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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

  การวิจัยเรื่อง “การใช้วิธีการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาวิธีการวิจัยส าหรับนักศึกษาสาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี” เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมี
วัตถุประสงคเ์พ่ือ  1). เพ่ือศึกษาผลการใช้วิธีการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาวิธีการวจิัยส าหรับ
นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2). เพ่ือศึกษาเจตคติของนักศึกษาสาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีต่อสื่อการเรียนอีเลิร์นนิงและการเรียนแบบผสมผสาน
รายวิชาวิธีการวิจัย และ  3). เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาวิธีการ
วิจัยส าหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

โดยหลังจากการจัดการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาวิธีการวิจัยแก่นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ในวันสุดท้ายของภาคเรียน ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิธีการวิจัย ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ภาคเรียนที่ 1/2563 จ านวน 31 คน การวิจัยนี้มีค าถามการวิจัย 3 ข้อ ดังนี้ 
1) นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิธีการวิจัย มี
ผลการใช้วิธีการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาดังกล่าวเป็นอย่างไร  2) นักศึกษากลุ่มนี้มีเจตคติอย่างไร
ต่อสื่อการเรียนอีเลิร์นนิงและการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาวิธีการวิจัย และ 3) นักศึกษากลุ่มนี้มี
แนวทางอย่างไรในการพัฒนาการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาวิธีการวิจัยส าหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตามค าถาม
การวิจัยดังนี้ 
 
ค าถามการวิจัยข้อ 1 
นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิธีการวิจัยมี
ผลการใช้วิธีการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาดังกล่าวเป็นอย่างไร 
 การเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาวิธีการวิจัยของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ประกอบด้วยการเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง  การเรียนแบบเผชิญหน้าทั้งในชั้นเรียนและผ่าน
โปรแกรมMEET และสอบในระบบออนไลน์ทั้งกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  ตลอดจนแบ่งกลุ่ม
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ท างานโดยลงมือท าวิจัยด้วยตนเองจนถึงการอภิปรายกลุ่มเพ่ือบรรยายให้ข้อมูล ตอบค าถามผู้อื่นเกี่ยวกับ
งานวิจัยของตนและปรับปรุงงานก่อนส่งเล่มรายงานวิจัย   
 
 การศึกษาด้วยตนเองผ่านอีเลิร์นนิง 
 

 เนื่องด้วยการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาวิธีการวิจัยของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกอบด้วยการเรียนแบบน าตนเองผ่านระบบอีเลิร์นนิงของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  บทเรียนเป็นภาษาไทยและมีเนื้อหาอธิบายความในต าราหลักซึ่งเป็นภาษา 
อังกฤษ  นักศกึษาสามารถเลือกเรียนตามวันเวลาที่สะดวกและใช้เวลามากหรือน้อยตามความแตกต่างของ
แต่ละบุคคลจนกว่าจะเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน จากนั้นจึงท าแบบทดสอบแบบเลือกตอบท้ายบทเรียน
แบบทดสอบนี้เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งแต่ละข้อค าถามจะแสดงค าตอบเมื่อเลือกค าตอบที่ถูกต้อง  นักศึกษา
จะท าแบบทดสอบกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะเข้าใจบทเรียน โดยควรได้คะแนนจากแบบทดสอบท้ายบทเรียนที่ 
80% จ านวนบทเรียน 9 บท นักศึกษา 31 คน มีจ านวนครั้งที่เข้าเรียนบทเรียนและท าแบบทดสอบท้าย
บทเรียนดังนี้ 
 
  ตอนที่ 1. CONCEPT OF RESEARCH (แนวคิดของการวิจัย)    

นักศึกษาเข้าเรียนทั้งหมด 106 ครั้ง 
ตอนที่ 2. DIFFERENT TYPES OF RESEARCH (ประเภทของงานวิจัย)  

นักศึกษาเข้าเรียนทั้งหมด 114 ครั้ง 
ตอนที่ 3. RESEARCH PHILOSOPHIES (ปรัชญาการวิจัย)  

นักศึกษาเข้าเรียนทั้งหมด  79 ครั้ง 
ตอนที่ 4. RESEARCH METHODOLOGIES (ระเบียบวิธีวิจัย)   

