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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ในการวิจัยเรื่อง “การใช้วิธีการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาวิธีการวิจัยส าหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี” ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย โดยผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นเป็น 5 ประเด็น ดังนี้ 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนแบบผสมผสาน 

2 .แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอีเลิร์นนิง 
3. ระบบอีเลิร์นนิงของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเจตคติ 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนแบบผสมผสาน 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนแบบผสมผสาน(Blended Learning) มีประเด็นศึกษา4 
ประเด็น ประกอบด้วย ความหมายของการเรียนแบบผสมผสาน ลักษณะและรูปแบบของการเรียนแบบผสมผสาน 
และ การออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดังนี้ 
 

ความหมายของการเรียนแบบผสมผสาน 
 

  ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศถูกน ามาใช้ในการเรียนการสอนและ
ได้รับความนิยมแพร่หลายมากข้ึน  ในภาษาอังกฤษมีค าศัพท์หลายค าท่ีมีความหมายถึงการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานหลากหลายวิธี โดยมักมีบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบอยู่ด้วย เช่น Blended learning, 
hybrid learning, web-enhanced learning, integrated learning, multi-method learning, mixed 
mode learning เป็นต้น 
  การเรียนรู้แบบผสมผสาน หรือ Blended Learning จากค าจ ากัดความของภาสกร เรืองรอง และคณะ 
(2556. ออนไลน์) คือรูปแบบการเรียนการสอนภายใต้กระแสแห่งการพัฒนาการด้านเทคโนโลยี ที่บูรณาการใช้
เทคโนโลยีกับการสอนแบบปกติ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 จินตวีร์ คล้ายสังข์ (2562. ออนไลน์) รูปแบบการสอนแบบใหม่อีกรูปแบบหนึ่งภายใต้กระแสแห่ง
พัฒนาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นรูปแบบของการบูรณาการปรับใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการเรียน
การสอนแบบปกติ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่ก้าวไกลเกิดทั้งประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพทางการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน 
ซึ่งรูปแบบดังกล่าวนี้เรียกว่า “การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)” 
 

บุญประกอบ เกาเล็ก ( 2563. น.78-79) ได้อธิบายว่า การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) 
คือ กระบวนการเรียนรู้ ที่ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การเรียนที่ผสม 
การเรียนออนไลน์และการเรียนในชั้นเรียน  ผู้สอนสามารถใช้วิธีการสอนสองวิธีหรือมากกว่าในการเรียนการสอน 
เช่น การฝึกอบรมในห้องเรียนซ่ึงเป็นการสอนแบบเผชิญหน้า ผนวกกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน
เทคโนโลยีในลักษณะห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom)  หลังจากนั้นผู้สอนอาจน าเนื้อหาบทความโพสต์
ไว้บนเว็บหรือการบันทึกสื่อวิดีทัศน์เพ่ือเผยแพร่ ในระบบ E-Learning ด้วยระบบ LMS (Learning Management 
System) หลังจากนั้นสรุปบทเรียน และประเมินผลการเรียนได้ 

 

 Procter ให้ค าจ ากัดความของการเรียนรู้แบบผสมผสานในปี 2003 (อ้างถึงใน Bryan A., and 
Volchenkova. K.N. 2016 )ว่าการเรียนแบบผสมผสานเป็น'การผสมผสานที่มีประสิทธิภาพของวิธีต่างๆ ของการ
ให้ความรู้ รูปแบบของการสอนและรูปแบบของการเรียนรู้ 
 

The GLOSSARY OF EDUCATION REFORM for journalists, parents, and community 
members. (2013) ได้อธิบายความหมายของการเรียนรู้แบบผสมผสานไว้ว่าเป็นการฝึกฝนโดยใช้ประสบการณ์
การเรียนรู้ทั้งแบบออนไลน์และแบบตัวต่อตัวเช่นในหลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสาน ผู้เรียนเข้าร่วมชั้นเรียนที่ครู
สอนในห้องเรียนแบบเดิมในขณะเดียวกันก็เรียนส่วนประกอบออนไลน์ของหลักสูตรนอกห้องเรียนได้อย่างอิสระ ใน
กรณีนี้เวลาในชั้นเรียนอาจถูกแทนที่หรือเสริมด้วยประสบการณ์การเรียนรู้ออนไลน์และผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
หัวข้อเดียวกันทางออนไลน์เช่นเดียวกับที่ท าในชั้นเรียน นั่นคือประสบการณ์การเรียนรู้แบบออนไลน์และแบบตัว
ต่อตัวจะขนานกันและเสริมกันและกัน 

 

 The Cambridge English Dictionary (2021) ให้ค าจ ากัดความของ Blended Learning หรือ การ
เรียนรู้แบบผสมผสานว่าคือ “วิธีการเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างบทเรียนในห้องเรียนแบบดั้งเดิมกับบทเรียนที่ใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอาจใช้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต” 
 

 สรุปความหมายโดยรวมของการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่
เกิดจากการจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิธี  ที่ค านึงถึงผู้เรียน เนื้อหาการเรียนและปริบทสถานการณ์ และ
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สามารถจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน โดยน าเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้สูงสุด เกิดทักษะ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนนั้น 

 
ลักษณะและรูปแบบของการเรียนแบบผสมผสาน 
 

  ตามความเห็นของ Chew, Jones และ Turner ( 2008 อ้างถึงใน Bryan A., and Volchenkova. K.N. 
2016 ) การเรียนรู้แบบผสมผสานจะเกี่ยวข้องกับการผสมผสานระหว่างสองสาขาวิชาคือการศึกษา 
(education)และเทคโนโลยีการศึกษา(educational technology) 
 

           Horn , Michael B. and Staker, Heather (2014. อ้างถึงใน Christensen Institute. ) 
กล่าวถึงลักษณะและรูปแบบของการเรียนรู้แบบผสมผสานว่าเป็นโปรแกรมการศึกษาอย่างเป็นทางการที่ 
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยมีลักษณะดังนี้ 
 1. ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์โดยมีองค์ประกอบของการควบคุมผู้เรียนในเรื่องเวลา
สถานที่เส้นทางและ / หรือล าดับก้าวของการเรียนรู้ 
 2. ส่วนหนึ่งของการดูแลตรวจสอบการเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่ในสถานที่ห่างไกลจากบ้าน 
 3. รูปแบบตามเส้นทางการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนภายในหลักสูตรหรือหัวเรื่องที่เรียนจะเชื่อมโยงกัน
เพ่ือให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 

โปรแกรมการเรียนรู้แบบผสมผสานส่วนใหญ่มักมีรูปแบบคล้ายกับหนึ่งในสี่รูปแบบ (Christensen 
Institute. ) ประกอบด้วย Rotation model, Flex model, A La Carte model และ Enriched Virtual 
model ดังนี้ 

1. รูปแบบการหมุนเวียน (Rotation model) หลักสูตรหรือวิชาที่ผู้เรียนหมุนเวียนตาม 
ตารางเวลาหรือตามดุลยพินิจของผู้สอนระหว่างรูปแบบการเรียนรู้ซึ่งอย่างน้อยหนึ่งในนั้นคือการเรียนรู้ออนไลน์  
รูปแบบอ่ืนๆ อาจรวมถึงกิจกรรมต่างๆเช่นการสอนแบบกลุ่มเล็กหรือแบบเต็มชั้นโครงการกลุ่มการสอนแบบ
รายบุคคลและการมอบหมายงาน 

2. รูปแบบยืดหยุ่น (Flex model ) หลักสูตรหรือวิชาที่การเรียนรู้ออนไลน์เป็นหัวใจส าคัญของ 
การเรียนรู้ของผู้เรียน แม้ว่าจะน าผู้เรียนไปสู่กิจกรรมออฟไลน์ในบางครั้งก็ตาม  ผู้เรียนด าเนินการตามก าหนดการ
ที่ก าหนดเองเป็นรายบุคคลระหว่างรูปแบบการเรียนรู้ต่างๆ  ผู้สอนบันทึก ดูแล ให้การสนับสนุนแบบตัวต่อตัวบน
พ้ืนฐานที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามความจ าเป็นผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการสอนกลุ่มย่อย และการสอนพิเศษ
รายบุคคล  

3. รูปแบบทีส่ั่งตามต้องการ (A La Carte model)  หลักสูตรรูปแบบนี้ผู้เรียนใช้แบบออนไลน์ 
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ทั้งหมดเพ่ือประกอบกับประสบการณ์อ่ืนๆ ที่ผู้เรียนมีในสถานศึกษา ครูสอนวิชาส าหรับหลักสูตร A La Carte คือ
ครูออนไลน์ นักเรียนสามารถเรียนหลักสูตร A La Carte ได้ทั้งในวิทยาเขตหรือในสถานที่อ่ืน 
หลักสูตร A La Carte แตกต่างจากการเรียนรู้ออนไลน์แบบเต็มเวลาเนื่องจากไม่ใช่ประสบการณ์ที่เหมือนกันทั้ง
สถาบัน ผู้เรียนทีเ่รียนรายวิชานี้แบบ A La Carte และรายวิชาอ่ืนๆ แบบเผชิญหน้าทีส่ถาบันการศึกษาได้ 
 

