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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

 การวิจัยเรื่อง “การใช้วิธีการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาวิธีการวิจัย ส าหรับนักศึกษาสาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี”เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงค์ 3 
ประการคือ 1). เพ่ือศึกษาผลการใช้วิธีการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาวิธีการวิจัยส าหรับนักศึกษาสาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2). เพ่ือศึกษาเจตคติของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีต่อสื่อการเรียนอีเลิร์นนิงและการเรียนแบบผสมผสานรายวิชาวิธีการวิจัย และ  3). เพ่ือ
ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาวิธีการวิจัยส าหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

 การวิจัยนี้ด าเนินการตามข้ันตอนต่างๆ 9 ขั้นตอนโดยเริ่มจาก 1) วิเคราะห์-วางแผน-ออกแบบ-พัฒนาและ
น าไปใช้2) สร้างสื่อการเรียนแบบน าตนเองด้วยe-learningรายวิชาวิธีการวิจัยผ่านระบบ MOODLE e-learning 
ของส านักวิทยบริการ3) ใช้การเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าและท ากิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน 4)การเรียนการสอน
แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม MEET  5)สื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และไลน์ 
6) อภิปรายสรุปผลการเรียน 7) ประเมินผลการเรียน 8) สรุปการวิจัยและ 9 ท ารายงานการวิจัย  ผู้วิจัยใช้
เครื่องมือเป็นแบบสอบถามเจตคติของนักศึกษาต่อสื่อและการเรียนแบบผสมผสาน ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฏีมา
ใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณเ์ป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจแบบสอบถาม 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ค าถามการวิจัยข้อ 1 นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาวิธีการวิจัยมีผลการใช้วิธีการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาดังกล่าวเป็นอย่างไร 
  
 โดยสรุปนักศึกษาให้เวลากับการเรียนรายวิชาวิธีวิจัยในชั้นเรียนทั้งชั้นเรียนปกติและเสมือนจริง 4 คาบ
เรียนต่อสัปดาห์ และยังเข้าเรียนด้วยระบบอีเลิร์นนิงจากโปรแกรม MOODLE เฉลี่ย 1.62 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ผลการ
สอบในระบบออนไลน์กลางภาคเรียน นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 54.35 คะแนนจึงอยู่ในเกณฑ์อ่อน
และปลายภาคเรียนคิดเป็นร้อยละ 71.46  คะแนนจึงอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาทุกกลุ่มท างาน
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วิจัยส าเร็จ มีผลงานวิจัยจ านวน 6 เรื่อง ท าให้เห็นว่านักศึกษาได้เรียนรู้ และใช้เวลาในการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบ
ผสมผสานอย่างประสบความส าเร็จ 
 
  ค าถามการวิจัยข้อ 2 นักศึกษากลุ่มนี้มีเจตคติอย่างไรต่อสื่อการเรียนอีเลิร์นนิงและการเรียนแบบ
ผสมผสานในรายวิชาวิธีการวิจัย 

 

ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนอีเลิร์นนิงและการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาวิธีการวิจัยมี
ดังนี้ 

ในภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์วิชาวิธีวิจัยและการเรียนแบบ
ผสมผสานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก(µ=4.41)  โดยมีประเด็นในระดับมากท่ีสุด 2 ประเด็น และระดับมาก 8 
ประเด็น  ประเด็นที่นักศึกษาให้คะแนนมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 2 ประเด็นคือ เนื้อหาในบทเรียน
ครอบคลุมหัวข้อที่ระบุในค าอธิบายรายวิชา (µ=4.61SD=0.62) และ เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
น าเสนอ (µ=4.58SD=0.56)  ส่วนประเด็นอ่ืนๆ นักศึกษาให้คะแนนมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมากได้แก่ 
การจัดเรียงหัวข้อบทเรียนสอดคล้องกับหนังสือเรียนท าให้สามารถค้นหาเนื้อหาได้ง่าย (µ=4.32SD=0.54) 
ค าแนะน าก่อนเริ่มเรียนรู้ชัดเจน เข้าใจง่าย(µ=4.42SD=0.62)   เนื้อหาของค าอธิบายในบทเรียนสอดคล้องกับ
หนังสือเรียน(µ=4.41SD=0.67)    ลักษณะ ขนาดตัวอักษรเหมาะสมชัดเจน อ่านง่าย(µ=4.48SD=0.63)   การ
เรียงล าดับเนื้อหาบทเรียนท าให้สามารถควบคุมล าดับการเรียนได้(µ=4.48SD=0.57)   เนื้อหาพอเพียงส าหรับท า
ความเข้าใจและหาค าตอบแบบทดสอบ(µ=4.48SD=0.68)   ภาษาท่ีใช้ในบทเรียนชัดเจน เข้าใจง่าย
(µ=4.38SD=0.72)   เนื้อหาในบทเรียนเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่(µ=4.29SD=0.69) ระดับความยากง่าย
ของบทเรียน เหมาะสมกับระดับของนักศึกษา (µ=3.94SD=0.77)และ ค าถามในแบบทดสอบชัดเจนเกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาในบทเรียน(µ=4.48SD=0.68)   ในเรื่องของระดับความยากง่ายเหมาะกับระดับผู้เรียน แม้จะเป็นค าตอบที่
มีความพึงพอใจในเกณฑ์มาก แต่ก็มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าทุกประเด็น คือ(µ=3.94) แสดงว่ามีนักศึกษาจ านวนพอสมควร
ที่คิดว่าบทเรียนยากเกินไป เนื่องจากที่นักศึกษาเสนอความคิดเห็นในค าถามปลายเปิดว่าต้องการให้บทเรียนและ
ข้อสอบเป็นภาษาไทย 
 
 

 ค าถามการวิจัยข้อ 3 นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีแนวทางอย่างไรในการ
พัฒนาการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาวิธีการวิจัยส าหรบันักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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 ค าตอบค าถามนี้ได้จากการประมวลค าตอบจากนักศึกษาแล้วจัดกลุ่มเป็น 3 ประเด็นประกอบด้วย 
ประเด็นภาพรวมเกี่ยวกับการเรียนแบบผสมผสาน ประเด็นเกี่ยวกับอีเลิร์นนิง และประเด็นเกี่ยวกับการสอนแบบ
เผชิญหน้า  สรุปแนวทางในการพัฒนาการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาวิธีการวิจัยใน 3 ด้านดังนี้  
 

 ด้านภาพรวมเก่ียวกับการเรียนแบบผสมผสาน  นักศึกษามีความเห็นว่าการเรียนแบบผสมผสานท าได้ดี 
รู้สึกพึงพอใจมาก  ต้องการให้ท าต่อๆไป  วิธีเรียนเรียนแบบนี้เข้าใจดี สามารถย้อนเรียนได้หลายครั้ง แม้วิชานี้เป็น
วิชาที่เรียนเข้าใจยาก  ควรปรับปรุงบทเรียน และข้อสอบให้มีภาษาไทยมากขึ้นเนื่องจากค าศัพท์ที่ใช้ในวิชานี้เป็น
ศัพท์ใหม่ที่ยาก  และควรปรับปรุงระบบอีเลิร์นนิงให้ดีขึ้นนี้ เพราะบางครั้งติดขัด   ส าหรับด้านการสอนแบบ
เผชิญหน้านักศึกษาพอใจผู้สอนว่าสอนดี สอนเนื้อหายากๆ ให้เข้าใจได้ง่าย และเชื่อมโยงเนื้อหาในอีเลิร์นนิงและ
หนังสือเรียน  อาจารย์ใส่ใจนักศึกษา รับฟังนักศึกษาและคอยให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษาตลอด  ต้องการให้อาจารย์
สอนเรื่องการท าวิจัยให้มากข้ึน จะเข้าใจลึกซึ้ง  นักศึกษา 1 คนให้ความเห็นว่าตนพอใจการสอนแต่ปัญหาน่าจะอยู่
ที่นักศึกษาที่ขาดเรียน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 

