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บทคัดย่อ
การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ ) พัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือ
ความเข้ าใจโดยใช้ การเรียนรู้แบบผสมผสานของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที ) วัดระดับความ
วิ ต กกังวลด้ า นการอ่ านภาษาอังกฤษของนั ก เรี ยนชั นประถมศึ ก ษาปี ที และ ) ศึ กษาความ
พึ งพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที ทีมีต่อการเรี ยนรู้แบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่ า งคือ
นักเรี ยนชันประถมศึก ษาปี ที โรงเรี ยนการเคหะท่า ทราย ภาคเรี ยนที ปี การศึ กษา
จํา นวนนั ก เรี ย น คน โดยใช้ ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบง่ า ย เครื องมื อ ทีใช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่
) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้ าใจโดยใช้ การเรียนรู้แบบผสมผสาน
) แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้ าใจ ) แบบวัดความวิตกกังวล
ด้ านการอ่านภาษาอังกฤษ และ ) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน สถิติทีใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่ าเฉลี ย ค่ าเบี ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ
Paired Sample t-test
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้ าใจโดยใช้ การ
เรียนรู้แบบผสมผสานของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ.
(t = 5.57, p = .000) 2) ระดับความวิตกกังวลในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนตํา
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . (t = 6.41, p = .000) 3) ความพึงพอใจของ
นั กเรี ยนชั นประถมศึ กษาปี ที 6 ต่อการเรี ยนรู้แบบผสมผสานในภาพรวมมีความพึ งพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (xҧ = 2.98, S.D. = 0.10)
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Abstract
The objectives of this research were to 1) develop English reading comprehension
ability by using blended learning for Prathomsuksa 6 students, 2) explore the level of anxiety
in English reading of Prathomsuksa 6 students, and 3) study the students’ satisfaction level
towards blended learning. Samples were 32 Prathomsuksa 6 students of Karnkehathasai
School studying in the second semester of the academic year 2019. A simple random
sampling method was used. Research instruments were 1) English reading comprehension
lesson plans using blended learning, 2) the English reading comprehension test, 3) the
English reading anxiety questionnaire, and 4) the questionnaire on the students’ satisfaction
towards blended learning. Statistics used in the research were percentage, mean scores,
standard deviation, and paired sample t-test.
The research results showed that 1) the posttest scores of the students’ English
comprehension ability using blended learning were found to be significantly higher than the
pretest scores (t = 5.57, p = .000), 2) the level of anxiety in English reading was
significantly lower than the level before the intervention (t = 6.41, p = .000), and 3) the
satisfaction level of Prathomsuksa 6 students towards blended learning instruction as a whole
was at a high level (xҧ= 2.98, S.D. = 0.10).
Keywords: English reading comprehension, Blended Learning, Anxiety in English reading

บทนํา
ภาษาอังกฤษมีความสําคัญอย่างยิงเพราะเป็ นเครืองมือสําคัญ ในการสือสารและการ
ค้ นคว้ าข้ อมูลเพื อติด ตามข่า วสารต่า ง ๆ กระทรวงศึกษาธิการจึ งกํา หนดให้ นั กเรี ยนไทยเรี ยน
ภาษาอั ง กฤษตั งแต่ ชั นประถมศึ ก ษาปี ที ถึ ง ชั นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที ดั ง ปรากฏในหลั ก สูต ร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,
)
เมื อพิ จ ารณาถึ ง ทัก ษะภาษาอัง กฤษทัง ทัก ษะแล้ ว จะพบว่ า ทัก ษะการอ่ า นภาษาอั ง กฤษมี
ความสําคัญสําหรับนักเรียนเป็ นอย่างมาก นักเรียนไทยจําเป็ นต้ องพัฒนาทักษะการอ่านเพือใช้ เป็ น
เครื องมือ ในการเรี ยนรู้ สืบ ค้ น ข้ อมู ลข่ า วสาร ศึ ก ษาหาความรู้ ด้วยตนเองด้ วยการอ่า นจากสือ
สิงพิ มพ์ และสือดิจิทัล ผู้ทมีี ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษจะสามารถเข้ าถึงวิทยาการได้
อย่างกว้ างขวางและรวดเร็ว ทําให้ มีความรอบรู้ทนั ต่อเหตุการณ์ การอ่านควรเป็ นทักษะทีได้ รับการ
ส่ ง เสริ ม เพราะเป็ นทั ก ษะที คงอยู่ กั บ นั ก เรี ย นได้ น านที สุ ด และเป็ นสิ งที สามารถนํา ไปใช้ ใ น
ชีวิตประจําวันได้ ตลอดเวลาแม้ ว่าจะสําเร็จการศึกษาไปแล้ ว
อย่ า งไรก็ตาม ปั ญ หาในการเรี ยนภาษาอังกฤษของนั ก เรี ยนไทยทีเด่ นชั ดคือระดับ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษยังอยู่ในระดับทีไม่ น่าพึ งพอใจ การทีทักษะการอ่านของ



นักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนในระดับชันประถมศึกษาอยู่ในระดับตําจนทําให้ เกิดปัญหาในการอ่าน
เกิดมาจากหลายปัจจัย เช่น วิธีการสอนทีไม่เหมาะสมของผู้สอน และไม่เน้ นให้ นักเรียนได้ พัฒนา
ทั ก ษะการอ่ า นอย่ า งแท้ จ ริ ง ทํา ให้ ผู้ เ รี ย นไม่ ป ระสบความสํา เร็ จ ในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษ
(สุนีย์ สันหมุด, 2552) นอกจากนี ครูผ้ ูสอนภาษาอังกฤษบางคนยังสอนโดยเน้ นการแปล การจํา
คําศัพท์ หรือกฎไวยากรณ์ ซึงไม่ส่งเสริมทักษะการคิด ทําให้ นักเรียนไม่เข้ าใจในสิงทีอ่าน จนไม่
สามารถสรุปความรู้จากการอ่านให้ ออกมาเป็ นคํา พูดหรือตัวอักษรได้ ประกอบกับผู้สอนไม่ได้
ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนฝึ กฝนกระบวนการอ่านอย่างแท้ จริง กิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการอ่านไม่
เหมาะสมกับวัย ความสามารถ หรือความถนัดในการเรียน จึงทําให้ นักเรียนไทยมีเจคติทไม่
ี ดีต่อการ
อ่านภาษาอังกฤษ และมีความวิตกกังวลเมือต้ องอ่านบทอ่านเป็ นภาษาอังกฤษ ปัจจัยเหล่านีล้ ว น
ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย แต่สิงสําคัญทีทําให้
ผู้เรียนอยากเรียน คือครูจะต้ องสร้ างแรงบันดาลใจให้ เห็นความจําเป็ นของภาษาอังกฤษ กระตุ้น
ให้ ผ้ ูเรี ยนสนใจภาษาอังกฤษ นําภาษาอังกฤษมาเป็ นส่วนหนึงในชีวิต ยิงภาษาอัง กฤษเป็ นวิชา
ทักษะเป็ นสิงทีต้ องเรี ยนรู้ สะสมไปเรื อย ๆ ไม่ สามารถหาเทคนิ คลั ดได้ เพราะร้ อยละ 50 ของ
ความสําเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษมาจากตัวผู้เรียนเอง (บุญเลิศ วงศ์พรม, 2559)
ในการส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที
จะลดความวิ ต กกังวลของผู้ เรี ยนยุ คปั จ จุ บั น นั น ผู้ สอนควรให้ ความสนใจกับ การประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน เนืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศได้ เข้ ามามีบทบาทเป็ น
อย่างมากในด้ านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิงด้ านการศึกษา ผู้สอนจึงต้ องพัฒนาตนเองให้ ร้ ูเท่าทัน
การใช้ เทคโนโลยี ในปั จจุ บันการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีกับการศึกษามีหลายรูปแบบ เช่น การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือการสอนด้ วย e-learning การนําเอาบทเรียนออนไลน์มาช่วยในการ
เรียนการสอนจะสามารถทําให้ ผ้ ูเรี ยนมีความสนใจในบทเรียนมากขึน การเรียนรู้แบบผสมผสาน
(Blended Learning) เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ทีอาศั ยการผสมผสานอย่างลงตัว ระหว่ า งการเรี ยน
แบบปกติในชันเรียน (Classroom Learning) กับการเรียนออนไลน์ (Online Learning) ซึงการ
จั ด การเรี ย นรู้ แบบผสมผสานโดยใช้ บ ทเรี ย นออนไลน์ ผ่ า นเว็บ ไซต์ ค วบคู่ กับ การเรี ย นแบบ
เผชิญหน้ า (Face-to-face) เป็ นวิธีการทีมีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน นักเรียน
สามารถใช้ คุณสมบัติสาํ คัญของเทคโนโลยีให้ เกิดประโยชน์สูงสุด นันคือ การเรียนรู้เกิดเวลาใดก็ได้
สถานทีใดก็ได้ ขึนอยู่ กับความพร้ อมของนักเรี ยน โดยไม่จํากัดการมีปฏิสัมพั นธ์ไว้ แต่เพี ยงใน
ห้ องเรียน อีกทังผู้สอนสามารถให้ ผลย้ อนกลับแก่นักเรียนได้ ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ ถึงเวลาเรียน
(พั ทธพล ฟุ้ งจันทึก , 2553) ในการส่งเสริ มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนด้ วยการ
เรี ย นรู้ แ บบผสมผสานจะช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นได้ ฝึ กฝนทัก ษะการอ่ า นจากบทเรี ย นออนไลน์ ต าม
ความเร็วในการเรียนรู้ของแต่ละคน (Learning pace) ทีไม่เท่ากัน นักเรี ยนทีเก่งสามารถใช้ เวลา
เรียนรู้ได้ เร็วและเรียนรู้ในปริมาณมากโดยไม่ต้องรอนักเรียนทีอ่อนภาษาอังกฤษ ในขณะเดียวกัน