4. รูปแบบเสมือนจริงที่สมบูรณ์แบบ (Enriched Virtual model) เป็นหลักสูตรหรือวิชาที่ 
ผู้เรียนต้องเริ่มจากการเรียนรู้แบบเผชิญหน้ากับครูผู้สอนจากนั้นจึงมีอิสระที่จะเรียนการบ้านจากระบบทางไกล 

การเรียนรู้ออนไลน์เป็นหัวใจส าคัญของการเรียนรู้ของผู้เรียน เมื่อผู้เรียนอยู่ห่างไกลโดยล าพัง  โดยทั่วไปผู้สอนท า

หน้าที่เป็นทั้งครูออนไลน์และเผชิญหน้า  โปรแกรมรูปแบบเสมือนจริงหลายโปรแกรมเริ่มจากเรียนออนไลน์เต็ม

เวลาจากนั้นจึงพัฒนาโปรแกรมแบบผสมผสานเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในสถาบันการศึกษาเสมือนจริงที่

สมบูรณ์  ในรูปแบบโปรแกรม Enriched Virtual ผู้เรียนไม่ได้พบปะกับครูแบบเผชิญหน้าทุกวันที่มีการเรียน 

รูปแบบนี้แตกต่างจากหลักสูตรออนไลน์เต็มรูปแบบ เนื่องจากการเรียนรู้แบบเผชิญหน้ากับครูผู้สอน (การ

ปฏิสัมพันธ์แบบไม่ประสานเวลา) สามารถท าได้มากกว่าในเวลาท าการ ในเวลาทีผู่้เรียนเลือกได้ตามทีเ่ขาต้องการ 

  Horn and Staker ( 2011 อ้างถึงใน จินตวีร์ คล้ายสังข์. 2562. ออนไลน์) ได้จ าแนกคุณลักษณะในการ
จดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานว่าการการสอนรูปแบบนี้จ าแนกได้เป็น 6 รูปแบบ ดังนี้ 

Model 1 : Face to Face Driver เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติที่มีการเรียนแบบ 
เผชิญหน้าระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนในชั้นเรียนโดยมีการเรียนรู้แบบออนไลน์ในแต่ละเรื่องหรือแต่ละประเด็นที่
ก าหนดในหลักสูตรของการเรียนรู้แต่ละครั้ง 
  Model 2 : Rotation เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบหมุนเวียนตามหลักสูตรเนื้อหาในตารางที่    ก าหนด 
  Model 3 : Flex เป็นลักษณะการเรียนแบบผสมผสานที่มีความยืดหยุ่นในการปรับใช้ภายใต้ 
สถานการณ์ที่ต่างกันที่ผู้สอนจัดให้กับผู้เรียนในการเรียนรู้หลายรูปแบบทั้งการเรียนแบบ tutoring หรือการเรียน
แบบกลุ่มเล็กตามกลุ่มสนใจ เป็นต้น 
  Model 4 : Online Lab เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนในห้องเรียนออนไลน์ภายใต้สภาพการณ์
ของการใช้ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศเต็มรูปแบบโดยผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้คอยควบคุมให้
ความช่วยเหลือทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
  Model 5 : Self Blended เป็นรูปแบบของการเรียนทีผู่้เรียนผสมผสานเองตามประเด็นหรือหลักสูตร
ก าหนด ลักษณะดังกล่าวนี้มักเป็นการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเรียนระหว่างกันโดย
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มีโปรแกรมหลักอยู่ที่จะคอยควบคุมและอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แบบ 
ผสมผสานด้วยตนเอง  
  Model 6 : Online Driver เป็นลักษณะการเรียนแบบผสมผสานที่เต็มรูปแบบโดยมีการเรียนแบบ
ออนไลน์ทั้งผู้เรียนและผู้สอนตามหลักสูตรที่ก าหนด  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศจะมีบทบาทต่อ
กระบวนการขับเคลื่อน 
 

 โดยสรุปการเรียนการสอนแบบผสมผสานมีหลากหลายวิธี เป็นการผสมผสานวิธีสอนที่หลากหลาย
ผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน เริ่มตั้งแต่การเลือกสื่อการสอนที่
หลากหลาย และล าดับเวลาของการใช้สื่อแต่ละอย่าง จังหวะเวลาที่ผู้สอนและผู้เรียนพบปะปฏิสัมพันธ์รวมทั้งความ
ยืดหยุ่นของผู้สอนและผู้เรียน เป็นต้น  ผู้สอนควรได้น ามาประมวลปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานให้เหมาะสมในรายวิชาของตน 
 

การออกแบบการจัดการเรียนแบบผสมผสาน 
 

  ปณิตา วรรณพิรุณ (2554) เสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบ
ผสมผสาน โดยพัฒนาจากรูปแบบการออกแบบระบบการเรียนการสอนของ ADDIE  
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะหและการวางแผน (Analysis and Planning)    2) การออกแบบ 
(Design Solutions)    3) การพัฒนา (Development)   4) การน าไปใช (Implementation) 
5) การประเมินผล (Evaluation ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับ จินตวีร์ คล้ายสังข์(2562. ออนไลน์) ได้น าเสนอไว้ 
แนวทางในการออกแบบบทเรียนบนเว็บแบบผสมผสานมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์และวางแผน (Analysis and Planning) 
   1.1 การวิเคราะห์ผู้เรียน การปฏิบัติการ องค์กร รูปแบบการเรียน และความต้องการของระบบ
เพ่ือใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
   1.2 วิเคราะห์ทรัพยากรที่สนับสนุนต่อการจัดกิจกรรมการเรียน 
   1.3 วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน การวางแผน การน าไปใช้ การทดสอบ และการ
ประเมินผล 
   1.4 การวิเคราะห์แผนงาน กระบวนการท างาน การน าไปใช้ในภาพรวม เพื่อน าไปสู่การสร้าง
วงจรในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบกระบวนการท างานที่วางไว้ 

  1.5. การวิเคราะห์ความต้องการขององค์กร 
 

ขั้นที่ 2 การออกแบบ (Design Solutions) 
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   2.1 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ (objectives) 
   2.2 ออกแบบให้ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน (personalization) 
   2.3 ออกแบบประเภทของการเรียนรู้ (taxonomy) 
   2.4 การออกแบบบริบทที่เกี่ยวข้อง (local context ) ได้แก่ บ้าน การท างาน (on-the-job) การ
ฝึกปฏิบัติ (practicum) ห้องเรียน / หอ้งปฏิบัติการ และการเรียนรู้ร่วมกัน (collaboration) 
   2.5 การออกแบบผู้เรียน (Audience) ได้แก่ การเรียนด้วยการน าตนเอง (self-directed) การ
เรียนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน (peer-to-peer) การเรียนแบบผู้ฝึกสอนและผู้เรียน (trainer-learner) และการเรียน
แบบผู้ให้ค าปรึกษากับผู้เรียน (mentor-learner) 
  

ขั้นที่ 3 การพัฒนา (Development) 
    3.1 องค์ประกอบแบบไม่ผสานเวลา (asynchronous) ได้แก่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ กระดาษ
ข้อความ เครื่องมือที่ใช้องค์ความรู้เป็นฐาน  ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียน ระบบบริหารจัดการ
เนื้อหาเรียนรู้ ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ ระบบติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน การติดตามงานท่ีมอบหมาย การ
ทดสอบ การทดสอบก่อนเรียน การส ารวจการชี้แนะแบบมีส่วนร่วม  เครื่องมืออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
และการประชุมที่มีการบันทึกเสียงและฟังซ้ าได้ 
  3.2 องค์ประกอบแบบผสานเวลา (synchronous) ได้แก่ การประชุมผ่านเสียง การประชุมผ่านวี
ดีทัศน์ การประชุมผ่านดาวเทียมห้องปฏิบัติการแบบออนไลน์ ห้องเรียนเสมือน การประชุมผ่านระบบออนไลน์ 
และการอภิปรายออนไลน์ 
    3.3 องค์ประกอบแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) ได้แก่ ห้องเรียนแบบดั้งเดิม ห้องปฏิบัติการ 
การเผชิญหน้าการประชุม การเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ที่ปรึกษา กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ทีมสนับสนุนและการแนะน า
ในการเรียน 
 
  ขั้นที่ 4 การน าไปใช้ (Implementation) 
  ในระบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมสาน ต้องก าหนดประเด็นแนวทางการน าไปใช้ การวางแผน
การน าไปใช้ วางแผนการใช้เทคโนโลยี และวางแผนในประเด็นอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องให้ชัดเจน  
เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการน าระบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมสานไปใช้ ได้แก่ ผู้เรียน เพ่ือนรว่มเรียน 
ผู้สอน และสถาบันการศึกษาให้เกิดการยอมรับและมีความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้การจัดการเรียน  
การสอนบนเว็บแบบผสมผสานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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ขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation) 
  การวัดและการประเมินผลส าหรับการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน ท าโดยการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achieve objectives) ของผู้เรียนโดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงการประเมิน
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน 

 