รายวิชาวิธีวจิัย เป็นรายวิชาเดียวในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการวิจัย ดังนั้นจึงมีเนื้อหาสาระมากส าหรับการเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือท าวิจัยได้ภายในระยะเวลา 1 ภาคเรียน  จึงจ าเป็นต้องใช้สื่อการเรียนรู้คืออีเลิร์นนิง  
ประกอบกับช่วงเวลาของการจัดการเรียนการสอนอยู่ในภาวะโรคระบาดรุนแรง  การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
กับอีเลิร์นนิง จึงน่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดี บุญประกอบ เกาเล็ก (2563. น.78-79) อธิบายว่าการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานคือ กระบวนการเรียนรู้ ที่ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การเรียนที่ผสมการเรียน
ออนไลน์และการเรียนในชั้นเรียน ผู้สอนสามารถใช้วิธีการสอนสองวิธีหรือมากกว่าในการเรียนการสอน เช่น การ
ฝึกอบรมในห้องเรียนซึ่งเป็นการสอนแบบเผชิญหน้า ผนวกกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีใน
ลักษณะห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom)  

 

 ผู้วิจัยได้ใช้การผสมผสาน2 รูปแบบ   รูปแบบแรกคืออีเลิร์นนิงซึ่งเป็นบทเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร ด้วย
โปรแกรม MOODLE บนเครือข่ายอีเลิร์นนิงของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองแล้ววัดความเข้าใจด้วย
แบบทดสอบท้ายบทเรียน ในส่วนนี้นักศึกษาสามารถใข้เวลาเรียนรู้ตามความต้องการและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ท้ายบทเรียนเป็นแบบทดสอบวัดความเข้าใจ  รูปแบบที่สองคือการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าทั้งในชั้น
เรียนจริงและห้องเรียนเสมือนจริงผ่านโปรแกรม MEET นับว่าการใช้การเรียนแบบผสมผสานได้ผลดี นักศึกษาแต่
ละคนจะเข้าเรียนรู้ฝึกฝนด้วยตนเองบนเครือข่ายอีเลิร์นนิง1.62 ครั้ง ต่อสัปดาห์  และสามารถสอบผ่านการวัดผล
กลางภาคและปลายภาคด้วยระบบออนไลน์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 54.35 และร้อยละ 71.46 
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ตามล าดับ  โปรแกรมMOODLEช่วยในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และเป็นระบบสนับสนุนการเรียน
การสอนและบริหารจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างดีมาก  ผู้สอนสามารถตรวจสอบการเรียนรู้ของ
นักศึกษาได้และสามารถติดตามกระตุ้นเสริมแรงการเรียนเมื่อพบนักศึกษาในชั้นเรียนหรือออนไลน์ได้การใช้การ
เรียนแบบผสมผสานให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ในเชิงบวกเช่นเดียวกับงานวิจัยต่างๆ เช่น วิไลวรรณ วงศ์จินดา (2558. 
น.445)ที่ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ศศินันท์ศิริธาดากุลพัฒน์(2561. น. 93-105) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างเจต
คติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูในอนาคตท่ีมีต่อการศึกษาแบบเรียนรวม อีกท้ังเกษรา บ่าวแช่มช้อยและ
รจเรข ก าแหงกิจ (2562. น. 66-77) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน รายวิชาการค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนงานทางวิชาการเป็นต้น ทุกงานวิจัยให้ผลลัพทธ์ในเชิงบวก
ต่อการเรียนแบบผสมผสาน  และหากนักศึกษาเข้าเรียนรู้ฝึกฝนด้วยตนเองบนเครือข่ายอีเลิร์นนิงให้มากขึ้น ก่อน
การเข้าเรียนในชั้นเรียนก็จะช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจกับการเรียนในชั้นเรียนและท าให้ประหยัดเวลาการเรียนใน
ชั้นเรียนสามารถใช้เวลาไปกับกิจกรรมวิจัยที่หลากหลาย ได้ ในประเด็นนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
McLaughlin. Jacqueline E., Gharkholonarehe. Nastaran., Khanova, และJulia, Rodgers,Jo E. (2015)ที่
ได้วิจัยเรื่องผลกระทบของการเรียนแบบผสมผสานต่อการแสดงออกของนักศึกษาในรายวิชาเภสัชบ าบัดหัวใจและ
หลอดเลือดและพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าเนื้อหาพ้ืนฐานที่เรียนก่อนชั้นเรียน รวมถึง
กิจกรรมประยุกต์ระหว่างชั้นเรียนและค าถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในโมดูลออนไลน์ช่วยเพิ่มการเรียนรู้อย่างมาก 