นักเรี ยนทีอ่อนภาษาอังกฤษก็มีเวลาทบทวนบทอ่าน และเรียนรู้ในจังหวะการเรี ยนรู้ของตนเอง
ช่วยลดความวิตกกังวลในการอ่านภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษให้ เพิมขึน
ด้ วยเหตุนีผู้วิจัยจึงสนใจทีจะพั ฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความ
เข้ าใจโดยใช้ การเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างการจั ดการเรียนรู้แบบเผชิญหน้ า (Face-to-face)
และการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ Google Sites สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6 เพือให้
เหมาะสมกับนักเรี ยนยุคปั จจุ บันทีเกิดมาพร้ อมกับเทคโนโลยี และช่วยส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษให้ เพิมขึน อันจะส่งผลให้ นั กเรียนมีความพร้ อมในการอ่านภาษาอังกฤษใน
ระดับทีซับซ้ อนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้ าใจโดยใช้ การเรียนรู้
แบบผสมผสานของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6
2. เพือวัดระดับความวิตกกังวลด้ านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6
3. เพื อศึ กษาความพึ งพอใจของนั กเรี ยนชั นประถมศึ กษาปี ที 6 ทีมี ต่อการเรี ยนรู้ แบบ
ผสมผสาน

สมมุติฐาน
1. ความสามารถในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษเพื อความเข้ า ใจโดยใช้ ก ารเรี ยนรู้ แบบ
ผสมผสานของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ .05
2. ระดับความวิ ตกกังวลด้ านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนหลั งเรี ยนโดยใช้ การ
เรียนรู้แบบผสมผสานอยู่ในระดับตํากว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ.
3. ความพึ งพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีมีต่อการเรี ยนรู้แบบผสมผสาน
อยู่ในระดับมาก



กรอบแนวคิด

ภาพ กรอบแนวคิด

นิยามศัพท์
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ หมายถึง การแสดงออกของ
นักเรียนทีสามารถเก็บข้ อมูลจากเรืองทีอ่านเป็ นหลัก ซึงนักเรียนจะต้ องทราบว่าเรืองทีอ่านนันเป็ น
เรืองเกียวกับอะไร มีความสําคัญอย่างไร ใครทําอะไร ทีไหน อย่างไร และสามารถตอบคําถามจาก
เรื องทีอ่ า นได้ รวมไปถึ งการคาดเดาเหตุก ารณ์ล่วงหน้ า ซึ งสามารถวั ดได้ จากแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้ าใจทีผู้วิจัยสร้ างขึน
การเรี ย นแบบผสมผสาน (Blended learning) หมายถึ ง กระบวนการเรี ย นรู้ ที
ผสมผสานรูปแบบการเรียนในห้ องเรี ยน (Classroom Learning) หรือกล่าวอีกอย่างหนึงว่ าเป็ น
การเรียนแบบ face to face คือการเรียนการสอนทีผู้สอนและผู้เรียนอยู่ในทีเดียวกัน โดยบทบาท
ของครูประกอบไปด้ วยการบรรยายการนําเสนอ การยกตัวอย่าง และการทบทวน และการเรียนรู้
บนเว็บไซต์ (Online Learning) คือ การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนผ่านเว็บไซต์ตามหัวข้ อและ
เวลาทีครูกาํ หนด การเรียนรู้บนเว็บไซต์เป็ นการเรียนรู้แบบประสานเวลา ครูและนักเรียนเข้ าเรียน
ออนไลน์พร้ อมกัน เมือถึงเวลาเรียนออนไลน์ครูผ้ ูสอนมีบทบาทในการตรวจสอบการเข้ าเรียนของ
นักเรียน และช่วยเหลือเมือนักเรี ยนประสบปั ญหาการเรียนออนไลน์ ทังในด้ านเนือหาและด้ าน
เทคนิค สําหรับงานวิจัยนีผู้วิจัยใช้ สดั ส่วนการผสมผสานด้ วยการเรียนในห้ องเรียนร้ อยละ และ
การเรียนรู้ด้วยตนเองบนเว็บไซต์ร้อยละ
บทเรี ย นออนไลน์ หมายถึ ง บทเรี ยนผ่ า นทางเว็บไซต์ Google Sites ทีผู้ วิ จั ยสร้ า ง
ขึนมาจํานวนทังหมด 5 บท ประกอบไปด้ วย บทที 1 Health สาระสําคัญได้ แก่ก ารอ่านเพื อหา
หัวข้ อและจับใจความ (Topic and Main idea)บทที 2 Occupation สาระสําคัญได้ แก่การถามและ
บอกทาง (Direction) บทที 3 Sport เรี ยนเกียวกับการเดาความหมายของคําศั พ ท์ (Guessing
word meaning) บทที 4 Weather เรี ย นการอ่ า นแบบสแกนนิ ง (Scanning) บทที 5 Weather