 ปณิตา วรรณพิรุณ (2554. น. 47) และจินตวีร์ คล้ายสังข์ (2562. ออนไลน์) กล่าวถึงปจจัยส าคัญท่ีควร
ค านึงถึงในการออกแบบระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานใหประสบผลส าเร็จ 3 ปจจัยคือ   
  1. ปจจยัด้านผูเรียน (audience)  
  จากความแตกตางระหวางบุคคลของของผูเรียนส่งผลให้ผู้ออกแบบการเรียนการสอนควรออกแบบ
บทเรียนใหมีรูปแบบยืดหยุน และมีความหลากหลาย เพื่อใหใหสอดคลองกับวิธีการเรียน รูปแบบการเรียนรู 
รูปแบบการคิด ความสามารถในการเรียนรู และบุคลิกภาพของผูเรียนแตละคน เพ่ือให 
ผูเรียนที่มีความแตกตางกันเกิดการเรียนรูไดอยางเทาเทียมกันตามศักยภาพของตนเอง 
  2. ปจจัยดานเนื้อหา (content) 
  เนื้อหาที่ใชในการเรียนการสอนมีความแตกตางกันดังนั้นผู้ออกแบบการเรียนการสอนควรสร้างกิจกรรม
การเรียนใหสอดคลองกับลักษณะเนื้อหา เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด เนื้อหาที่เหมาะสมกับการเรียนแบบ
ออนไลน คือ เนื้อหาที่มีระดับความยากไมมากนัก และเนื้อหาที่เหมาะสมกับการเรียนในหองเรียน คือ เนื้อหาที่มี
ความซับซอน ตองการค าอธิบายเพื่อความกระจางในการเรียนจากผูสอนและการฝกปฏิบัติการ 
  3. ปจจัยดานระบบโครงขายพ้ืนฐาน (infrastructure) 
  เนื่องจากความสามารถในเขาถึงระบบการจัดการเรียนรูบนเว็บแบบผสมผสานที่แตกตางกัน ผู้ออกแบบ
การเรียนการสอนควรออกแบบบทเรียนโดยค านึงถึงศักยภาพของระบบโครงขายพ้ืนฐาน ประกอบดวย ความ
เสถียรของระบบ การเชื่อมตอกับระบบเครือขายความเร็วในการสงผาน รับและสงขอมูลรูปแบบของสื่อส าหรับ
บทเรียนที่จะใช้งานบนเว็บ เปนตน 
 

  จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าขั้นตอนในการออกแบบบทเรียนแบบผสมผสานมี 5 ขั้นตอนประกอบด้วย 
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์และวางแผน ขั้นที่ 2 การออกแบบ ขั้นที ่3 การพัฒนา ขั้นที่ 4 การน าไปใช้ และขั้นที่ 5 การ
ประเมินผล  นอกจากนี้ยังมปีจจัยส าคัญที่ควรค านึงถึงในการออกแบบระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 3 
ประการ คือ ปจจยัด้านผูเรียน ปจจัยดานเนื้อหา และปจจัยดานระบบโครงขายพื้นฐาน  ปัจจัยทั้งสามนี้จะมี
ความส าคัญต่อความส าเร็จของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอีเลิร์นนิง 
 

การน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแบ่งประเด็น
ศึกษาเป็น 4 ประเด็น ประกอบด้วย ความหมายของอีเลิร์นนิงรูปแบบของอีเลิร์นนิง องค์ประกอบการเรียนการ
สอนแบบอีเลิร์นนิงและการออกแบบการเรียนการสอนด้วยอีเลิร์นนิงดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
 ความหมายของอีเลิร์นนิง (e-learning) 
 

 อีเลิร์นนิงหรือที่เรียกกันว่าการเรียนรู้ออนไลน์คือการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการได้มาซึ่งความรู้โดย
เกิดข้ึนผ่านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสื่อ  Sander, Tamm.(2020) อธิบายไว้ว่า อีเลิร์นนิงหมายถึงการเรียนรู้ที่
เปิดใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงโดยปกติ อีเลิร์นนิงจะด าเนินการบนอินเทอร์เน็ต ที่ผู้เรียนจะสามารถเข้าถึงสื่อการ
เรียนรู้ออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา  อีเลิร์นนิงมีค าจ ากัดความหลาหลาย ดังเช่น Sarah Guri-Rosenbilt นักวิจัยด้าน
การศึกษาจาก Open University of Israel (อ้างถึงใน Sander, Tamm. 2020) ให้ความหมายว่าอีเลิร์นนิงเป็น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ต่างๆ ตั้งแต่ฟังก์ชันเสริมในห้องเรียนแบบเดิม ไปจนถึงการ
ทดแทนการเข้าเรียนแบบเห็นหน้ากันในชั้นเรียนเป็นระบบออนไลน์ส าหรับการเผชิญหน้ากันทางออนไลน์   
 

ฐาปนีย ธรรมเมธา (2557. น. 1) อธิบายว่าภาษาไทยมีการใช้ชื่อเรียก e-learning แตกต่างกัน เช่น การ
เรียนอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือการเรียนทางอินเทอร์เน็ต การเรียนการสอนแบบอีเลิร์
นนิง (e-Learning) ได้น ามาใช้ในระบบการศึกษาเพ่ือสนับสนุน และเพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ของนักศึกษา สามารถ
เข้าถึงผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล โดยไม่จ ากัดสถานที่ และเวลา และสนับสนุนระบบการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นส าคัญ   การ
เรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง (ฐาปนีย ธรรมเมธา. 2557. น. 5)หมายถึง การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการสื่อสาร
การเรียนการสอนโดยมีการก าหนดกิจกรรมการเรียน และการสอนที่ออกแบบด้วยวิธีสอนหลากหลาย มีการ
น าเสนอเนื้อหาสื่อแบบดิจิตอลการสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ และการวัดประเมินผลผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
 

ประโยชน์ของอีเลิร์นนิง 
 

  การเรียนออนไลน์มีข้อดีและคุณประโยชน์มากมายนอกเหนือจากวิธีการเรียนแบบเดิม เช่นความเป็นไปได้
ส าหรับผู้เรียนที่จะใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถเลือกสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของตนเอง 
นอกจากนีอี้เลิร์นนิงยังมีความคุ้มค่า เนื่องจากช่วยขจัดอุปสรรคทางภูมิศาสตร์การเดินทางไปเรียนที่มักเก่ียวข้อง
กับห้องเรียนและสถานศึกษาแบบเดิม  ดังนั้นแนวโน้มในปัจจุบันของ       อีเลิร์นนิงจึงแสดงถึงการเติบโตอย่าง
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มากเข้าสู่วงการอุตสาหกรรม กล่าวกันว่ารายได้จากอีเลิร์นนิงทั่วโลกคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นเป็น 325 พันล้านดอลลาร์
ภายในปี พ.ศ. 2568 (Sander, Tamm. 2020)  นอกจากนั้นในปัจจุบันด้วยวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ท าให้สถาบันการศึกษาโรงเรียนในประเทศต่างๆ ทั่วโลกจ าเป็น ต้องปิดการเรียนการสอน 
ส่งผลกระทบต่อนักเรียนนักศึกษาจ านวนมากมาย  ดังนั้นการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็นความหวังที่
ช่วยให้นักเรียนนักศึกษายังคงได้รับการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ   อีเลิร์นนิงจึงได้รับการยกระดับจากการเป็นตัวช่วยนอก
หลักสูตรมาเป็นวิธีหลักท่ีจะช่วยให้การเรียนการสอนของระบบการศึกษาทั่วโลกเดินหน้าต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้เข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน(Pisathailand. 
2020) 
  อย่างไรก็ดีอีเลิร์นนิงก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบไปทั้งหมด เช่น การเรียนรู้ด้วยอีเลิร์นนิงประเภทต่างๆ ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตอาจมีความเสี่ยงที่ผู้เรียนอาจทุจริตระหว่างการประเมินผลการเรียน  อีเลิร์นนิงอาจท าให้ผู้เรียนแยก
จากสังคม และขาดการพัฒนาทักษะการสื่อสารกันในชั้นเรียน ผู้เรียนขาดแคลนปัจจัยส าคัญที่จะเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ที่บ้าน เช่น ขาดคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารที่มีคุณภาพ และขาดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
ทั้งหมดล้วนเป็นความท้าทายของอีเลิร์นนิงที่ต้องได้รับการแก้ไข 
 
  ประเภทและรูปแบบของอีเลิร์นนิง  
 

หากจะระบุประเภทของอีเลิร์นนิงตามเกณฑ์ที่หลากหลาย เช่น เครื่องมือการเรียนรู้ วิธีการในการเรียนรู้ 
เวลาการเรียนรู้ และเนื้อหาการเรียนรู้ เป็นต้น ก็จะสามารถระบุประเภทอีเลิร์นนิงออกได้ถึง10 ประเภท(Sander, 
Tamm. 2020) ประกอบด้วย 