 

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในส่วนที่ 2 ผู้วิจัยได้ใช้การผสมผสานกับการเรียนและฝึกอบรมใน
ห้องเรียนซึ่งเป็นการสอนแบบเผชิญหน้าทั้งในชั้นเรียน และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีใน
ลักษณะห้องเรียนเสมือนจริง  ในช่วงภาวะวิกฤติโรคระบาด มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับสุขภาพและสวัสดิภาพ
ของนักศึกษา จึงมีทั้งการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยและการเรียนในห้องเรียนออนไลน์ตามสภาวะเหตุการณ์  
และเพ่ิมกิจกรรมที่ปูพ้ืนฐานให้นักศึกษาสามารถลงมือท าวิจัยได้ในช่วงเวลาจ ากัด เช่นการสืบค้นหาอ่านงานวิจัย
เรื่องท่ีนักศึกษาสนใจ  การสืบค้นและการอ่านบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศยังได้อนุเคราะห์อบรมทักษะการสืบค้นและการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลการวิจัยและ
ฐานข้อมูลEBSCO Discovery ฯลฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้อนุเคราะห์อบรมปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel เพ่ือการวิจัยและการท าแบบสอบถามออนไลน์ Google Forms เพ่ือปูพื้นฐานให้นักศึกษาสามารถลงมือท า
วิจัยได้จริง  

 

จากแบบสอบถามปลายเปิดในภาพรวมเก่ียวกับการเรียนแบบผสมผสานนักศึกษาพึงพอใจกับการเรียน
การสอนแบบผสมผสานและต้องการให้จัดต่อไป  อย่างไรก็ดีการสอนพ้ืนฐานการวิจัยและให้นักศึกษาด าเนินการ
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วิจัยให้เสร็จสิ้น ใน 1 ภาคเรียนเป็นเวลาที่จ ากัด จ าเป็นต้องท ากิจกรรมแต่ละขั้นตอนให้ผสานเป็นพื้นฐานต่อยอด
กันและกัน เช่นการสืบค้นอ่านบทคัดย่อจากฐานข้อมูลต่างๆ การตัดสินใจเลือกหัวข้อวิจัย การอ่านรายงานวิจัยใน
เรื่องท่ีสนใจเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับงานวิจัยของตนฯลฯ ในแต่ละช่วงหากนักศึกษาขาดเรียนก็ต้องรับผิดชอบ
ติดตามบทเรียน  การที่นักศึกษามีความพอใจและมีเจตคติที่ดีต่อรายวิชา วิธีการสอน และผู้สอน รวมทั้งการเป็นผู้
มีเจตคติในเชิงบวกจึงเป็นเรื่องส าคัญ ที่จะเป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาเพียรพยายามที่จะท าให้งานวิจัยส าเร็จ จนถึง
การส่งเล่มรายงานวิจัย สิ่งนี้สอดคล้องกับที่ H.Şenay Şen (2013) ได้กล่าวว่าเจตคติต่อการเรียนรู้เป็นปัจจัย
ส าคัญในระดับการก าหนดเป้าหมายของผู้เรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา ความเชื่อที่มีต่อการเรียนรู้ 
แรงจูงใจภายในและภายนอกในกระบวนการเรียนรู้และผลการเรียนทั้งหมดที่ผู้เรียนท าได้  จากผลการวิจัยนี้จะ
เห็นได้ว่านักศึกษามีเจตคติที่ดีทั้งต่อรายวิชา วิธีการสอน และรวมถึงผู้สอน   