เรียนการอ่านสรุปความ (Inference) นักเรียนสามารถเข้ าไปเรียนเพือศึกษาด้ วยตนเองได้ โดยใน
บทเรียนมีคาํ ชีแจงให้ นักเรียนเรียนตามขันตอน และทําแบบฝึ กหัดเพือทดสอบความเข้ าใจด้ วย
ตนเอง ซึงนักเรียนสามารถเรียนได้ ทุกที และสามารถทบทวนได้ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต
ความวิตกกังวลในการอ่ านภาษาอังกฤษ หมายถึง ความรู้สึกไม่สบายใจ สับสน ไม่
สามารถจดจําสิงทีอ่านได้ ความกลัวทีจะอ่านภาษาอังกฤษทีมีความยาวเป็ นหน้ า รู้สกึ ไม่สบายใจเมือ
พบกั บ ไวยากรณ์ ที ไม่ ร้ ู จั ก ในขณะทีอ่ า นของนั ก เรี ย นทีมี ต่ อ การอ่ า นภาษาอั งกฤษ ซึ งวั ด จาก
แบบสอบถามความวิตกกังวลด้ านการอ่านภาษาอังกฤษทีผู้วิจัยสร้ างขึน
ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ที นั ก เรี ย นมี ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ แบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) ประกอบด้ วยประเด็นการประเมิน ด้ าน ได้ แก่ ด้ านกิจกรรมการ
เรียนรู้ ด้ านสือการเรียนรู้ ด้ านผู้เรียน และด้ านประโยชน์ทได้
ี รับ ซึงวัดจากแบบสอบถามความพึ ง
พอใจต่อการเรียนรู้แบบผสมผสานทีผู้วิจัยสร้ างขึน

ระเบียบวิธีวิจยั
ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใช้ ในการวิจัย คือ นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6 โรงเรียนการเคหะท่าทราย
เขตหลักสี สังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2562 จํานวน 134 คน
กลุ่ มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิ จัย คือ นั กเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 6 โรงเรี ยนการเคหะท่า
ทราย เขตหลักสี สังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2562 จํานวน 32 คน โดยใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
เครืองมือทีใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าครังนีประกอบด้ วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้ าใจโดยใช้ การเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน จํานวน 5 แผน แผนละ 4 ชัวโมง ผลการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชียวชาญจํานวน 3
คน พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้ องเท่ากับ 1.00
2. แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้ าใจ ลักษณะเป็ น
แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือกจํานวน 20 ข้ อ ผลการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชียวชาญจํานวน 3
คน พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้ องอยู่ระหว่าง . - . ความยากง่ายอยู่ระหว่าง . - .
อํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.22-0.78 และค่าความเชือมัน เท่ากับ 0.95
3. แบบวั ดความวิ ตกกังวลในการอ่านภาษาอังกฤษ เป็ นแบบมาตรประมาณค่ า 3
ระดับ ได้ แก่ ระดับ 3 หมายถึง วิตกกังวลมาก ระดับ 2 หมายถึง วิตกกังวลปานกลาง ระดับ 1
หมายถึง วิตกกังวลน้ อย จํานวน 10 ข้ อ โดยใช้ เกณฑ์การแปลความหมายของความวิตกกังวล
ดังนี