1. คอมพิวเตอร์จัดการการเรียนรู้ (Computer Managed Learning :CML) 
2. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction :CAI) 
3. การเรียนรู้ออนไลน์แบบประสานเวลา (Synchronous Online Learning) 
4. การเรียนรู้ออนไลน์แบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous Online Learning) 
5. อีเลิร์นนิงแบบคงที่ (Fixed E-Learning) 
6. อีเลิร์นนิงแบบปรับได้ (Adaptive E-Learning) 
7. อีเลิร์นนิงเชิงเส้น (Linear E-Learning) 
8. การเรียนรู้ออนไลน์แบบโต้ตอบ (Interactive Online Learning) 
9. การเรียนรู้ออนไลน์รายบุคคล (Individual Online Learning) 
10. การเรียนรู้ออนไลน์ร่วมมือกัน (Collaborative Online Learning) 
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  นักวิชาการบางคนเลือกที่จะจัดประเภทอีเลิร์นนิงให้ง่ายขึ้น โดยระบุเพียงสองประเภทหลักของอีเลิร์นนิง 
คือ อีเลิร์นนิงทางคอมพิวเตอร์ (computer-based e-learning ) และอีเลิร์นนิงบนอินเทอร์เน็ต(internet-based 
e-learning ) วิธีการจ าแนกประเภทนี้อาจมองว่าแม่นย ากว่า อีเลิร์นนิงบางรูปแบบเช่น CML และ CAL อาจไม่
จ าเป็นต้องด าเนินการทางออนไลน์ แต่ก็ถือว่าเป็นอีเลิร์นนิงประเภทหนึ่ง 
 

 Allen and Seaman (2005 อ้างถึงในฐาปนีย ธรรมเมธา.2557. น. 5) จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
อีเลิร์นนิงได้เป็น 3 ประเภท คือ  

1.แบบการใช้เว็บเพื่อช่วยการเรียนการสอน (Web Facilitated) เป็นการเรียนการสอน 
ที่ใช้เทคโนโลยีบนเว็บเพื่ออ านวยความสะดวกในการสอน โดยเทคโนโลยีที่ใช้อาจอยู่ในรูปแบบของระบบบริหาร
จัดการวิชา 

 2.แบบผสมผสาน (Blended/Hybrid) เป็นการเรียนการสอนที่มีการใช้เทคโนโลยีบนเวบ็เพื่อน าเสนอ
เนื้อหาโดยวิธีการสอนแบบผสมผสาน (Blended Online) เป็นการน าเอาวิธีการสอนแบบออนไลน์ กับวิธีพบปะ
ผู้เรียนในห้องเรียน มาใช้ด้วยกันในวิชาเรียนเดียวกัน 

 3.แบบออนไลน์ (Online) เปน็การเรียนการสอนที่น าเสนอเนื้อหาทั้งหมดผ่านการเรียนออนไลน์เต็ม
รูปแบบ และโดยทั่วไปการเรียนรูปแบบนี้จะไม่มีการพบปะกับผู้เรียนในห้องเรียนเลย 

 

อีเลิร์นนิงยังสามารถจ าแนกรูปแบบการเรียนการสอนตามลักษณะการใช้ประโยชน์ทางการเรียนการสอน 
ซึ่งแบ่งได้เป็น  3 รูปแบบ(ฐาปนีย ธรรมเมธา. 2557. น.6-7) คือ 

1. อีเลิร์นนิงเพื่อเสริมการเรียน (Supplement) เป็นการใช้อีเลิร์นนิงเพื่อเสริมจากการ 
เรียนในชั้นเรียนปกติ เช่นเป็นบทเรียนทบทวน เป็นเว็บความรู้เพ่ิมเติม หรือเป็นแบบทดสอบความรู้ที่มีเฉลยและ
ข้อมูลป้อนกลับ 
 2. อีเลิร์นนิงเพื่อการสอนแบบผสมผสาน (blended / hybrid learning ) เป็นการจัดการเรียนการสอนอี
เลิร์นนิง และแบบเดิมในชั้นเรียนร่วมกัน 
  3. อีเลิร์นนิงที่เป็นทั้งระบบการเรียนการสอน (Comprehensive replacement) 
 

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดการจ าแนกรูปแบบอีเลิร์นนิงตามลักษณะการสื่อสารการเรียนการสอน (ฐาปนีย 
ธรรมเมธา. 2557. น.9-10) โดยแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ 
  1. การเรียนการสอนแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous Learning Methods) เป็นการเรียนการ
สอนที่สร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าเรียนรู้เนื้อหาวิชา ณ เวลาใด สถานที่ได้ก็ได้ โดยที่ผู้เรียนและผู้สอนไม่
ต้องรอเพ่ือโต้ตอบกันภายในเวลาเดียวกัน โดยใช้เครื่องมือสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กระดานข่าว (Web-board) เป็นต้น 
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  2. การเรียนการสอนแบบประสานเวลา (Synchronous Learning Methods) เป็น การเรียนการสอนที่
มีผู้ส่งและผู้รับสารอยู่ในเวลาเดียวกัน โดยใช้การรับส่ง ข่าวสาร ข้อมูลการเรียนภายในเวลาพร้อมกันจึงเกิดการ
ปฏิสัมพันธ์แบบทันทีทันใด โดยใช้ห้องสนทนา (Chat Room) การประชุมผ่านวีดิทัศน์ (Video Conference) เป็น
ต้น 
 

สรุปได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงสามารถจ าแนกรูปแบบได้หลายลักษณะตามเกณฑ์ท่ี
ยึดถือ เช่น ตามลักษณะวิธีการใช้อีเลิร์นนิง ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ทางการเรียนการสอน และตามลักษณะ
ของเวลาการสื่อสารการเรียนการสอน  

 
  องค์ประกอบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง 
 

 การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงมีองค์ประกอบส าคัญท่ีต้องค านึงถึง6 องค์ประกอบ (ฐาปนีย ธรรมเมธา. 
2557. น.11-16)ดังนี้ 
 

 1.  องค์ประกอบด้านเนื้อหาและสื่อการเรียน 
 คุณภาพของการเรียนอีเลิร์นนิงเกิดจากสิ่งส าคัญคือ เนื้อหาที่ผู้สอนได้จัดรวบรวมไว้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
ใช้เวลาเพื่อศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองเนื้อหาและสื่อการเรียนต้องชัดเจน สมบูรณ์จบในตัวเองโดยออกแบบให้
ผู้เรียนสามารถวัดความรู้ความเข้าใจของตนเองได้เป็นระยะๆ และประเมินความเข้าใจของตัวเองในภาพรวมได้  มี
ความเหมาะสมกับผู้เรียน และท างานได้ดีในระบบน าส่งสารสนเทศ 
  

2. องค์ประกอบด้านระบบน าส่งสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ระบบน าส่งสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนอีเลิร์นนิง มีหลายรูปแบบทั้งแบบที่ใช้เทคโนโลยีเพียง
เล็กน้อยจนถึงระบบที่ใช้เทคโนโลยีหลากหลายชนิดระบบการน าส่งสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมกับ
ลักษณะผู้เรียน และมีความเสถียร ย่อมจะช่วยส่งเสริมให้เกิดคุณภาพในการจัดการเรียนแบบอีเลิร์นนิงได้อย่างดี
ตัวอย่างระบบน าส่งสารสนเทศประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (Learning Management 
System) เครื่องมือน าส่งสารในอินเทอร์เน็ต, อุปกรณ์และเครื่องมือในการเรียนอีเลิร์นนิง เป็นต้น 
 

 3. องค์ประกอบด้านระบบการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน 
 การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนจะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  ใน
ขณะเดียวกันผู้สอนก็จะทราบถึงความก้าวหน้าของผู้เรียน สามารถวินิจฉัยความคลาดเคลื่อนในการรับความรู้ของ
ผู้เรียน สามารถแก้ไขให้ความรู้ที่ถูกต้องได้ เทคโนโลยีการน าส่งสารสนเทศและการสื่อสาร ในระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ที่สามารถเชื่อมผู้เรียนและผู้สอนที่อยู่ไกลกันให้สามารถสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กันเสมือนอยู่ในสถานที่
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เดียวกัน สามารถเพ่ิมคุณภาพการศึกษาทางไกลได้อย่างดี ทั้งการปฏิสัมพันธ์แบบประสานเวลาในเวลาเดียวกัน 
(Synchronize) และการปฏิสัมพันธ์แบบไม่ประสานเวลา กัน (Asynchronize) ก็ตาม 
 

  4. องค์ประกอบด้านระบบการวัดและการประเมินผล 
 การวัดและการประเมินผลในการเรียนแบบอีเลิร์นนิงต้องใช้หลักการประเมินตามแนวทางการจัด 
การศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วยการประเมินระหว่างการเรียน (formative evaluation) และการ
ประเมินหลังเรียน (summative evaluation) ในการประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียน  วิธีการประเมินผลในการ
เรียนอีเลิร์นนิงสามารถท าได้จากการตอบค าถาม การท าแบบทดสอบประเมินจากผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยให้
ผู้เรียนประมวลความรู้ ความเข้าใจออกมาในรูปแบบรายงานหรือการน าเสนองาน ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีน าส่งสารและการสื่อสารเพ่ือแสดงผลการวัดและการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ 
 

 5. องค์ประกอบด้านระบบสนับสนุนการเรียน 
 ระบบสนับสนุนการเรียนอีเลิร์นนิง แบ่งเป็น 3 ระบบ ได้แก่ 
  5.1.ระบบสนับสนุนการเรียนด้านเทคนิค (Technical support) เนื่องจากการเรียนอีเลิร์นนิง
ต้องใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน 
  5.2. ระบบสนับสนุนการเรียนด้านวิชาการ (Academic support) เพ่ือให้ความช่วยเหลือและ
ค าแนะน าด้านการเรียนการสอน และหลักสูตร 
  5.3. ระบบสนับสนุนด้านสังคม (Social support) เพ่ือทดแทนสังคมของผู้เรียนในการเรียนแบบ
ปกติ (Tradition) ที่ขาดหายไป เช่นการให้ก าลังใจ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ และมุ่งม่ัน ที่จะเรียนต่อให้ประสบ
ความส าเร็จในรายวิชานั้นๆ 
 