 

นอกจากนั้นองค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) (2004. 110) ยังมีความเห็น 
ว่า การศึกษาควรพัฒนาเจตคติและทักษะให้ผู้เรียนพร้อมรับความรู้และทักษะใหม่ๆ การเรียนรู้จะดีขึ้น หากผู้เรียน
สามารถจัดการเองได้  สามารถตั้งเป้าหมาย อดทน คอยติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ เพ่ือปรับกลยุทธ์การ
เรียนรู้ตามความจ าเป็น และเพ่ือเอาชนะความยากล าบากในการเรียนรู้ด้วยความเป็นอิสระเพ่ือก าหนดเป้าหมาย
การเรียนรู้ของตนเองและรู้สึกว่าสามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต  
บทเรียนและแบบทดสอบบนเครือข่ายอีเลิร์นนิงจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้จัดการ และรับผิดชอบการเรียนรู้
ฝึกฝนตนเอง ตั้งเป้าหมาย เพียรพยายาม อดทน คอยติดตามดูความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเองได้จาก
คะแนนที่ปรากฏบนโปรแกรม ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดความพร้อมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

 ส าหรับแนวทางในการพัฒนาการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาวิธีการวิจัยส าหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจในด้านภาพรวมเก่ียวกับการเรียนแบบผสมผสาน นักศึกษามีความรู้สึกพึงพอใจมากว่าการเรียนแบบ
ผสมผสานท าให้นักศึกษาเรียนรู้เข้าใจดี ต้องการให้ท าต่อๆไป ต้องการให้มีเวลามากขึ้นในการท าวิจัย  และให้
บทเรียน หนังสือ และการออกข้อสอบ มีภาษาไทยด้วยเพ่ือความเข้าใจที่ง่ายข้ึน อย่างไรก็ดีนักศึกษาเหล่านี้เป็น
นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ผู้สอนจึงจ าเป็นใช้ต าราเอกสารการสอน และข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือ
ส่งเสริมมาตรฐานทางภาษาให้นักศึกษา แต่ค าอธิบายเนื้อหาสาระการเรียนในอีเลิร์นนิงจะเป็นภาษาไทย ในขณะที่
แบบทดสอบเป็นภาษาอังกฤษ เพราะแนะน าให้นักศึกษาอ่านเอกสารต าราประกอบการสอนด้วย  หากนักศึกษาใช้
เอกสารต าราประกอบการสอนทั้งหมดร่วมกัน นักศึกษาก็จะได้ประโยชน์ทั้งสาระการวิจัยและทักษะภาษา  
อย่างไรก็ตามการช่วยการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ง่ายขึ้นคือการท าดัชนีค้นค าหรือรายการค าอธิบายค าศัพท์
ภาษาอังกฤษเพ่ือให้นักศึกษาได้เปิดค้นค าศัพท์ในระหว่างศึกษาบทเรียนได้สะดวกข้ึน 
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  ในด้านที่เก่ียวกับอีเลิร์นนิง นักศึกษาต้องการให้มีเนื้อหาในบทเรียนมีค าอธิบายละเอียดขึ้น เพ่ิมเนื้อหาใน
บทเรียนเป็นภาษาไทยแต่บางคนก็เห็นว่าบทเรียนออนไลน์มีเนื้อหาเพียงพอแล้ว  ดังนั้นในการปรับปรุงจึงควร
ชี้แจงแบ่งส่วนพิมพ์ให้ชัดเจนว่าถ้านักศึกษาประสงค์จะมีความรู้เพ่ิมเติมจะไปค้นคว้าได้จากแหล่งใด  และให้
ปรับปรุงระบบอีเลิร์นนิงให้ดีขึ้น เพ่ือไม่ให้เกิดการติดขัดมีปัญหาเมื่อนักศึกษาเข้าใช้งาน หรือเข้าสอบ  ด้วยใน
ปัจจุบันวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด     อีเลิร์นนิงจึงยกระดับจากสื่อการเรียนเสริม