นักศึกษาเข้าเรียนทั้งหมด  72 ครั้ง 
ตอนที่ 5. PREPARATORY READING (การอ่านเพ่ือเตรียมการวิจัย)  

นักศึกษาเข้าเรียนทั้งหมด 80 ครั้ง 
ตอนที่ 6. DATA COLLECTION (การเก็บรวบรวมข้อมูล)  

นักศึกษาเข้าเรียนทั้งหมด 79 ครั้ง 
ตอนที่ 7. QUESTIONNAIRES (แบบสอบถาม)  
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นักศึกษาเข้าเรียนทั้งหมด 89 ครั้ง 
ตอนที่ 8. SIZE & SAMPLING (ขนาดและการสุ่มตัวอย่าง)  

นักศึกษาเข้าเรียนทั้งหมด 72 ครั้ง 
ตอนที่ 9. WRITING A RESEARCH REPORT (การเขียนรายงานวิจัย)  

นักศึกษาเข้าเรียนทั้งหมด 60 ครั้ง 
 

รวมเวลาที่นักศึกษาเข้าเรียนศึกษาด้วยตนเองบน e-learningทั้งหมดตลอดภาคเรียน 751 ครั้ง 
โดยเฉลี่ยนักศึกษาแต่ละคนเข้าใช้ e-learningในรายวิชาวิธีวิจัย 24.23 ครั้ง ในระยะเวลา 15 สัปดาห์
ตลอดภาคเรียน  และเมื่อพิจารณาเป็นรายสัปดาห์ นักศึกษาแต่ละคนจะเข้าใช้ 1.62 ครั้ง ต่อสัปดาห์ คือ
ประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ 
 
 ผลการเรียนในการสอบในระบบออนไลน์ทั้งกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 

 ในการวัดผลจะมีการสอบท้ังกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน โดยกลางภาคเรียนจะเป็นเนื้อหา
ตั้งแต่ส่วนที่ 1-5 ตามเอกสารประกอบการเรียนและในอีเลิร์นนิง   ส่วนปลายภาคเรียนจะเป็นเนื้อหา
ตั้งแต่ส่วนที่ 6-9 การสอบทั้งสองครั้งใช้วิธีการสอบออนไลน์ ซึ่งนักศึกษาจะทราบผลการสอบของตนเอง
ในทันท ี
 ผลการเรียนในการสอบในระบบออนไลน์กลางภาคเรียนปรากฏว่านักศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด 66 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ าสุด 21 คะแนน  คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 43.48 
หรือร้อยละ 54.35 
 ผลการเรียนในการสอบในระบบออนไลน์ปลายภาคเรียนปรากฏว่านักศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด 77 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ าสุด 16 คะแนน  คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 57.17 
หรือร้อยละ 71.46 
 
 ผลการท างานกลุ่มโดยลงมือท าวิจัยด้วยตนเอง 
  

 นักศึกษาแบ่งกลุ่มท างานกลุ่มโดยลงมือท าวิจัยเรื่องเล็กๆ ด้วยตนเอง ในทุกขั้นตอนของการวิจัย  
มีการอภิปรายกลุ่มน าเสนอหัวข้อ และเมื่อวิจัยเสร็จก็มีการอภิปรายกลุ่มเพ่ือบรรยายให้ข้อมูล ตอบ
ค าถามผู้อ่ืนเกี่ยวกับงานวิจัยของตนและปรับปรุงงานก่อนส่งเล่มรายงานวิจัย  นักศึกษาทุกกลุ่มท างาน



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

40 

 

วิจัยส าเร็จ รวมผลงานวิจัยของนักศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจในปี 2563 มีผลงานวิจัยจ านวน 6 
เรื่องดังนี้ 

 พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนและการจัดการปัญหาภาวะน้ าหนักเกิน ของ 
      นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
      ธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางออนไลน์ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ 
                สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการจัดการเรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
               สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