 6. องค์ประกอบด้านผู้สอนและผู้เรียน 
 ผู้สอนและผู้เรียนมีความส าคัญยิ่งต่อการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง  ความพร้อมของผู้สอนและผู้เรียน 
เจตคติ ความรู้ ความเข้าใจในบริบทการเรียนการสอนของผู้เรียนและผู้สอนแบบอีเลิร์นนิงและการปฏิบัติตัวที่
ถูกต้องจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสัมฤทธิผลทางการเรียนการสอนได้อย่างดี 
 
 โดยสรุปองค์ประกอบในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงคือผู้เรียนต้องมีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเนื้อหาและ
สื่อการเรียน โดยใช้เทคโนโลยีในอินเทอร์เน็ตด้านระบบน าส่งสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือส าคัญ มี
ระบบการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนระบบการวัดและประเมินผลที่สามารถด าเนินการได้อย่างดีระบบ
สนับสนุนการเรียนด้านเทคนิคในคอมพิวเตอร์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตระบบสนับสนุนด้านวิชาการ และระบบ
สนับสนุนด้านสื่อสารไว้คอยช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถเรียนแบบอีเลิร์นนิงได้อย่างประสบความส าเร็จ และท่ี
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ส าคัญคือองค์ประกอบด้านผู้เรียนและผู้สอนที่ต้องมีความพร้อมรู้บทบาทของตนเองในฐานะผู้เรียนและผู้สอนแบบ
อีเลิร์นนิง 
 

การออกแบบการเรียนการสอนด้วยอีเลิร์นนิง 
  

การออกแบบการเรียนการสอน  (ฐาปนีย ธรรมเมธา. 2557. น.19-41) เป็นการวางแผนเพ่ือพิจารณาว่า
ผู้เรียนเป็นใครมีคุณลักษณะพื้นฐานอย่างไร ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสอนอย่างไร จะใช้วิธีการสอนและกิจกรรม
การเรียนรู้ และวิธีการประเมินผลการเรียนอะไรบ้าง จึงจะสามารถท าให้การสอนนั้นบรรลุเป้าหมาย ว่าหลังเรียน
แล้วผู้เรียนรู้ เข้าใจ จดจ า น าไปใช้ ท าได้ สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ได้เป็นต้น 
รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน(Instructional Design Model) จะเป็นเครื่องมือส าคัญและเป็นแนวทาง
ให้ผู้สอนแต่ละคนสามารถด าเนินการสอนให้ได้มาตรฐานของการเรียนการสอนที่ใกล้เคียงกัน 
หลักการพื้นฐานในการออกแบบการเรียนการสอนที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ แบบจ าลอง ADDIE ที่มี
องค์ประกอบ 5 ขั้นตอนประกอบด้วย การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา 
(Development) การน าไปใช้ (Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) ดังนี้ 
 1 .ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) 
 ผู้ออกแบบจะต้องก าหนดความจ าเป็นในการเรียน ท าการวิเคราะห์เนื้อหาหรือกิจกรรมการเรียนการสอน 
คุณลักษณะของผู้เรียนและวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนเพื่อรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดขอบเขตของบทเรียน 
 2. ขั้นการออกแบบ (Design) 
 ขั้นการออกแบบประกอบด้วยการระบุวัตถุประสงค์ ระบุวิธีสอน ระบุสื่อการสอน และระบุวิธีการ
ประเมินผล ในขั้นตอนนี้ ผู้สอนก าหนดว่าจะด าเนินการเรียนการสอนอย่างไร โดยมีการเขียนวัตถุประสงค์จัดท า
ล าดับขั้นตอนของการเรียน ก าหนดวิธีสอนเลือกสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและก าหนดวิธีการประเมินผล 
  3. ขั้นการพัฒนา (Development) 
 การพัฒนาเป็นกระบวนการด าเนินการเตรียมการจัดการเรียนการสอน คือขั้นตอนของการสร้างแผนการ
เรียนการสอน 
  4. ขั้นการน าไปใช้ (Implementation) 
 การน าไปใช้เป็นขั้นตอนการด าเนินการเรียนการสอนตามที่ได้ออกแบบและพัฒนาไว้แล้วตามสภาพที่เป็น
จริง 
  5. ขั้นการประเมินผล(Evaluation) 
 ขั้นการประเมินผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอน เพ่ือประเมินผล
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ขั้นตอนต่างๆ ว่าเป็นไปตามที่ได้วางแผนหรือไม่ แล้วปรับปรุง แก้ไขให้ได้ระบบการสอนที่มี 
ประสิทธิภาพ 
 

 สรุปได้ว่าการออกแบบการเรียนการสอนหรือการวางแผนการเรียนการสอนตามหลักการพื้นฐานของ
แบบจ าลอง ADDIE(Analysis- Design- Development- Implementation- Evaluation) ในการออกแบบการ
เรียนการสอน ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายประกอบด้วย 5 ขั้นตอนโดยเริ่มจากขั้นแรกคือการวิเคราะห์ปริบท การ
ออกแบบการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อและวิธีการเรียนการสอนการน าสื่อและวิธีการเรียนการสอนไปใช้จริง
และข้ันสุดท้ายคือการประเมินผลการเรียนการสอน 
 
ระบบอีเลิร์นนิงของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสนบัสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีทาง
การศึกษาเป็นตัวกลางการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้น าโปรแกรม MOODLE มาแนะน าและฝึกอบรมการใช้โปรแกรมนี้ส าหรับคณาจารย์  
MOODLE เป็นอักษรย่อจาก Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment  MOODLE เป็น
โปรแกรมท่ีช่วยในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และเป็นระบบสนับสนุนการเรียนการสอน และบริหาร
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์   MOODLE เป็นซอฟต์แวร์เสรีส าหรับในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่าน
เครือข่าย (Web-based Instruction) ก าหนดให้มีระบบการจัดการบทเรียนทีช่่วยให้การจัดสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนการสอนผ่านเว็บไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ลักษณะการใช้งานของ MOODLE  
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (2561) ลักษณะการใช้งานของ MOODLE สามารถแบ่ง
ระบบการใช้งานออกเป็น 3 ส่วนคือ 

1. ระบบจัดการผู้ใช้ คือ การจัดการด้านข้อมูลของผู้ใช้งาน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้ดูแล
ระบบ ผู้สอน ผู้เรียน สามารถก าหนดสิทธิของผู้ใช้แต่ละคนในการใช้งาน การจัดกลุ่มการเรียนของ ผู้เรียน บันทึก
ข้อมูลของผู้เรียน วัน เวลา จ านวนครั้งในการใช้งานกิจกรรมที่ผู้เรียนเข้าท างานในแต่ละครั้ง เป็นต้น 

2. ระบบจัดการการเรียน คือ การจัดการด้านข้อมูล เนื้อหาการเรียน และกิจกรรมในการเรียนเช่น การ
สร้างรายวิชา สร้างบทเรียนบน MOODLE การ Upload file ก าหนดระยะเวลาในการเรียน ก าหนดวิธีการเรียน 
กิจกรรมในการเรียนการสอน การสั่งงานและการส่งงาน การวัดและประเมินผล การสร้างข้อสอบ 9 ประเภท คือ 
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ปรนัย ถูกผิดอัตนัย เติมค าตอบ ค านวณ จับคู่ ค าอธิบาย สุ่มสร้างค าถามจับคู่จากอัตนัย เติมค าในช่องว่าง และ
ช่วยในการเรียน เช่น อภิธานศัพท์  การค้นหาข้อมูล แหล่งข้อมูลเพ่ิมเติม เป็นต้น 

3. ระบบจัดการการสื่อสาร คือ เครื่องมือด้านการสื่อสารที่มีอยู่ในระบบของ MOODLE ซึ่งมีอยู่หลาย
รูปแบบเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้สอนกับ ผู้สอนด้วย
กันเอง เช่น การ Chat, Web-boards สามารถใช้ได้ใน 3ลักษณะ คือ 1. เพ่ือประกาศข่าวสาร 2. ใช้ เพ่ือการ
อภิปรายในประเด็นต่างๆ 3. ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการถามตอบ, e-mail ผู้ใช้สามารถส่ง E-mail ถึง กันได้ผ่าน
ระบบของ MOODLE 

 
ข้อดีของ Moodle ที่เหมาะสมกับการน ามาใช้จัดการเรียนการสอน 
 

MOODLE เป็น software ที่ท างานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบ Web Service โดยใช้ CGI Script 
และ Database Technology เก็บข้อมูลการใช้งานไว้ที่ Web Server แล้วให้ให้สิทธิ์ผู้ใช้ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ 
ผู้สอน และผู้เรียนเข้ามาใช้งาน  MOODLE จึงเป็นเหมือนทีร่วบรวมแหล่งความรู้ทั้งหมด และผู้ใช้สามารถเข้าใช้
งานร่วมกันได้  อาจารย์ผู้สอนสามารถใช้เครื่องมือใน MOODLE สร้างเนื้อหาและกิจกรรมในรายวิชาได้ เช่น 
แหล่งข้อมูลแบบหน้าเว็บเพจ แหล่งข้อมูลแบบไฟล์หรือเว็บไซต์ และกิจกรรมแบบทดสอบ เป็นต้น 

