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บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง “การใช้วิธีการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาวิธีการวิจัยส าหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี” มีวัตถุประสงคเ์พ่ือ   1). เพ่ือศึกษาผลการใช้วิธีการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชา
วิธีการวิจัยส าหรับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
2). เพ่ือศึกษาเจตคติของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีต่อสื่อการเรียน 
อีเลิร์นนิงและการเรียนแบบผสมผสานรายวิชาวิธีการวิจัย และ  3). เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการเรียนแบบ
ผสมผสานในรายวิชาวิธีการวจิัยส าหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยในเชิงปริมาณและศึกษาข้อมูลจากเอกสารเอกสารต ารา เกี่ยวกับการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน สร้างสื่อการเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวิธีการวิจัย วางแผนและทดลองใช้การเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน และศึกษาจากผลการเรียนและการตอบแบบสอบถามของนักศึกษา  ประเด็นวิธีด าเนินการ
วิจัยตามล าดับ 9 ประเด็น ประกอบด้วย    1) ประชากรในการวิจัย  
2) ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 3) ขั้นตอนด าเนินการ 4) การสร้างและใช้อีเลิร์นิงในการการเรียนแบบผสมผสาน 5) 
การเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าในการการเรียนแบบผสมผสาน 6) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 7) การเก็บรวบรวม
ข้อมูล 8) การวิเคราะห์ข้อมูล และ 9) สถิติที่ใช้ในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ประชากรในการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ศึกษากับประชากรซ่ึงเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิธีการวิจัย ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 จ านวนทั้งหมด31 คน โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด 
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 

  การวิจัยนี้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตลอดภาคเรียน รายวิชาวิธีการวิจัยนี้ มีบรรยาย 
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์   
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ขั้นตอนด าเนินการ 
 การวิจัยนี้ด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ 9 ขั้นตอนดังนี้ 

 วิเคราะห์-วางแผน-ออกแบบ-พัฒนาและน าไปใช้ 
 

 สร้างสื่อการเรียนแบบน าตนเองด้วย 
e-learningรายวิชาวธิีการวิจัยผ่านระบบe-learning ของส านักวิทยบริการ  
 ใช้การเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าและท ากิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน 

 

 การเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม MEET 
 

 สื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และไลน์ 
 

 อภิปรายสรุปผลการเรียน 
 

 ประเมินผลการเรียน 
 

 สรุปการวิจัย 
 

 ท ารายงานการวิจัย 
 

 

การสร้างและใช้อีเลิร์นิงในการการเรียนแบบผสมผสาน 
 

  เนื้อหาที่ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนด้วยตนเองบนอีเลิร์นิงของมหาวิทยาลัยราชภฏธนบุรี เป็นเนื้อหาที่
เขียนขึ้นตามค าอธิบายรายวิชาว่า “แนวคิดของการวิจัย วิธีการวิจัยรูปแบบต่าง ๆ กระบวนการวิจัยทั่วไป ได้แก่  
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือวิจัย  และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย”  และเนื้อหาของ
เอกสารประกอบการสอนคือ Introduction to Research and Research Methods (2007) ของ University 
of Bradford, School of Management  

เนื้อหาอีเลิร์นนิงเขียนอธิบายเป็นภาษาไทยขยายความจากเอกสารประกอบการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามเนื้อหาส าหรับการเรียนรู้ตลอดภาคเรียน ท้ายบทเรียนจะเป็น
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แบบทดสอบนี้เป็นภาษาอังกฤษ เนื้อหาแต่ละบทมีดังนี้ 
     CONCEPT OF RESEARCH (แนวคิดของการวิจัย) 
    DIFFERENT TYPES OF RESEARCH (ประเภทของงานวิจัย) 
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    RESEARCH PHILOSOPHIES (ปรัชญาการวิจัย)  
    RESEARCH METHODOLOGIES (ระเบียบวิธีวิจัย)  