  โดยสรุปค าตอบส าหรับค าถามการวิจัยข้อ 1 ที่ว่านักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิธีการวิจัยมีการเรียนแบบผสมผสานอย่างไรนั้นพบว่านักศึกษา
สามารถน าตนเองและเรียนรู้ศึกษาด้วยตนเองบน e-learning ในรายวิชาวิธีวิจัย โดยเฉลี่ยนักศึกษาแต่ละ
คนเข้าใช้ e-learning เฉพาะในรายวิชานี้ 24.23 ครั้ง ในระยะเวลา 15 สัปดาห์ตลอดภาคเรียน พิจารณา
เป็นรายสัปดาห์ นักศึกษาแต่ละคนจะเข้าใช้ 1.62 ครั้ง ต่อสัปดาห์  นักศึกษายังต้องมีการเรียนแบบ
เผชิญหน้าทั้งแบบในชั้นเรียนปกตแิละแบบออนไลน์ คะแนนจากการสอบด้วยข้อสอบออนไลน์เฉลี่ยทั้งชั้น
เรียน 43.48 จากคะแนนเต็ม 80 คะแนนหรือคิดเป็นร้อยละ 54.35 และผลการสอบในระบบออนไลน์
ปลายภาคเรียน นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยทั้งชั้นเรียนเฉลี่ย 57.17 คะแนนจากคะแนนเต็ม 80 คะแนนคิด
เป็นร้อยละ 71.46   จากการเรียนแบบเผชิญหน้า รวมทั้งการฝึกอบรมที่ได้รับความอนุเคราะห์จากส านัก
วิทยบริการฯ และศูนย์คอมพิวเตอร์  ท าให้นักศึกษาสามารถลงมือท าวิจัยกลุ่มได้ด้วยตนเอง โดย
ด าเนินการในทุกขั้นตอนของการวิจัย  มีการอภิปรายกลุ่มน าเสนอหัวข้อ และการอภิปรายปกป้องงานวิจัย 
เมื่อวิจัยแล้วเสร็จ  นักศึกษาทุกกลุ่มสามารถท างานวิจัยส าเร็จ มีผลงานวิจัยจ านวน 6 เรื่อง  จึงสรุปจาก
ผลได้ว่ารายวิชาวิธีการวิจัยสามารถใช้การเรียนแบบผสมผสานได้อย่างประสบความส าเร็จ 
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ค าถามการวิจัยข้อ 2 
นักศึกษากลุ่มนี้มีเจตคติอย่างไรต่อส่ือการเรียนอีเลิร์นนิงและการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชา
วิธีการวิจัย 
 จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์วิชา Research 
Methods และการเรียนแบบผสมผสาน ได้ข้อมูลดังนี้ 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนทั้งหมด 31 คน 

เพศ  หญิง จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 64.52    
ชาย  จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 35.48 

อายุ  อยู่ระหว่าง 18-20 ปี  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.45   
อายุ 20 ปีขึ้นไป   จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 93.55 

ชั้นปีที่เรียน 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4  จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 96.77 และหลังปี 4  จ านวน  1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 3.23 

 

ผู้วิจัยวิเคราะหขอมูลด้วย คารอยละ คาเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมค านวณ 
บนอินเทอร์เน็ต  และแปลความหมายค่าเฉลี่ยตามแนวทางที่ บุญชม ศรีสะอาด (2542) อธิบายไว้   
 ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.51 - 5.00  อยู่ในระดับมากท่ีสุด   

ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.51 - 4.50  อยู่ในระดับมาก   
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.51 - 3.50  อยู่ในระดับปานกลาง    
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.51 - 2.50 อยู่ในระดับน้อย   
และค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.00 - 1.50  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ตารางที่1  ค่าร้อยละของจ านวนผู้พึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการเรียนผสมผสานด้วยบทเรียน 
  ออนไลน์ วิชา Research Methods  

 ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ที่สุด 
1. การจัดเรียงหัวข้อบทเรียนสอดคล้องกับหนังสือเรยีนท าให้
สามารถค้นหาเนื้อหาได้ง่าย 

11 
(35.48%) 

19 
(61.29%) 

1 
(3.23%) 

  

2. ค าแนะน าก่อนเริ่มเรียนรู้ชัดเจน เข้าใจง่าย 15 
(48.39%) 