คู่มือการใช้งานระบบ SU e-Learning ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (มปป) กล่าวถึงข้อดีของ MOODLE ที่
เหมาะสมกับการน ามาใช้จัดการเรียนการสอนบนเว็บดังนี้ 

1. เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนโดยสามารถใช้เป็นสื่อหลักและสื่อเสริม เพื่อ  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพทางการการเรียนสูงขึ้น 

2. ใช้งานง่ายทั้ง ส าหรับผู้ดูแลระบบ ผู้สอน และผู้เรียน 
  3. มีมาตรฐาน e-Learning และรองรับมาตรฐาน SCORM 

4. มีเครื่องมือที่ใช้สร้างแหล่งความรู้ และกิจกรรมแบบออนไลน์ครบถ้วน 
  5. เป็นระบบที่สร้างความเชื่อมโยงทางวิชาการ 

6. มีเครื่องมือที่ช่วยในการประเมินผลการเรียน 
  7. สามารถใช้งานได้ดีทั้ง ระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux 

8. เป็น Open Source Software สามารถใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
  9. โปรแกรม MOODLE มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจึงน าโปรแกรมMOODLE มา

บริการให้อาจารย์ใช้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นทั้ง CMS (Course Management 
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System) แ ล ะ LMS (Learning Management System) ช่วยรวบรวมวิชาเป็นหมวดหมู่ เผยแพร่เนื้อหาของ
ผู้สอน พร้อมบริการให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษา และบันทึกกิจกรรมของผู้เรียน  รวมถึงการวัดและประเมินผลการเรียน  
ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้โปรแกรมMOODLE ในการวิจัยนี้ 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเจตคติ 
 

ในหัวข้อแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเจตคติแบ่งประเด็นศึกษาเป็น 4 ประเด็น ประกอบด้วย  
ความหมายของเจตคติองค์ประกอบของเจตคติลักษณะของเจตคติและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติ
ดังนี้ 
 
 ความหมายของเจตคติ 
 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายเจตคติว่า “ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคล
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง.” และภาษาอังกฤษใช้ค าว่า attitude  

สงวนศรี วิรัชชัย (2527)  ให้ความหมายเจตคติว่าเป็นสภาพความคิด ความเข้าใจและความรู้สึกเชิง
ประเมินที่มีต่อสิ่งต่างๆ อาจเป็น วัตถุ สถานการณ์ความคิด ผู้คนเป็นต้น ซึ่งท าให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะแสดง
พฤติกรรมต่อสิ่งนั้น ในลักษณะเฉพาะตัวตามทิศทางของเจตคติท่ีมี 

พจนานุกรม Cambridge (2019) ให้ค าจ ากัดความของเจตคติหรือ attitude ว่าหมายถึง “ความรู้สึกหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนหรือวิธีการปฏิบัติที่เกิดจากสิ่งนี้” 

นอกจากนี้สมเกียรติ รักษ์มณี (2554) อธิบายว่าทั้ง เจตคติ และ ทัศนคติ เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นใช้ใน
ภาษาไทยแทนค า attitude ในภาษาอังกฤษ แต่เราก็ยังบัญญัติเป็นภาษาบาลี–สันสกฤต เพราะภาษาบาลี-
สันสกฤตได้เข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยช้านานเจตคติเกิดจาก เจต (เจ-ตะ) + คติ (คะ-ติ) “เจต” เป็นบาลี 
(สันสกฤตใช้ เจตสฺ) หมายถึงใจ หรือ สิ่งที่คิด   ส่วนค า “คติ” เป็นบาลี หมายถึง เรื่อง ทาง แนวทาง ความ
เป็นไป ดังนั้น “เจตคติ” จึงอาจแปลได้ว่า แนวทางที่คิด หรือ ที่เกิดขึ้นในใจ ทัศนคติมาจากค า attitude ใน
ภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน ค านี้เกิดจาก ทัศน+ คติ ค า “ทัศน” มาจาก ทรฺศน ในภาษาสันสกฤต หมายถึง 
ความเห็นการเห็น เครื่องรู้เห็นสิ่งที่เห็นการแสดง จึงอาจแปลความได้ว่า “ทางที่เห็น”“แนวความคิดเห็น” นั่นเอง
การใช้ค า “ทัศนคต”ิ กับ “เจตคติ” จึงไม่มีนัยที่แตกต่างกันเมื่อใช้แทน “attitude” เพียงแต่ถ้าเลือกใช้ “เจตคติ” 
ให้เข้ากับยุคสมัย เพราะได้เลือกใช้ค าตามท่ีสังคมได้ก าหนดขึ้นใหม่แล้ว 

สรุปได้ว่าเจตคติหมายถึงความเข้าใจความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่มีต่อสิ่งต่างๆ หรือผู้คนหรือวิธีการ
ปฏิบัติที่เกิดจากสิ่งนี้ค าศัพท์“ทัศนคติ” กับ “เจตคติ” ไมม่ีนัยที่แตกต่างกันเมื่อหมายถึง“attitude” 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

23 

 

องค์ประกอบของเจตคติ 
 

อริสรา จรูญธรรม (2559) อธิบายว่าว่าองคประกอบเจตคติมี 3 องคประกอบ คือ 
  1. องคประกอบดานความรู ความเข้าใจ (Cognitive Component) คือความรู้ความคิดของ

บุคคลที่จะพิจารณากระท าตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ   
  2. องคประกอบดานความรูสึก (Affective Component)  คือสภาพอารมณ์ซึ่งเป็นผลจาก

ความคิด ถ้าบุคคลมีความคิดในทางที่ดี หรือไม่ดีต่อสิ่งใด บุคคลนั้นจะรูสึกยอมรับหรือปฏิเสธต่อสิ่งนั้น 
  3. องคประกอบดานการปฏิบัติ (Behavioral Component)  คือความรู้สึกโน้มเอียงที่จะปฏิบัติ

ซึ่งจะอยู่ในรูปของการยอมรับหรือปฏิเสธต่อสิ่งต่างๆ 
 

        ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์ (2553) มีความเห็นว่าโดยทั่วไป เจตคติประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ 
คือ 
              1. องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) เป็นองค์ประกอบด้านความรู้
ความเข้าใจของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้านั้นๆ เพ่ือเป็นเหตุผลที่จะสรุปความ และรวมเป็นความเชื่อ หรือช่วยในการ
ประเมินค่าสิ่งเร้านั้นๆ 
              2. องค์ประกอบด้านความรู้สึกและอารมณ์ (Affective Component) เป็นองค์ประกอบด้าน
ความรู้สึก หรืออารมณ์ของบุคคล ที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งเร้า ต่างเป็นผลต่อเนื่องมาจากท่ีบุคคลประเมินค่าสิ่งเร้า
นั้น แล้วพบว่าพอใจหรือไม่พอใจ ต้องการหรือไม่ต้องการ ดีหรือเลว 
            องค์ประกอบทั้งสองอย่างมีความสัมพันธ์กัน เจตคติบางอย่างจะประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจมาก แต่
ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านความรู้สึกและอารมณ์น้อย 
              3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioural Component) เป็นองค์ประกอบทางด้านความ
พร้อม หรือความโน้มเอียงที่บุคคลประพฤติปฏิบัติ หรือตอบสนองต่อสิ่งเร้าในทิศทางที่จะสนับสนุนหรือคัดค้าน 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเชื่อ หรือความรู้สึกของบุคคลที่ได้รับจากการประเมินค่าให้สอดคล้องกับความรู้สึกที่มีอยู่ 
            เจตคติที่บุคคลมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะประกอบด้วยทั้งสามองค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านความรู้ความ
เข้าใจ   ด้านความรู้สึกและอารมณ์ และด้านพฤติกรรม ดังนั้นบุคคลจึงมักแสดงพฤติกรรมในทิศทางท่ีสอดคล้อง
กับเจตคติที่มีอยู่ อย่างไรก็ดีในบางครั้งก็ไม่ได้แสดงพฤติกรรมตามเจตคติที่มีอยู่ 
 

ความส าคัญของเจตคติต่อการเรียนรู้ 
 

  เจตคติเป็นความรู้สึกและท่าทีที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยทั่วไปเป็นความรู้สึกในทางชอบ พอใจ หรือไม่ชอบ 
ไม่พอใจและมีผลท าให้บุคคลพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งนั้นตามความรู้สึกดังกล่าว   เจตคติเกิดขึ้นได้จากการ
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เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์  เมื่อคนได้เรียนรู้ว่าสิ่งใดท าให้เกิดความพึงพอใจ เกิดผลดี ก็จะเกิดเจตคติ
ในเชิงบวก แต่ในทางตรงข้ามคือคนได้เรียนรู้ว่าสิ่งใดท าให้เกิดไม่พึงพอใจ เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีก็จะเกิดเจตคติเชิงลบ
ต่อสิ่งนั้น เจตคติจึงมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ เจตคติในเชิงบวกเป็นเป็นกุญแจส าคัญของการอยากเรียนรู้ และ
ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ดีมีประสิทธิภาพ  