 PREPARATORY READING (การอ่านเพ่ือเตรียมการวิจัย) 
      MID-TERM TEST 

  DATA COLLECTION (การเก็บรวบรวมข้อมูล) 
    QUESTIONNAIRES (แบบสอบถาม) 

  SIZE & SAMPLING (ขนาดและการสุ่มตัวอย่าง) 
 WRITING A RESEARCH REPORT (การเขียนรายงานวิจัย) 
FINAL EXAM 
 

 อีเลิร์นนิงเป็นสื่อการเรียนที่ส าคัญตลอดภาคเรียน โดยใช้ระบบจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
(Learning Management System หรื อ LMS) ในโปรแกรม Moodle (Modular Object - Oriented 
Dynamic Learning Environment) ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจัด
อบรมให้อาจารย์ใช้งานโปรแกรมนี้ ในการใช้ระบบบริหารจัดการรายวิชา เช่น การจัดการเนื้อหารายวิชา การ
จัดการผู้เรียน มีการเกบ็ข้อมูลการเข้าใช้โปรแกรมและคะแนนในการทดสอบหลังเรียน การจัดกิจกรรม การสอบทั้ง
ระหว่างภาคและปลายภาค เป็นต้น 
 

 ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้จัดการรายวิชาลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษาทุกคน นักศึกษาสามารถเข้าเรียนบทเรียนซึ่ง
เป็นภาษาไทยในเวลาใดก็ได้และใช้เวลามากหรือน้อยตามความสะดวกของแต่ละคนจนกว่าจะเข้าใจเนื้อหาใน
บทเรียน จากนั้นจึงท าแบบทดสอบแบบเลือกตอบท้ายบทเรียนแบบทดสอบนี้เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งแต่ละข้อค าถาม
จะแสดงค าตอบเมื่อเลือกค าตอบที่ถูกต้อง  นักศึกษาจะท าแบบทดสอบกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์   อนึ่งค าถามทุกค าถามมาจากเนื้อหาในบทเรียนอีเลิร์นนิง ดังนั้นจึงมีค าตอบอยู่ในอี
เลิร์นนิงที่นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โปรแกรมจะเก็บข้อมูลคะแนนของนักศึกษาแต่ละคน จ านวนครั้งและ
ช่วงเวลาการเข้าเรียนบทเรียนนี้ ผู้วิจัยสามารถเข้าไปตรวจสอบติดตามนักศึกษาได้และผู้วิจัยให้คะแนนความรู้และ
ความหมั่นเพียรเรียนรู้ด้วยตนเอง 10% ในช่วงก่อนสอบกลางภาค และอีก 10% ในช่วงหลังสอบกลางภาค โดย
ผู้สอนจะตรวจการเข้าใช้อีเลิร์นนิงและมีโอกาสติดตามและกระตุ้นนักศึกษา ในระหว่างการเรียนแบบเผชิญหน้า 
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การเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าในการการเรียนแบบผสมผสาน  
 

 ผู้วิจัยนี้ด าเนินการสอนตลอดภาคเรียน รายวิชาวิธีการวิจัยนี้ มีบรรยาย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และฝึกปฏิบัติ
ในชั้นเรียน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยอธิบายต าราหลักของรายวิชาวิธีวิจัย คือ Introduction to Research and 
Research Methods (2007) ของ University of Bradford, School of Management และท ากิจกรรมต่างๆ 
ที่สอดคล้องกับบทเรียน เช่น การค้นคว้าและอ่านบทคัดย่อ กิจกรรมกลุ่มในการอ่านศึกษางานวิจัยอื่นๆ เพื่อบอก 
approach และ methodology ของงานวิจัยนั้น การแบ่งกลุ่มกันลงมือด าเนินงานวิจัยในหัวข้อเล็กๆ ของตนเอง 
เป็นต้น ในช่วงการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้านี้ยังเป็นโอกาสที่ผู้สอนได้กระตุ้นติดตามการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิง
ของนักศึกษาด้วย 
 