14 
(45.16%) 

2 
(6.45%) 

  

3. เนื้อหาของค าอธิบายในบทเรียนสอดคล้องกับหนังสือเรียน 16 
(51.61%) 

12 
(38.71%) 

3 
(9.68%) 

  

4. ลักษณะ ขนาดตัวอักษรเหมาะสมชัดเจน อ่านง่าย 17 
(54.84%) 

12 
(38.71%) 

2 
(6.45%) 

  

5. เนื้อหาในบทเรียนครอบคลุมหวัข้อท่ีระบุในค าอธิบายรายวิชา 21 
(67.74%) 

8 
(25.81%) 

2 
(6.45%) 

  

6. การเรียงล าดับเนื้อหาบทเรียนท าให้สามารถควบคุมล าดับการ
เรียนได ้

16 
(51.61%) 

14 
(45.16%) 

1 
(3.23%) 

  

7. เนื้อหาพอเพียงส าหรับท าความเข้าใจและหาค าตอบ
แบบทดสอบ 

18 
(58.06%) 

10 
(32.26%) 

3 
(9.68%) 

  

8. ภาษาที่ใช้ในบทเรียนชัดเจน เขา้ใจง่าย 16 
(51.61%) 

11 
(35.48%) 

4 
(12.90%) 

  

9. เนื้อหาในบทเรียนเชื่อมโยงความรู้เดมิกับความรู้ใหม ่ 13 
(41.94%) 

14 
(45.16%) 

4 
(12.90%) 

  

10. เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการน าเสนอ 19 
(61.29%) 

11 
(35.48%) 

1 
(3.23%) 

  

11.ระดับความยากง่ายของบทเรียนเหมาะสมกับระดับของ
นักศึกษา 

8 
(25.81%) 

13 
(41.94%) 

10 
(32.26%) 

  

12. ค าถามในแบบทดสอบชัดเจนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทเรียน 18 
(58.06%) 

10 
(32.26%) 

3 
(9.68%) 
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จากตารางที่1 ที่แสดงค่าร้อยละของจ านวนผู้พึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการเรียนผสมผสานด้วย
บทเรียน ออนไลน์ วิชา Research Methods พบว่าในภาพรวมนักศึกษาส่วนใหญ่ประเมินความพึงพอใจ
ในระดับมาก และมากที่สุด  ไม่มีประเด็นใดที่นักศึกษาประเมินความพึงพอใจในระดับพึงพอใจน้อยหรือ
พึงพอใจน้อยที่สุด  จากประเด็นค าถาม 12 ประเด็น นักศึกษาจ านวนเกินครึ่งให้คะแนนความพึงพอใจใน
ระดับมากท่ีสุด อยู่  8 ประเด็น ดังนี้  

3. เนื้อหาของค าอธิบายในบทเรียนสอดคล้องกับหนังสือเรียน (51.61%) 
4. ลักษณะ ขนาดตัวอักษรเหมาะสมชัดเจน อ่านง่าย (54.84%) 
5. เนื้อหาในบทเรียนครอบคลุมหัวข้อที่ระบุในค าอธิบายรายวิชา (67.74%) 
6. การเรียงล าดับเนื้อหาบทเรียนท าให้สามารถควบคุมล าดับการเรียนได้ (51.61%) 
7. เนื้อหาพอเพียงส าหรับท าความเข้าใจและหาค าตอบแบบทดสอบ (58.06%) 
8. ภาษาท่ีใช้ในบทเรียนชัดเจน เข้าใจง่าย (51.61%) 
10. เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการน าเสนอ (61.29%) 
12. ค าถามในแบบทดสอบชัดเจนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทเรียน (58.06%) 
 
ในประเด็นที่ 11.ระดับความยากง่ายของบทเรียนเหมาะสมกับระดับของนักศึกษา  นักศึกษาให้

คะแนนความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีจ านวนร้อยละ 25.81    ส่วนใหญ่จะให้คะแนนความพึงพอใจ
ในระดับมากร้อยละ 41.94  และมีผู้ให้ความพึงพอใจในระดับปานกลางอีกร้อยละ 32.26  จ านวนนี้
มากกว่านักศึกษาที่ให้คะแนนความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  แสดงว่านักศึกษาพึงพอใจแต่ก็ยังรู้สึกว่า
บทเรียนนี้ยากส าหรับเขา  
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ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยของผู้พึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการเรียนผสมผสานด้วยบทเรียน 
  ออนไลน์ วิชา Research Methods  

 ค่าเฉลี่ย SD ความหมาย 
ระดับ 

ความพอใจ 
1. 1.การจัดเรียงหัวข้อบทเรียนสอดคล้องกับหนังสือ 
2.   เรียนท าให้สามารถค้นหาเนื้อหาได้ง่าย 

4.32 0.54 มาก 

2. ค าแนะน าก่อนเริ่มเรียนรู้ชัดเจน เข้าใจง่าย 4.42 0.62 มาก 
3. เนื้อหาของค าอธิบายในบทเรียนสอดคล้องกับหนังสือเรียน 4.41 0.67 มาก 
4. ลักษณะ ขนาดตัวอักษรเหมาะสมชัดเจน อ่านง่าย 4.48 0.63 มาก 
5. เนื้อหาในบทเรียนครอบคลุมหัวข้อที่ระบุในค าอธิบาย 
    รายวิชา 

4.61 0.62 มากที่สุด 

6. การเรียงล าดับเนื้อหาบทเรียนท าให้สามารถควบคุมล าดับ 
    การเรียนได ้

4.48 0.57 มาก 

7. เนื้อหาพอเพียงส าหรับท าความเข้าใจและหาค าตอบ 
    แบบทดสอบ 

4.48 0.68 มาก 

8. ภาษาท่ีใช้ในบทเรียนชัดเจน เข้าใจง่าย 4.38 0.72 มาก 
9. เนื้อหาในบทเรียนเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 4.29 0.69 มาก 
10. เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการน าเสนอ 4.58 0.56 มากที่สุด 
11.ระดับความยากง่ายของบทเรียนเหมาะสมกับระดับของ 
    นักศึกษา 

3.94 0.77 มาก 

12. ค าถามในแบบทดสอบชัดเจนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใน 
     บทเรียน 

4.48 0.68 มาก 
 

 
จากตารางที่ 2  ซึ่งแสดงค่าเฉลี่ยของผู้พึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการเรียนผสมผสานด้วย

บทเรียน ออนไลน์ วิชา Research Methods มีประเด็นที่นักศึกษาให้คะแนนมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใน
ระดับมากท่ีสุด 2 ประเด็นคือ ประเด็นที่ 5. เนื้อหาในบทเรียนครอบคลุมหัวข้อที่ระบุในค าอธิบายรายวิชา 
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ค่าเฉลี่ย 4.61 และประเด็นที่ 10. เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการน าเสนอ ค่าเฉลี่ย 4.58  
ส่วนประเด็นอ่ืนๆ นักศึกษาให้คะแนนมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมาก อย่างไรก็ตามมีถึง 4  ประเด็น
ที่มีค่าเฉลี่ย 4.48 ซึ่งใกล้ระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ ประเดน็ที่ 4. ลักษณะ 
ขนาดตัวอักษรเหมาะสมชัดเจน อ่านง่าย(ค่าเฉลี่ย 4.48)  ประเด็นที่ 6. การเรียงล าดับเนื้อหาบทเรียนท า
ให้สามารถควบคุมล าดับการเรียนได้(ค่าเฉลี่ย 4.48) ประเด็นที่ 7. เนื้อหาพอเพียงส าหรับท าความเข้าใจ
และหาค าตอบแบบทดสอบ(ค่าเฉลี่ย 4.48)  และประเด็นที่ 12. ค าถามในแบบทดสอบชัดเจนเกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาใน บทเรียน(ค่าเฉลี่ย 4.48)    ส่วนประเด็นที่ความพึงพอใจอยู่ในในระดับมาก แต่ค่าเฉลี่ยต่ ากว่า
ประเด็นอ่ืนคือประเด็นที่ 11.ระดับความยากง่ายของบทเรียนเหมาะสมกับระดับของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 
3.94 
 