หลักสูตรมาเป็นสื่อหลักที่จะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ นักศึกษาทุกคนมีโอกาสเข้าถึงและได้รับการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ   อย่างไรก็ดีอีเลิร์นนิงก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบไปทั้งหมด (Sander, Tamm. 2020) ข้อด้อยของ อี
เลิร์นนิง เช่น การเรียนรู้ด้วยอีเลิร์นนิง ผ่านทางอินเทอร์เน็ตอาจมีความเสี่ยงที่ผู้เรียนอาจทุจริตระหว่างการ
ประเมินผลการเรียน  อีเลิร์นนิงอาจท าให้ผู้เรียนแยกจากสังคม และการขาดการพัฒนาทักษะการสื่อสารกันในชั้น
เรียน อย่างไรก็ดปีัญหาการทุจริตข้อสอบไม่เกิดข้ึนระหว่างการด าเนินการวิจัยนี้เนื่องจากจ านวนนักศึกษาในชั้น
เรียนไม่มากเกินไป ในกรณีท่ีมีนักศึกษาจ านวนมาก จึงควรจัดการสอบในสถาบันเพ่ือการดูแลที่ทั่วถึง  หากเป็นการ
สอบออนไลน์ ควรให้นักศึกษาเข้าโปรแกรมGoogle Meet หรือโปรแกรมอ่ืนที่ผู้สอนจะสามารถเห็นนักศึกษาได้
เช่นเดียวกับเวลาการเข้าเรียนปกติ นักศึกษาทุกคนต้องเปิดกล้อง เพ่ือให้ผู้สอนเห็นบรรยากาศในแต่ละสถานที่ใน
ระหว่างที่นักศึกษานั่งท าข้อสอบ เพิ่มจ านวนค าถามในข้อสอบให้มากข้ึน  เพื่อไม่ให้นักศึกษามีเวลาซักถามกันทาง
ไลน์  ส าหรับปัญหาทีผู่้เรียนตัวแยกจากสังคม และการขาดการพัฒนาทักษะการสื่อสารกันในชั้นเรียนนั้น  ควร
ปรับให้อีเลิร์นนิงอยู่กับการเรียนแบบผสมผสาน ที่ผู้สอนและผู้เรียนจะได้ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนแบบเผชิญหน้าจริง
และแบบเสมือนจริง นักศึกษายังคงได้ท างานกลุ่มกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนเพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการสื่อสารกัน
ในชั้นเรียน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไปในอนาคตจากการวิจัยเรื่อง“การใช้วิธีการเรียนแบบผสมผสานใน
รายวิชาวิธีการวิจัยส าหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี” สามารถพิจารณาได้จากสาระ
ความรู้ส าคัญที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ความรู้ในเนื้อหารายวิชา ความรู้วิชาครูหรือศาสตร์การสอน และความรู้
ด้านเทคโนโลยี ดังนั้นวิจัยต่อไปสามารถเป็นวิจัยในการสร้างเนื้อหาและหาคุณภาพของบทเรียนให้สอดคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชา ความต้องการของผู้เรียน  วิจัยสร้างแบบทดสอบและคลังข้อสอบส าหรับรายวิชาวิธวีิจัย ส าหรับ
การวิจัยต่อเนื่องในแง่ของศาสตร์การสอน อาจวิจัยใช้บทเรียนในการทดลองสอนกับกลุ่มที่แตกต่างกัน 
เปรียบเทียบสัมฤทธิผลในการเรียนของผู้เรียน หรือทดลองใช้กิจกรรมต่างๆในการสอนแบบผสมผสาน ส่วนการ
วิจัยต่อไปจากความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษา เช่น สร้างบทเรียนให้น่าสนใจมากข้ึนโดยใช้เทคโนโลยีให้เต็ม
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ศักยภาพแล้ววิจัยหาคุณภาพบทเรียนนั้น  วิจัยทดลองการสอนเนื้อหาต่างๆ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยเป็นต้น 

 
 