2.34 – 3.00 หมายถึง ระดับความวิตกกังวลด้ านการอ่านภาษาอังกฤษมาก
1.67 – 2.33 หมายถึง ระดับความวิตกกังวลด้ านการอ่านภาษาอังกฤษปานกลาง
1.00 – 1.66 หมายถึง ระดับความวิตกกังวลด้ านการอ่านภาษาอังกฤษน้ อย
ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความวิตกกังวลในการอ่านภาษาอังกฤษโดย
ผู้เชียวชาญจํานวน 3 คน พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้ องอยู่ระหว่าง . -1.00
4. แบบสอบถามความพึ งพอใจของนั กเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนรู้ แบบผสมผสาน เป็ น
แบบมาตรประมาณค่า 3 ระดับ ได้ แก่ หมายถึง พึงพอใจมาก หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 1
หมายถึง พึงพอใจน้ อย โดยข้ อความในแบบสอบถามแบ่ งเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านกิจกรรมการ
เรียนรู้ ด้ านสือการเรียนรู้ ด้ านผู้เรียน และด้ านประโยชน์ทได้
ี รับ จํานวนทังหมด 14 ข้ อ เกณฑ์การ
แปลความหมายของความพึงพอใจเป็ นดังนี
2.34 – 3.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
1.67 – 2.33 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
1.00 – 1.66 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้ อย
ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความพึ งพอใจโดยผู้เชียวชาญจํานวน 3
คน พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้ องอยู่ระหว่าง . -1.00

การรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ ดาํ เนินการทดลองจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้ าใจโดยใช้
การเรี ยนรู้แบบผสมผสานกับนั กเรี ยนชั นประถมศึ กษาปี ที โรงเรี ยนการเคหะท่า ทราย ด้ วย
รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่ อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest
Posttest Design) และเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเองตามขันตอน ต่อไปนี
1. ผู้วิจัยอธิบายและชีแจงกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ การเรียนรู้แบบผสมผสาน
ในรายวิชาภาษาอังกฤษให้ นักเรียนทราบ
2. นักเรียนทําแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้ าใจก่อน
การทดลอง โดยใช้ แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) จํานวน ข้ อ เป็ นปรนัย ตัวเลือก และ
เก็บคะแนน
3. นักเรียนทําแบบวัดความวิตกกังวลด้ านการอ่านภาษาอังกฤษก่อนการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน
4. ผู้วิจัยดําเนินการสอนโดยใช้ การเรียนรู้แบบผสมผสานตามแผนการจัดการเรียนรู้
จํานวน แผน ๆ ละ คาบเรียน รวมเวลาในการสอน ชัวโมง หลังจากสอนเสร็จทุ กแผน
ผู้วิจัยให้ นักเรียนทําแบบฝึ กหัดท้ ายบทเพือตรวจสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือ
ความเข้ าใจ



5. นักเรียนทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้ แบบทดสอบความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้ าใจ จํานวน ข้ อ เป็ นปรนัย ตัวเลือก และเก็บคะแนน
6. นักเรียนทําแบบวัดความวิตกกังวลด้ านการอ่านภาษาอังกฤษหลังการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน
7. นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจทีมีต่อการเรียนรู้แบบผสมผสาน
8. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้ อมูลทังหมดเพือประมวลผลทางสถิติและวิเคราะห์ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลทีได้ จากการดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยได้ ทาํ การวิเคราะห์
ข้ อมูล ดังนี
1. วิเคราะห์ความสามารถด้ านการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้ าใจโดยใช้ การเรียนรู้
แบบผสมผสานของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที โดยใช้ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน
2. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้ าใจก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้ วยสถิติ t-test แบบ Paired sample
3. วิเคราะห์ความวิตกกังวลต่อการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน
4. เปรียบเทียบความวิตกกังวลในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนด้ วย
สถิติ t-test แบบ Paired sample
5. วิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นทีมี ต่ อ การเรี ย นรู้ แ บบผสมผสานโดยใช้
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจยั
ตารางที 1 เปรียบเทียบค่าเฉลียความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้ าใจโดยใช้ การ
เรียนรู้แบบผสมผสานก่อนเรียนและหลังเรียน (n = 32)
คะแนน
คะแนนเต็ม
S.D.
df
t
p
xҧ
ก่อนเรียน
20
8.84
3.00
31
5.57*
.000
หลังเรียน
20
11.53
2.68
*p < .05
จากตารางที แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความ
เข้ าใจโดยใช้ การเรียนรู้แบบผสมผสานของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 จํานวน 32 คน พบว่า
คะแนนเฉลี ยก่อนเรี ยนอยู่ ที 8.84 ส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน 3.00 คะแนนเฉลี ยหลั งเรี ยนอยู่ ที
11.53 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 2.68 เมือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือ



ความเข้ าใจ พบว่า คะแนนเฉลียหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05
(t = 5.57, p = .000)
แผนภูมทิ ี 2 ระดับความวิตกกังวลในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนด้ วยการเรียนรู้
แบบผสมผสานของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6 (n = 32)