ค าถามการวิจัยข้อ 3 
นักศึกษากลุ่มนี้มีแนวทางอย่างไรในการพัฒนาการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาวิธีการวิจัยส าหรับ
นักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 ค าตอบค าถามนี้ได้จากการตอบค าถามปลายเปิดในส่วนที่ 3 ของแบบสอบถามประมวลค าตอบ
จัดกลุ่มเป็น 3 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นภาพรวมเกี่ยวกับการเรียนแบบผสมผสาน ประเด็นเก่ียวกับ
อีเลิร์นนิง และประเด็นเกี่ยวกับการสอนแบบเผชิญหน้า  ได้ดังนี้ 
 

  ประเด็นภาพรวมเกี่ยวกับการเรียนแบบผสมผสาน 
 ในภาพรวมดีแล้ว แต่เนื้อหาในหนังสือเรียนค่อนข้างน้อย แต่ก็เข้าใจง่าย 
 ดีค่ะ เรียนแบบนี้เข้าใจดี 
 ท าได้ดีปัญหาในรายวิชานี้คือเรื่องเวลา อยากให้มีเวลามากกว่านี้ในการท าวิจัย 
 อยากเรียนเป็นภาษาไทย จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหามากข้ึน 
 มีเวลาค่อนข้างน้อยในการท าวิจัย 
 เนื้อหาเยอะ จ าได้ไม่หมด 
 อยากให้ในบทเรียน หนังสือ และการออกข้อสอบ มีภาษาไทยด้วยเพ่ือความเข้าใจที่ง่ายขึ้น 
 นักศึกษาเม่ือเรียนแล้วรู้สึกพึงพอใจมากๆ อยากให้ท าต่อๆไป และเพ่ิมค าอธิบายในเนื้อหาให้มากขึ้น 
 วิชานี้เป็นวิชาที่เรียนเข้าใจยาก หากไม่ได้รับความรู้เพียงพอ และยังละเอียดอ่อนในการท างาน 
นักศึกษาและผู้สอนต้องเข้าใจกัน 
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 ประเด็นเกี่ยวกับอีเลิร์นนิง 
 อยากให้มีเนื้อหาในบทเรียนมากกว่านี้ 
 อยากให้เพ่ิมเนื้อหาให้ละเอียดชัดเจนขึ้น 
 อยากให้เพ่ิมเนื้อหาในบทเรียนเป็นภาษาไทย 
 อยากให้เรียงล าดับบทเรียน แยกเป็นบทๆ ไป (บทเรียนแยกเป็นบทอยู่แล้ว นักศึกษาน่าจะหมายถึงบท 
   ของรายงานการวิจัย) 
 บทเรียนออนไลน์ค่อนข้างซับซ้อน แต่ก็มีเนื้อหาเพียงพอ 
 ค าถามในแบบทดสอบควรชัดเจนและเกี่ยวข้องกับหนังสือ และให้ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
 อยากให้ปรับปรุงระบบอีเลิร์นนิงให้ดีกว่านี้ บางทีท าข้อสอบแล้ว ก็ขึ้นว่ายังไม่ได้ท า 
 อยากให้มีภาษาไทย  เนื่องจากค าศัพท์ที่ใช้ในวิชานี้เป็นศัพท์ใหม่ที่ยากและมีหลายค ามากๆ 
 