H.Şenay Şen (2013) กล่าวว่าเจตคติต่อการเรียนรู้เป็นปัจจัยส าคัญในระดับการก าหนดเป้าหมายของ
ผู้เรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา ความเชื่อที่มีต่อการเรียนรู้ แรงจูงใจภายในและภายนอกในกระบวนการ
เรียนรู้และผลการเรียนทั้งหมดที่ผู้เรียนท าได้   

Syukur (2016) ได้วิจัยและพบว่าเจตคติเชิงบวกเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ส่งเสริมความกระตือรือร้น 
ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ความส าเร็จในการเรียนภาษาเป้าหมาย
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถทางปัญญาเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับเจตคติคติของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนภาษาด้วย  
เช่นเดียวกับ Marcela Verešováa, & Dana Malá (2016) ที่ได้พบจากการวิจัยของเขาว่าเจตคติที่มีต่อ
สถานศึกษาและการเรียนรู้เป็นตัวท านายทางวิชาการอย่างมีนัยส าคัญต่อความความส าเร็จของผู้เรียน   
  นอกจากนั้นองค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD- Organisation for 
Economic Co-operation and Development) (2004. 110) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ส าหรับโลกอนาคต
(Learning for Tomorrow’s World) ไว้ว่านักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่มาสถาบันการศึกษาอย่างพร้อมและเต็มใจ
ที่จะเรียนรู้  สถาบันการศึกษาจะส่งเสริมและเสริมสร้างความโน้มเอียงนี้ได้อย่างไรให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจและ
ความสามารถในการเรียนรู้ต่อไปได้ตลอดชีวิต  พัฒนาเจตคติและทักษะให้ผู้เรียนพร้อมรับความรู้และทักษะใหม่ๆ 
ที่จ าเป็นส าหรับการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างประสบความส าเร็จ   การเรียนรู้จะดีข้ึน
หากผู้เรียนสามารถจัดการเองได้  และเมื่อส าเร็จการศึกษาออกจากโรงเรียน ผู้เรียนควรสามารถจัดการการเรียนรู้
ของตนเองได้ สามารถตั้งเป้าหมาย อดทน คอยติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ เพ่ือปรับกลยุทธ์การเรียนรู้ตาม
ความจ าเป็น และเพ่ือเอาชนะความยากล าบากในการเรียนรู้ด้วยความเป็นอิสระเพ่ือก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้
ของตนเองและรู้สึกว่าสามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเทศ 
 เมธี คชาไพร ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง รัฐพล ประดับเวทย์ และ สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย (2558   น. 1081-1093) 
ได้วิจัยพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพ่ือเสริมสร้างความรู้และสมรรถนะด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 3) ศึกษาสมรรถนะ และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน  กลุ่ม
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ตัวอย่างคือ นิสิตระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสาร จ านวน 50 คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 
dependent การวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานนี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับเหมาะสม
มากที่สุด โดยองค์ประกอบของรูปแบบประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า (Input) ได้แก่ ด้านหลักสูตรและเนื้อหา ด้าน
มาตรฐานความรู้ ด้านผู้เรียน ด้านผู้สอน และด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน (Process) 
ได้แก่ เรียนในห้องเรียนปกติ (Face to Face Learning) เรียนออนไลน์ (Online Learning) เรียนในแหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้ (Resources Learning) และเรียนแบบโครงงาน (Project-based Learning: PBL)  ผลลัพธ์ 
(Output) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมรรถนะ ความคิดเห็น และข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) บทเรียนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาตามรูปแบบมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.78/81.00  2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผู้เรียนมีระดับสมรรถนะต่างๆ อยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม  4). ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 
   วิไลวรรณ วงศ์จินดา (2558. น.445)  ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสื่อออนไลน์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสานในวิชานี้ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานก่อนเรียนและหลังเรียน และประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 25 คน 
การทดลองใช้เวลา 8 สัปดาห์  ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานมีคุณภาพด้านเนื้อหา อยู่ในระดับ
ดีและมีคุณภาพด้านการผลิตสื่ออยู่ในระดับดีมาก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบผสมผสานสูงกว่าก่อนเรียน และ
ผู้เรียนพึงพอใจการเรียนการสอนแบบผสมผสานในระดับมาก 

 
 สิทธิเดช จรรยาพัฒนานุกูล  และเสกสรรค์ แย้มพินิจ  (2561. น.15-24 ) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสือ
ดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู้แบบ ผสมผสาน เรื่อง แนวคิดเชิงวัตถุ เพ่ือส่งเสริมความสามารถการวิเคราะห์และ
ออกแบบ เชิงวัตถุ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและหาคุณภาพของหนังสือดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาผ่านสื่อหนังสือดิจิทัล  ประเมินความสามารถการวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงวัตถุของนักศึกษาที่เรียนรู้ผ่านสื่อหนังสือดิจิทัล และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อ
หนังสือดิจิทัลที่สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 40 
คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ค่าความ
ยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก  ผลการวิจัยพบว่าผลการประเมินคุณภาพของสื่อหนังสือดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู้
แบบผสมผสานมีคุณภาพด้านเนื้อหาร่วมกันกับด้านการเรียนรู้แบบผสมผสานอยู่ในระดับดีมาก  คุณภาพด้านสื่อ
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อยู่ในระดับดีมาก   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงขึ้น  ผลการประเมิน
ความสามารถการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุนักศึกษามีความสามารถอยู่ในระดับดี และ  ผลการศึกษาความ
พึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก    
 
  ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์ (2561. น. 93-105) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อ
เสริมสร้างเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูในอนาคตท่ีมีต่อการศึกษาแบบเรียนรวม การวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่มีต่อการเสริมสร้างเจตคติ และศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของครูในอนาคตที่มีต่อการศึกษาแบบเรียนรวมในรายวิชาการศึกษาพิเศษ กลุ่มตัวอย่าง เป็นนิสิต ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้จ านวน 46 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One 
Group Pretest –Posttest Design โดยกลุ่มตัวอย่างได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ใช้เวลาในการ
ทดลอง16 สัปดาห์  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่บทเรียนเรื่องการเรียนรวมที่พัฒนาตามวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานวิธี  แบบสอบถามเจตคติที่มีต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ Pair-
sample t test  ผลการวิจัยพบว่าเจตคติต่อการจัดการเรียนรวมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองท่ีเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานสูงกว่าก่อนการทดลอง   
 
 เกษรา บ่าวแช่มช้อย และ รจเรข ก าาแหงกิจ (2562. น. 66-77) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน รายวิชาการค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนงานทางวิชาการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  และประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษา จ านวน 48 คน เครื่องมือวิจัยในการวิจัย
คือ แผนการสอนกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน  แบบประเมินผลการเรียนรู้  แบบทดสอบการค้นคว้า
สารสนเทศและการเขียนงานทางวิชาการและ แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน  วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีประสิทธิผล  ผลการวิจัยพบว่าผลการเรียนรู้ หลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการท างานกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ การฝึก
ปฏิบัติ การส่งงานที่ตรงเวลา และมีผลการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุดทุกการวัดประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน หลังเรียนพัฒนาสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน และการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน นักศึกษา
ส่วนใหญ่คิดว่าอาจารย์สอนให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายขึ้น  เนื้อหาครอบคลุมและเหมาะสม สามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้   
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 ณัฎฐิณ ีอยู่ดี (2562) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอนและแอพพลิเคชัน เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนเรื่อง พอลิเมอร์ ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 2 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นในการใช้สื่อการสอนและแอพพลิเค
ชันนี้  กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 131 นาย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบประเมินความพึงพอใจแบบ 
Rating Scale สถิติที่ใช้วิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ และค่าความถ่ี ผลการศึกษาวิจัยพบว่าผู้เรียนส่วนมากมีความพึง
พอใจมากที่สุดโดยมีความพึงพอใจโดยรวมของการใช้สื่อการสอนและแอปพลิเคชัน   ผู้เรียนมีความพึงพอใจสูงสุด
ในสื่อการสอนและแอปพลิเคชันเร้าความสนใจ ช่วยให้เกิดการใฝ่รู้ในเรื่องราวที่ต้องศึกษา ส่วนหัวข้อที่ผู้เรียนพึง
พอใจต่ าสุดคือ หัวข้อสื่อการสอนและแอปพลิเคชัน ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียน แสดงว่าบรรยากาศที่ดีใน
การเรียนไม่เพียงแต่มีการใช้สื่อการสอนและแอปพลิเคชันเท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ อีกด้วย 
 

ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล (2562. น. 125) ได้วิจัยเรื่องประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้รายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ ส าหรับนักศึกษาพยาบาล  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน และศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาพยาบาลต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  ประชากรคือนักศึกษาพยาบาล จ านวน 97 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ชุดข้อสอบก่อนเรียนออนไลน์  ชุดข้อสอบหลังเรียนออนไลน์   แบบทดสอบออนไลน์ 
และแบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีผลการเรียนรู้จากผล
การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีจ านวนผู้ตอบถูกมากขึ้น  คะแนนเฉลี่ยสอบปลายภาค มากกว่าสอบกลางภาค 
และนักศึกษาพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานระดับมากท่ีสุด  