 การเรียนการสอนแบบเผชิญหน้ามีทั้งผู้สอนพบนักศึกษาจริงในชั้นเรียนและรูปแบบเสมือนจริงที่ผู้สอน
สอนผ่านโปรแกรม MEET ส่วนผู้เรียนเรียนจากบ้านโดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โค
วิดในช่วงนั้น ทีส่ถาบันการศึกษามีมาตรการเคร่งครัดในการใช้สถานที ่ให้ท างานที่บ้านหรือปฏิบัติงานนอกท่ีตั้งเพ่ือ
ลดการเดินทางและลดการสัมผัสแพร่เชื้อ เป็นต้น  ในระยะเวลาเช่นนี้ ผู้สอนและนักศึกษาติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตด้วย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และไลน์  อย่างไรก็ดีการอภิปรายสรุปผลการเรียนซึ่งนักศึกษาทุกกลุ่มจะ
น าเสนอผลงานวิจัยของตนเอง ให้ที่ประชุมวิพากษ์และได้ปรับปรุงแก้ไขงานก่อนการส่งเล่มรายงานเป็นช่วงของ
การเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าจริง 
 

 นอกจากนั้นในการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าจริง นักศึกษายังได้รับความอนุเคราะห์จากส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอบรมทักษะการสืบค้นและการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลการวิจัยและ
ฐานข้อมูลEBSCO Discovery ฯลฯ ที่มีให้บริการในส านักฯ และยังได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์คอมพิวเตอร์
อบรมปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือการวิจัยและการท าแบบสอบถามออนไลน์ Google 
Forms เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาได้ลงมือท าวิจัยจริงอีกด้วย 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามเจตคติของนักศึกษาต่อสื่อและการเรียนแบบผสมผสาน
ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฏีมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจแบบสอบถาม จ านวน 3 ท่าน คือ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. อารี  ลาภวงศ์ราษฎร์ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส   
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ ปัญญาดิลกพงศ ์ผู้อ านวยการศูนย์ภาษา  
อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แอนนา พายุพัด ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
เกณฑ์การประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องมีดงันี้ คือ  
เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน +1 
ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน 0 
เห็นว่าไม่สอดคล้อง  ให้คะแนน -1 
แบบสอบถามมีค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (IOC : Index  

of item objective congruence)  ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าเฉลี่ยทั้งฉบับคือ 0.86 
ลักษณะแบบสอบถามแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 ระดับเจตคติต่อสื่อการเรียนอีเลิร์นนิงและการเรียนแบบผสมผสาน เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ 
ตอนที่ 3 ค าถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็นต่อสื่อและการเรียนแบบผสมผสาน 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตนเองในสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนกับนักศึกษาทีเ่รียน
รายวิชาวิธีการวิจัย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งหมด 31 คน ซึ่งเป็นประชากรในการวิจัย แจก
แบบสอบถามจ านวน 31 ฉบับได้รับแบบสอบถามคืนครบถ้วน คิดเป็นรอ้ยละ 100 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

 

ผู้วิจัยวิเคราะหขอมูลจากการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ด้วยโปรแกรมค านวณ
บนอินเทอร์เน็ตและแปลความหมายค่าเฉลี่ยตามแนวทางที่ บุญชม ศรีสะอาด (2542) อธิบายไว้ดังนี้ 
   ระดับ         ความหมาย 
  ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง  4.51 - 5.00     อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง  3.51 - 4.50     อยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง  2.51 - 3.50    อยู่ในระดับปานกลาง 
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  ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง  1.51 - 2.50    อยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง  1.00 - 1.50    อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ส่วนข้อมูลตอนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็นต่อสื่อและการเรียนแบบผสมผสานและให้
ข้อเสนอแนะ   ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหาและเรียบเรียงสรุปผลการวิเคราะห์ 
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 

สถิติพ้ืนฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 