 ประเด็นเกี่ยวกับการสอนแบบเผชิญหน้า 
 อาจารย์ใส่ใจนักศึกษา คอยถามเสมอว่าเข้าใจไหม และคอยให้ค าแนะน าตลอด 
 อยากให้สอนการหาข้อมูล ก่อนที่จะเข้าเรียนเนื้อหาที่จะศึกษา 
 อยากให้อาจารย์สอนเรื่องการท าวิจัยมากกว่านี้อีกหน่อย จะท าให้เข้าใจลึกซ้ึง และสามารถให้นักศึกษา 
   ท าวิจัยออกมาดีขึ้น 
 อยากให้อาจารย์เน้นเรื่องการท าเล่มเลย มากกว่าการดูงานเป็นส่วนๆ เพื่อจะได้มีเวลาท าเล่มมากข้ึน 
 อยากให้เรียงล าดับบทเรียน แยกเป็นบทๆ ไป (บทเรียนแยกเป็นบทอยู่แล้ว นักศึกษาน่าจะหมายถึงบท 
   ของรายงานการวิจัย) 
 อยากให้อาจารย์อธิบายการท าวิจัยแต่ละบทให้ละเอียดกว่านี้ 
 มองไม่ค่อยเห็น powerpoint เวลาอาจารย์สอน 
 อาจารย์สอนดี และสอนเนื้อหายากๆ ให้เข้าใจได้ง่าย และติดตามต่อเชื่อมโยงได้ในอีเลิร์นนิงและ 
   หนังสือเรียน 
 อยากให้สอนพื้นฐานการวิจัยเป็นแนวทางตั้งแต่ปี 1 ก่อนมาเรียนวิชานี้  
 อาจารย์สอนดี ท าให้เข้าใจง่าย รับฟังนักศึกษาและให้ค าปรึกษาตลอด ปัญหาน่าจะอยู่ที่นักศึกษาที่ขาด 
   เรียน 
 เนื้อหาที่เรียนครอบคลุมให้ท าแบบฝึกหัดการวิจัยได้ และอาจารย์ท าให้เข้าใจง่าย 
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 อาจารย์สอนเข้าใจง่าย และครอบคลุมเรื่องต่างๆ 
 อาจารย์สอนเนื้อหาได้กระชับและเข้าใจง่าย อาจารย์ให้ค าปรึกษาท าวิจัยได้ดีและรวดเร็ว 
 
 โดยสรุปแนวทางในการพัฒนาการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาวิธีการวิจัยส าหรับนักศึกษา
ภาษาอังกฤษธุรกิจใน 3 ด้าน ด้านภาพรวมเก่ียวกับการเรียนแบบผสมผสาน  นักศึกษามีความเห็นว่าการ
เรียนแบบผสมผสานท าได้ดี รู้สึกพึงพอใจมาก ต้องการให้ท าต่อๆไป  เห็นว่าวิธีเรียนเรียนแบบนี้เข้าใจดี 
แม้วิชานี้เป็นวิชาที่เรียนเข้าใจยาก  ปัญหาในรายวิชานี้คือเรื่องเวลา ต้องการให้มีเวลามากกว่านี้ในการท า
วิจัย  และให้ในบทเรียน หนังสือ และการออกข้อสอบ มีภาษาไทยด้วยเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น 
ในด้านที่เก่ียวกับอีเลิร์นนิง นักศึกษาต้องการให้มีเนื้อหาในบทเรียนละเอียดชัดเจนขึ้น เพ่ิมเนื้อหาใน
บทเรียนเป็นภาษาไทยแต่บางคนก็เห็นว่าบทเรียนออนไลน์มีเนื้อหาเพียงพอแล้ว  นักศึกษาต้องการให้
เรียงล าดับบทเรียนให้มีภาษาไทยมากข้ึนเนื่องจากค าศัพท์ที่ใช้ในวิชานี้เป็นศัพท์ใหม่ท่ียาก  และควร
ปรับปรุงระบบอีเลิร์นนิงให้ดีขึ้นนี้ เพราะบางครั้งติดขัด  ส าหรับด้านการสอนแบบเผชิญหน้านักศึกษา
พอใจผู้สอนว่าสอนดี สอนเนื้อหายากๆ ให้เข้าใจได้ง่าย และติดตามต่อเชื่อมโยงเนื้อหาในอีเลิร์นนิงและ
หนังสือ  อาจารย์ใส่ใจนักศึกษา รับฟังนักศึกษาและคอยให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษาตลอด  ต้องการให้
อาจารย์สอนเรื่องการท าวิจัยให้มากข้ึน จะเข้าใจลึกซ้ึง และสามารถให้นักศึกษาท าวิจัยออกมาดีขึ้น 
อยากให้สอนการหาข้อมูล ก่อนที่จะเข้าเรียนเนื้อหาที่จะศึกษา เน้นเรื่องการท าเล่มเลย มากกว่าการดูงาน
เป็นส่วนๆ เพื่อจะได้มีเวลาท าเล่มมากขึ้น    
 
 
 
 