 

สรุปการวิจัยในประเทศท้ัง  7 เรื่องได้ว่าเป็นการศึกษาการใช้สื่อการสอนออนไลน์ การเรียนแบบ
ผสมผสานในรายวิชาสาขาต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือ ศึกษาเจตคติ ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน  ผลในภาพรวมทุกการวิจัยล้วนมีผลลัพธ์ในเชิงบวก  

 
งานวิจัยในต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
 

 Turki Fahed Almasaeid (2014)  ผลกระทบของการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบ
ผสมผสานต่อสัมฤทธิผลและเจตคติของนักเรียนระดับชั้น 9 (The Effect of Using Blended Learning Strategy 
on Achievement and Attitudes in Teaching Science among 9th Grade Students) การวิจัยนี้มี
จุดมุ่งหมายที่จะศึกษาเพ่ือระบุผลกระทบของการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบผสมผสานต่อ
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สัมฤทธิผลและเจตคติของนักเรียน การศึกษามุ่งเน้นไปที่นักเรียนระดับชั้น 9 ในดูไบ  กลุ่มตัวอย่างได้รับการ
คัดเลือกจากนักเรียน จ านวน 45 คนในโรงเรียนระดับกลาง ที่จัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์อีเลิร์
นนิงและเครื่องมือเพ่ือรองรับการทดลอง หัวเรื่องได้รับการออกแบบตั้งแต่หน่วยแรกจนถึงจบเนื้อหาของระดับชั้น 
9 และตามด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนพร้อมกับแบบสอบถามเพ่ือ
วัดเจตนคติของนักเรียน  สถิติที่ใช้คือการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA)  และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA)  ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าทั้งสองกลุ่มอยู่ภายใต้วิธีการสอนแบบดั้งเดิมและการใช้กลยุทธ์
การเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอนวิทยาศาสตร์มีผลในเชิงบวกท้ังด้านทักษะ ผลสัมฤทธิ์และเจตนคติ การศึกษา
แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในระดับสูงจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมหลังจากใช้กลยุทธ์การ
เรียนรู้แบบผสมผสาน   
 
  McLaughlin. Jacqueline E., Gharkholonarehe. Nastaran., Khanova, และJulia, Rodgers, Jo E. 
(2015) ได้วิจัยเรื่องผลกระทบของการเรียนแบบผสมผสานต่อการแสดงออกของนักศึกษาในรายวิชาเภสัชบ าบัด
หัวใจและหลอดเลือด  (The Impact of Blended Learning on Student Performance in a 
Cardiovascular Pharmacotherapy Course) วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพ่ือตรวจสอบการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาที่มีการรับรู้ การแสดงออกและประสิทธิภาพที่เกิดจากการเรียนรู้แบบผสมผสานเรื่องภาวะหลอดเลือดด า
อุดตันในรายวิชาเภสัชบ าบัดหัวใจและหลอดเลือด ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2   เนื้อหาพ้ืนฐานของรายวิชาได้บรรจุ
ลงในโมดูลออนไลน์แบบโต้ตอบเพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงได้ก่อนเข้าชั้นเรียน และใช้เวลาเรียนทุ่มเทให้กับแบบฝึกหัด
และการเรียนรู้  ผลการประเมินพบว่านักศึกษาที่เข้าถึงกลุ่มโมดูลออนไลน์ทั้งหมดมีส่วนร่วมในการถาม-ตอบในชั้น
เรียนมากขึ้น และท าข้อสอบได้ดีขึ้น   แตไ่ม่มีความแตกต่างกันในการมีส่วนร่วมหรือประสิทธิภาพในการสอบโมดูล
เมื่อก่อนหรือหลังเรียน   นักศึกษาผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าเนื้อหาพื้นฐานที่เรียนก่อนชั้น
เรียน รวมถึงกิจกรรมประยุกต์ระหว่างชั้นเรียนและค าถามที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาในโมดูลออนไลน์ช่วยเพิ่มการ
เรียนรู้อย่างมาก   
 
 Iga Setia Utami (2018) ได้ศึกษาวิจัยผลของรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย (The effect of blended learning model on senior high school 
students’ achievement ) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมปลาย  การศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงทดลองกับกลุ่มควบคุมที่ได้จากแบบ
สุ่ม  ออกแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน  การศึกษานี้ด าเนินการกับนักเรียนจ านวน 63 คน ที่เรียนหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยที่ 31 คนอยู่ในกลุ่มทดลองและ 32 คนอยู่ในกลุ่มควบคุม   ในกลุ่ม
ทดลองครูใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นรูปแบบการเรียนการสอน ในขณะที่กลุ่มควบคุมได้รับการสอนตาม
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รูปแบบการสอนแบบดั้งเดิม  ข้อมูลที่รวบรวมจากผลของการทดสอบตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้วยค าถาม 35 
ข้อ และพบว่าผลการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองสูงกว่าผลการเรียนรู้ของกลุ่มควบคุม  จากผลการวิจัยดังกล่าวจึงสรุป
ได้ว่ารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานมีส่วนช่วยให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนมากข้ึน 
 
  ThelalIqab Oweis (2018) ได้ศึกษาผลกระทบของการเรียนแบบผสมผสานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และ

แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจอร์แดน (Effects of Using a Blended 

Learning Method on Students’ Achievement and Motivation to Learn English in Jordan) เพ่ือ

ตรวจสอบผลของการเรียนแบบผสมผสานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยจอร์แดน มีการใช้กลยุทธ์การวิจัยกรณีศึกษาน าร่อง  กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักศึกษาจ านวน 34 

คน ที่ได้คัดเลือกอย่างมีจุดมุ่งหมาย เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองศึกษาภาษาอังกฤษผ่าน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผสมผสานกับวิธีการแบบดั้งเดิมในขณะที่กลุ่มควบคุมได้รับการสอนเท่านั้น การวิเคราะห์

ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในผลสัมฤทธิ์ระหว่างสองกลุ่มซึ่งบ่งชี้

ว่ากลุ่มทดลองมีประสิทธิภาพดีกว่ากลุ่มควบคุม  
 

    Fauziyah Harahap (2019) ได้วิจัยผลกระทบของการเรียนรู้แบบผสมผสานในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาในวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (The Effect of Blended 
Learning on Student's Learning Achievement and Science Process Skills in Plant Tissue Culture 
Course) เพ่ือทราบผลของกลยุทธ์การเรียนรู้แบบผสมผสานในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย Negeri Medan วิธีการวิจัยเป็นกึ่งการทดลอง ประชากรเป็น
นักศึกษาชีววิทยาภาคการศึกษาที่ 8 ของหลักสูตร กลุ่มตัวอย่างการศึกษาประกอบด้วยสองกลุ่ม กลุ่มควบคุมสอน
โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบเดิมและกลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างเลือก
โดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบคลัสเตอร์ ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่ากลยุทธ์การเรียนรู้แบบผสมผสานมี
ประสิทธิภาพมากกว่าอย่างมีนัยส าคัญ  มีประสิทธิภาพในการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในหลักสูตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเมื่อเทียบกับกลยุทธ์การเรียนรู้แบบเดิม 
 

 Zeqiri, Jusuf., Kareva, Veronika., และ Alija, Sadri. (2020. pp 233-244.) ได้วิจัยถึงผลกระทบของ
การเรียนแบบผสมผสานที่มีต่อประสิทธิภาพและความพึงพอใจของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในยุโรปภาคพ้ืน
ตะวันออกเฉียงใต้ (The Impact of Blended Learning on Students' Performance and Satisfaction in 
South East European University) การเรียนแบบผสมผสานเป็นวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ซึ่งเป็นการ
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ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนกับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหา
ผลกระทบของการเรียนรู้แบบผสมผสานที่มีต่อประสิทธิภาพและความพึงพอใจของนักศึกษา แบบสอบถามทีใ่ช้ใน
การรวบรวมข้อมูลได้ทั้งสิ้น 319 ฉบับ น ามาวิเคราะห์โดยใช้การถดถอยหลายตัวแปรจากการสร้างแบบจ าลอง
สมการโครงสร้าง (SEM: structural equation modeling) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้รับการวิเคราะห์โดยใช้
ซอฟต์แวร์ทางสถิติ ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้แบบผสมผสานมีผลกระทบต่อท้ัง ผลงานของ
นักศึกษาและความพึงพอใจของนักศึกษา การจัดการหลักสูตรและการปฏิสัมพันธ์มีผลอย่างมีนัยส าคัญในเชิงบวก
ต่อความพึงพอใจและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา  ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการ
เรียนรู้แบบผสมผสานและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นของนักศึกษาและในทางกลับกันความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความ
พึงพอใจและประสิทธิภาพ 
 

สรุปได้ว่าการวิจัยในต่างประเทศทั้ง 6 เรื่องท่ีศึกษาการใช้การเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาสาขาต่างๆ 
และระดับการศึกษาต่างๆ มีทั้งการวิจัยเชิงทดลองเปรียบเทียบ และการวัดเจตคติของผู้เรียนเมื่อได้ใช้การเรียน
แบบผสมผสาน ทุกการวิจัยล้วนมีผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อการเรียนแบบผสมผสาน  
 
 
 
 
 
 
 
 




