหรับการเรียนรู้ศาสตร์การวิจัยให้เพียงพอที่จะท าให้ผู้เรียนน าความรู้
ไปใช้งานและลงมือท างานวิจัยได้  คณะผู้วิจัยจึงคิดสร้างสื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ิมเติมเสริมจาก
การเรียนและฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 
 ในช่วงเวลาเดียวกันนี้สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด 19 ที่รุนแรง ส่งผลกระทบอย่างส าคัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศรวมไปถึงการศึกษา ส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการเรียนการสอน   กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตกรรมได้ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคในช่วงที่มีการระบาดสูง 
ได้แก่  การงดใช้สถานที่ในสถาบันการศึกษา หากมีการรวมผู้คนจ านวนมาก  ให้จัดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การสื่อสารทางไกลหรือวิธีการทางอิเล็กโทรนิกส์ มีมาตรการการท างานที่บ้านหรือปฏิบัติงานนอกที่ตั้งเพ่ือลดการ
เดินทางและลดการสัมผัสแพร่เชื้อ และให้สถาบันอุดมศึกษาปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์หรือแบบผสมผสานและปรับวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้การจัดการศึกษา
ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง (กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตกรรม. 2563 )  การจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบออนไลน์เป็นการเรียนที่มีความมีความยึดหยุ่นโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาจารย์และนักศึกษา 
สามารถติดต่อ สื่อสาร ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียน   โดยใช้ E-mail และ 
Chat เป็นต้น  แตผู่้เรียนจ าต้องมีความรับผิดชอบในการเรียน เพราะเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (จักรกฤษณ์ โพดา
พล. มปป. น 4)   
  ในการเรียนรายวิชาวิธีวิจัย การพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สอนและผู้เรียนก็เป็นช่วงเวลาที่
จ าเป็น  ดังนั้นการเรียนรู้แบบผสมผสานจึงเป็นทางออกส าหรับปัญหา  การเรียนรู้แบบผสมผสานมีความหมาย
ตามท่ี the GLOSSARY OF EDUCATION REFORM for journalists, parents, and community members. 
(2013) อธิบายไว้ว่าเป็นการฝึกฝนโดยใช้ประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งแบบออนไลน์และแบบตัวต่อตัวเช่นใน
หลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสาน ผู้เรียนเข้าร่วมชั้นเรียนที่ผู้สอนในห้องเรียนแบบเดิมในขณะเดียวกันก็เรียน
ส่วนประกอบออนไลน์ของหลักสูตรนอกห้องเรียนได้อย่างอิสระ ในกรณีนี้เวลาในชั้นเรียนอาจถูกแทนที่หรือเสริม
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ด้วยประสบการณ์การเรียนรู้ออนไลน์และผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อเดียวกันทางออนไลน์เช่นเดียวกับท่ีท า
ในชั้นเรียน นั่นคือประสบการณ์การเรียนรู้แบบออนไลน์และแบบตัวต่อตัวจะขนานกันและเสริมกันและกัน 
 ด้วยความส าคัญของการวิจัยในสังคมปัจจุบัน ท าให้ความรู้การวิจัยเป็นเรื่องจ าเป็น อย่างไรก็ตามรายวิชา

วิธีวิจัยในระยะเวลา 1 ภาคเรียน 16 สัปดาห์ 4 เรียนต่อสัปดาห์ ย่อมเป็นเวลาที่สั้นมากท่ีจะส่งผ่านความรู้การวิจัย

ใหแ้ก่นักศึกษาที่ไม่มีพ้ืนความรู้การวิจัยมาก่อน ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติให้สามารถอ่านศึกษางานวิจัยต่างๆและลง

มือปฏิบัติงานวิจัยจริงด้วยตนเองได้ภายใน 1 ภาคเรียน ประกอบกับสถานการณ์โควิด สถาบันการศึกษางดใช้

สถานที่ มีมาตรการการท างานที่บ้านหรือปฏิบัติงานนอกที่ตั้งเพ่ือลดการเดินทางและลดการสัมผัสแพร่เชื้อ  

คณะผู้วิจัยจึงสร้างอีเลิร์นนิงส าหรับนักศึกษาในรายวิชาวิธีการวิจัย และใช้การเรียนแบบผสมผสานในรายวิชา

วิธีการวิจัยนี้ กับนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพ่ือให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

ในช่วงวิกฤติโควิดนี้ และเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนคณะผู้วิจัยจึงศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในการใช้อีเลิร์นนิง กับ

การเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาวิธีการวิจัย เพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุงการเรียนการสอนและสื่ออีเลิร์นนิงที่ใช้ใน

การเรียนการสอน ในรายวิชานี้ต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

  การวิจัยเรื่อง “การใช้วิธีการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาวิธีการวิจัยส าหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี” มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
          1. เพ่ือศึกษาผลการใช้วิธีการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาวิธีการวิจัยส าหรับนกัศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

2. เพ่ือศึกษาเจตคตขิองนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีต่อสื่อการเรียน 
อีเลิร์นนิงและการเรียนแบบผสมผสานรายวิชาวิธีการวิจัย 

 3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาวิธีการวิจัยส าหรบันักศึกษา
ภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 
ค าถามการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง ““การใช้วิธีการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาวิธีการวิจัยส าหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี”” มีค าถามการวิจัย 3 ข้อดังนี้ 

1. นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
วิธีการวิจัยมีผลการใช้วิธีการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาดังกล่าวเป็นอย่างไร 
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2. นักศึกษากลุ่มนี้มีเจตคติอย่างไรต่อสื่อการเรียนอีเลิร์นนิงและการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชา
วิธีการวิจัย 

3. นักศึกษากลุ่มนี้มีแนวทางอย่างไรในการพัฒนาการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาวิธีการวิจัยส าหรับ
นักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีของเขตการวิจัยดังนี้ 
   1. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาระหว่าง เมษายน 2563 – กันยายน 2563 
          2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาเจตคติของนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรีต่อการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาวิธีการวิจัยเพ่ือน ามาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชานี้ 

3. ขอบเขตด้านประชากร ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะประชากรที่เป็นนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชารายวิชาวิธีการวิจัย ในภาคเรียนที่ 1/2563 และคงเรียนอยู่จน
สอบปลายภาคเรียน 

4. ขอบเขตด้านสถานที่ ผู้วิจัยสอบถามเก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชารายวิชา 
วิธีการวิจัยทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพ  

นิยามศัพท ์
 

ค าจ ากัดความของค าศัพท์ที่ใช้ในความหมายเฉพาะในการวิจัยเรื่อง “การใช้วิธีการเรียนแบบผสมผสานใน
รายวิชาวิธีการวิจัยส าหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี” มีดังนี ้

 

การเรียนแบบผสมผสาน (Blended learning) คือการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์การเรียนทั้งแบบ

ออนไลน์และแบบตัวต่อตัว นักศึกษาเข้าเรียนชั้นเรียนที่อาจารย์สอนในห้องเรียนแบบเดิมหรือการเข้าเรียน

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม MEET เสริมด้วยประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านอีเลิร์นนิ่งเกี่ยวกับหัวข้อเดียวกันในชั้นเรียน

และทางออนไลน์ 

  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ คือ การศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาจารย์และนักศึกษา 

สามารถ ติดต่อสื่อสาร ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียน 

  อีเลิร์นนิง คือ การเรียนด้วยบทเรียนที่คณะผู้วิจัยจัดท าขึ้นไว้บนเว็บไซต์ของ ส านักวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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  เจตคติ หมายถึง สภาพความรู้สึกทางด้านจิตใจที่เกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้อันเป็นผลให้เกิด
ท่าทีหรือความคิดเห็น ความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะที่ชอบหรือไม่ชอบ  ในที่นี้คือเจตคติของนักศึกษาซึ่งเกิด
จากประสบการณ์ และการเรียนรู้จากการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชาวิธีการวิจัย 
  นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาวิธีการวิจัย ในภาคเรียนที่ 1/2563  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การวิจัยเรื่อง “การใช้วิธีการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาวิธีการวิจัยส าหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี” ได้ประโยชน์ ดังนี้ 

1. ผลผลิตที่เกิดจากการวิจัย 
1.1 ได้สื่อ e-Learning ส าหรับการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาวิธีการวิจัยส าหรับนักศึกษา 

ภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
1.2 ผลการวิจัยนี้ท าให้ได้รู้ความคิดเห็น เจตคติของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ต่อการใช้ e-learning กับการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาวิธีการวิจัยส าหรับ
นักศึกษา เป็นความคิดเห็นที่ผู้วิจัยจะสามารถน ามาปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนได้โดยตรง 

2. ผู้ใช้ผลผลิตที่เกิดจากการวิจัย 
2.1 คณะผู้วิจัยประกอบด้วยผู้สอนและนักวิชาการส านักวิทยบริการได้ทราบความคิดเห็น เจตคติ 

ของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ e-learning ในการเรียนรายวิชาวิธีการวิจัยส าหรับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

2.2 ผู้สอนได้ทราบความคิดเห็น เจตคติของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราช 
ภัฏธนบุรีที่มีต่อการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาวิธีการวิจัยส าหรับนักศึกษา สามารถน าข้อมูลนี้ไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชานี้ได้ 
   2.3 เป็นแนวทางแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ อาจารย์ผู้สอนในรายวิชานี้ หรือรายวิชาอ่ืน และ
สาขาวิชา ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น เจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ e-learning กับการเรียนแบบ
ผสมผสานในรายวิชานี้เพ่ือน าข้อมูลนี้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติโรคระบาดโควิด
นี้ได ้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 

ทฤษฎี 
การเรียน 
การสอน 

แบบผสมผสาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์-วางแผน-ออกแบบ 
-พัฒนาและน าไปใช้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

การเรียน 
แบบผสมผสาน 

ในรายวิชา 
วิธีการวิจัย 

ของนักศึกษา 
สาขา 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุร ี

การเรียนแบบน าตนเองด้วย 
e-learningรายวิชาวธิีการวิจัยผ่านระบบe-

learning ของส านักวิทยบริการ 
การเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าและท า

กิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน 
 

หลักสูตร
ค าอธิบายรายวิชา 

วิธีวิจัย 

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน 
โปรแกรม MEET 

สื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วย 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และไลน์ 

อภิปรายสรุปผลการเรียน 
 

ประเมินผลการเรียน 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

  