จากแผนภูมิที 2 แสดงระดับความวิตกกังวลในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรี ยนและ
หลังเรียนด้ วยการเรียนรู้แบบผสมผสานของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6 จํานวน 32 คน พบว่า
นักเรียนจํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . มีระดับความวิตกกังวลก่อนเรียนอยู่ในระดับมาก
นักเรียนจํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . มีระดับความวิตกกังวลก่อนเรียนอยู่ในระดับปาน
กลาง และนักเรียนจํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . มีระดับความวิตกกังวลก่อนเรี ยนอยู่ใน
ระดับน้ อย ระดับความวิตกกังวลหลังเรียนแสดงว่า นักเรียนจํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . มี
ระดับความวิตกกังวลหลังเรียนอยู่ในระดับมาก นักเรียนจํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . มี
ระดับความวิตกกังวลหลังเรียนอยู่ในระดับปานกลาง และนักเรียนจํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ
. มีระดับความวิตกกังวลหลังเรียนอยู่ในระดับน้ อย
ตารางที 3 เปรียบเทียบระดับความวิตกกังวลในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6 (n = 32)
ความวิตกกังวล
S.D.
df
t
p
xҧ
ก่อนเรียน
2.29
0.47
31
6.41*
.000
หลังเรียน
1.59
0.43
*p < .05
ตารางที 3 แสดงค่ าเฉลี ยความวิ ตกกั งวลในการอ่ านภาษาอั งกฤษของนั ก เรี ยนชั น
ประถมศึกษาปี ที 6 ก่อนเรียนด้ วยการเรียนรู้แบบผสมผสานเท่ากับ . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
. อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลียความวิตกกังวลหลังเรียนเท่ากับ . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน



. อยู่ในระดับน้ อย เมือเปรียบเทียบแล้ ว พบว่า ค่าเฉลียความวิตกกังวลหลังเรี ยนตํากว่ าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . (t = 6.41, p = .000)
แผนภาพที 4 ค่าเฉลียความพึ งพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีมีต่อการเรี ยนรู้แบบ
ผสมผสาน(n = 32)

จากแผนภาพที 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6 ต่อ
การเรียนรู้แบบผสมผสานจํานวน 2 คน พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (xҧ
= 2.98, S.D. = 0.10) เมือพิ จารณาเป็ นรายด้ านเรี ยงลําดับค่ าเฉลียจากมากไปหาน้ อย พบว่ า
ด้ านประโยชน์ทีได้ รับมีค่าเฉลียความพึ งพอใจสูงทีสุด (xҧ = 2.99, S.D. = 0.06) ตามด้ วยด้ าน
กิจ กรรมการเรี ย นรู้ (xҧ = 2.98, S.D. = 0.11) ด้ า นสือการเรี ย นรู้ (xҧ = 2.98, S.D. = 0.08)
และด้ า นผู้ เรี ยน (xҧ = 2.97, S.D. = 0.14) ตามลํา ดับ ซึ งผลการประเมิน ความพึ ง พอใจจาก
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากทุกด้ าน

สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัยเรืองการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้ าใจโดย
ใช้ การเรียนรู้แบบผสมผสานของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6 สามารถอภิปรายได้ ดังต่อไปนี
1. ผลการศึ กษาความสามารถในการอ่า นภาษาอังกฤษเพื อความเข้ าใจโดยใช้ การ
เรียนรู้แบบผสมผสานของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที จํานวน 32 คน พบว่า คะแนนเฉลียหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05 เป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้ สามารถ
อภิปรายได้ ดังนี การเรียนแบบผสมผสานเป็ นรูปแบบการเรียนทีมุ่งเน้ นการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนโดยการสร้ างสิงแวดล้ อมและบรรยากาศในการเรียนรู้เพือให้ ผ้ ูเรียนมีความกระตือรือร้ น
รูปแบบการเรียนรู้เน้ นให้ ผ้ ูเรียนต้ องใช้ ทกั ษะในการสืบค้ น นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
การเรียนจากบทเรี ยนออนไลน์ซึงเป็ นการเสริ มการเรี ยนรู้ทีมากกว่าการเรี ยนเฉพาะในห้ องเรี ยน
และเนื องจากนั ก เรี ยนกลุ่ มตั ว อย่ า งเป็ นกลุ่ มทีคละความสามารถ การเรี ยนแบบผสมผสานจึ ง
ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนได้ และทําให้ ผ้ ูเรียนแต่ละคนได้ ผลลัพธ์ทดีี



จากการเรียนการสอน ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของพรพิมล ศุขะวาที (2558) ทีพบว่าการเรียน
แบบผสมผสานนันสามารถสนับสนุ นการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี
เครื องมือออนไลน์ทีช่ วยการอ่านอย่างมีวิจารณญาณยังสร้ างความสะดวกในการระดมสมองเพือ
ทํางานกลุ่ม ผู้เรียนได้ เห็นตัวอย่างมากขึน มีผลป้ อนกลับเร็ว และลดข้ อจํากัดเรืองเวลาการทํางาน
ผลการวิจัยของผู้วิจัยยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของกัลยาณี ตันตรานนท์ และวิลาวัณย์ เตือนราษฎร
(2560) ทีแสดงให้ เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานส่งผลให้ เกิดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ในระดับมากถึงมากทีสุด เช่น ทักษะการสืบค้ นข้ อมูลโดยใช้ สออิ
ื เล็กทรอนิกส์ การนําความรู้
ไปประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์จริง เอือให้ นักศึกษาสามารถส่งงานได้ รับมอบหมายตามทีกําหนด
นักศึกษามีความกระตือรือร้ นในการเรียนรู้เกียวกับหัวข้ อทีเรียน การเรียนแบบผสมผสานจะเข้ ามา
มีบทบาทสูงมากในวงการศึกษา โดยเข้ ามาแทนทีวิธีการเรียนแบบอีเลิร์นนิง (E-Learning) และ
การเรี ยนการสอนแบบเดิม นอกจากนี Graham and Kalela (
) ยังระบุ ว่า การเรี ยนแบบ
ผสมผสานเป็ นการเรียนทีดีทสุี ด เพราะเป็ นการจัดการเรียนการสอนโดยการเลือกใช้ คุณลักษณะที
ดีทีสุดของการสอนในห้ องเรี ยนและคุ ณลั กษณะทีดีทีสุดของการสอนแบบออนไลน์ เข้ าด้ วยกัน
เพือให้ ผ้ ูเรียนสามารถเรียนรู้ได้ อย่างอิสระ ทําให้ เกิดพฤติกรรมการเรียนทีกระฉับกระเฉง (Active
learning) และสามารถลดเวลาในการเข้ าชันเรียนได้
2. ผลการศึกษาระดับความวิตกกังวลในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6
ด้ วยการเรียนแบบผสมผสาน พบว่า ค่าเฉลียความวิ ตกกังวลหลั งเรี ยนตํากว่ าก่อนเรี ยนอย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . เป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้ สามารถอภิปรายได้ ดังนี ปั จจัยทีทํา
ให้ ผ้ ู เรี ยนมีค วามวิ ตกกัง วลแบ่ งออกได้ 2 ปั จ จั ยคือ ปั จ จั ยภายนอกและปั จ จั ยภายใน ปั จ จั ย
ภายนอกได้ แก่ พืนฐานด้ านวัฒนธรรมของผู้เรียนสามารถส่งผลให้ ผ้ ูเรียนเกิดความวิตกกังวลใน
การเรี ยนภาษาได้ เช่ น ความถี และคุ ณ ภาพในการใช้ ภาษาของผู้ เ รี ยนกับ เจ้ าของภาษานั น ๆ
บรรยากาศในห้ องเรียนทีเต็มไปด้ วยการแข่งขัน ความยากในการเข้ าถึงครูผ้ ูสอนและความเป็ นไป
ได้ ทีจะเกิดความอับอายในระหว่ างทํากิจกรรมในห้ องเรี ยน (Lee,
) ปั จจัยภายใน ได้ แก่
ผู้เรี ยนมีความภูมิใจในตนเองตํา ปั ญหาสัมพั นธภาพระหว่ า งบุ คคล และความเชือของผู้ เรี ยน
(MacIntyre,
) ซึงการเรียนรู้แบบผสมผสานสามารถช่วยให้ ผ้ ูเรียนลดความวิตกกังวลลงได้
เพราะการเรี ยนรู้ แบบผสมผสานเป็ นการจั ดการเรี ยนการสอนทีเอือให้ เกิดการเรี ยนรู้ สามารถ
จัดสรรเวลาในการเรี ยนรู้ด้วยตนเองได้ และผู้เรี ยนสามารถเข้ าถึงเนือหาได้ ทุกเวลา ทุกสถานที
สามารถเรียนเนือหาเดิมซําได้ ตามระดับความสามารถของตนเองจึงเป็ นการลดความวิตกกังวลใน
การอ่ า น นอกจากนี การจั ดการเรี ย นการสอนแบบผสมผสานเป็ นการผสมผสานวิ ธีการสอนที
หลากหลาย โดยใช้ การสอนแบบเผชิญหน้ าในชันเรียนร่วมกับการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ทาํ ให้
ผู้เรียนไม่เกิดความเกรงกลัวต่อผู้สอน และยังทําให้ ผ้ ู เรียนติดต่อผู้สอนได้ ง่ายขึน ผู้เรียนทีไม่กล้ า
แสดงออกในห้ องเรียนสามารถสอบถามผู้สอนผ่านช่องทางทีอยู่ในระบบออนไลน์จึงลดความวิตก
กังวลและเกิดการเรียนรู้แม้ ว่าไม่ได้ อยู่ในห้ องเรียน สอดคล้ องกับแนวคิด ของศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี



(
) ทีได้ กล่ าวว่ าการเรี ยนแบบผสมผสานสามารถแก้ ปัญหาอุปสรรคในการเรี ยน เช่ น เมือ
ผู้เรียนต้ องการทบทวนบทเรียนสามารถเข้ าไปเรียนซําได้ และเป็ นการฝึ กฝนทักษะการค้ นคว้ าข้ อมูล
เพิมเติม เพราะการเรียนในศตวรรษที ต้ องการพัฒนาบุคคลในสังคมอนาคตเพือนําไปสู่ยุค
ของเทคโนโลยีชันสูง ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ ยุคแห่งสังคมเครือข่าย
3. ผลการศึกษาความพึ งพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6 ต่อการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึงเป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้
เมือพิ จารณาเป็ นรายด้ านเรี ยงลําดับค่ าเฉลียจากมากไปหาน้ อย พบว่ า ด้ านประโยชน์ทีได้ รับมี
ค่าเฉลียความพึงพอใจสูงทีสุด เนืองจากการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็ นการจัดการเรียนการ
สอนทีนั ก เรี ยนได้ เ ห็น ประโยชน์ ชั ดเจนว่ า ช่ วยฝึ กทัก ษะการอ่ านภาษาอังกฤษเพื อความเข้ าใจ
สามารถค้ นคว้ าหาคําตอบ รวบรวมข้ อมูล และสรุปความรู้ด้วยตนเองและเมือนักเรียนไม่เข้ าใจ
เนือหา นั กเรี ยนสามารถกลั บมาทบทวนบทเรี ยนได้ ทุก ที ทุ กเวลา เอือให้ เกิดการเรี ยนรู้ ทาํ ให้
สามารถจัดสรรเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ผลการประเมินความพึงพอใจจากนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างอยู่ในระดับมากทุกด้ าน สอดคล้ องกับ งานวิจัยของลภัสปาลิน ใจธรรม (2558) ทีจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน ณ โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร แล้ วพบว่านักเรียนทีได้ รับการจัดการเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน มีความพึ งพอใจอยู่ในระดับมากทีสุด ครูผ้ ูสอนมีความพึ งพอใจต่อการใช้
ระบบ E-learning อยู่ ในระดับมากทีสุด การเรี ยนรู้ แบบผสมผสานเป็ นประโยชน์ แ ละสามารถ
นําไปใช้ ในรายวิชาอืน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
เพือช่วยให้ การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีความน่าสนใจมากยิงขึน ผู้สอนควร
พิ จ ารณาเนื อหาทีเหมาะสมและสั ด ส่ ว นในการจั ด การเรี ย นการสอนระหว่ า ง face to face กับ
online ให้ เหมาะสมกับเป้ าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับของผู้เรียน ตลอดจนจะต้ อง
คํานึงถึงความพร้ อมของสือเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน อินเตอร์เน็ตทีเป็ นปัจจัยหลักใน
การสนับสนุนให้ การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สัดส่ว นในการเรี ยนรู้ แ บบผสมผสานโดยเฉพาะกับ ผู้ เรี ย นชั นประถมศึ ก ษาควรมี
สัดส่วนอยู่ที 50 : 50 เพราะเป็ นสัดส่วนทีเหมาะสมทีผู้สอนจะสามารถให้ ผลย้ อนกลับกับผู้เรี ยน
และเพือแก้ ไขปัญหาด้ านความพร้ อมของเทคโนโลยี ครูผ้ ูสอนสามารถให้ ผ้ ูเรียนจับกลุ่มเพือเรียน
ออนไลน์ หรือใช้ ทรัพยากรในโรงเรียน เช่น ห้ องเรียนสารสนเทศ ห้ องสมุด เป็ นต้ น
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครังต่อไป
1. ควรทําการวิ จัยเพื อศึ กษาตัวแปรอืนทีเกิดจากการจั ดการเรี ยนรู้ แบบผสมผสาน
เช่ น เจตคติ ใ นการอ่ า นภาษาอัง กฤษ กลยุ ท ธ์ก ารอ่ า นภาษาอัง กฤษ ความคงทนในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษ การรู้จักกํากับตนเอง (Self-regulated learning) เป็ นต้ น



2. ควรนํารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานไปพัฒนาความสามารถในการอ่านและการ
เขียนอังกฤษควบคู่กันไป ซึงการเรียนรู้แบบผสมผสานนันสามารถช่วยฝึ กฝนทักษะการอ่านและ
ทักษะการเขียนควบคู่กนั ไปได้
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