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บทคดัย่อ 
การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ ) พัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือ

ความเข้าใจโดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  ) วัดระดับความ
วิตกกังวลด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  และ ) ศึกษาความ 

พึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  ทมีีต่อการเรียนรู้แบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างคือ 
นักเรียนชันประถมศึกษาปีที  โรงเรียนการเคหะท่าทราย ภาคเรียนที  ปีการศึกษา  
จํานวนนักเรียน  คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครืองมือทีใช้ในการวิจัย ได้แก่  
) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจโดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสาน 
) แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือความเข้าใจ ) แบบวัดความวิตกกงัวล

ด้านการอ่านภาษาองักฤษ และ ) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทมีีต่อการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน สถิติทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ 
Paired Sample t-test 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือความเข้าใจโดยใช้การ
เรียนรู้แบบผสมผสานของนักเรียนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  

(t = 5.57, p = .000) 2) ระดับความวิตกกงัวลในการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนหลังเรียนตาํ
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  (t = 6.41, p = .000) 3) ความพึงพอใจของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 ต่อการเรียนรู้แบบผสมผสานในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (x = 2.98, S.D. = 0.10)  
คําสําคญั:  การอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ, การเรียนรู้แบบผสมผสาน, ความวิตกกังวล
ด้านการอ่าน 
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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 (x= 2.98, S.D. = 0.10). 
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บทนาํ 

ภาษาอังกฤษมีความสาํคัญอย่างยิงเพราะเป็นเครืองมือสาํคัญในการสือสารและการ
ค้นคว้าข้อมูลเพือติดตามข่าวสารต่าง ๆ กระทรวงศึกษาธิการจึงกาํหนดให้นักเรียนไทยเรียน
ภาษาอังกฤษตังแต่ชันประถมศึกษาปีที  ถึงชันมัธยมศึกษาปีที  ดังปรากฏในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช (สาํนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ) 
เมือพิจารณาถึงทักษะภาษาอังกฤษทัง  ทักษะแล้วจะพบว่าทักษะการอ่านภาษาอังกฤษมี
ความสาํคัญสาํหรับนักเรียนเป็นอย่างมาก นักเรียนไทยจาํเป็นต้องพัฒนาทกัษะการอ่านเพือใช้เป็น
เครืองมือในการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลข่าวสาร ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการอ่านจากสือ
สิงพิมพ์และสือดิจิทัล ผู้ทมีีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษจะสามารถเข้าถึงวิทยาการได้
อย่างกว้างขวางและรวดเรว็ ทาํให้มีความรอบรู้ทนัต่อเหตุการณ์ การอ่านควรเป็นทกัษะทไีด้รับการ
ส่งเสริมเพราะเป็นทักษะทีคงอยู่กับนักเรียนได้นานทีสุด และเป็นสิงทีสามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจาํวันได้ตลอดเวลาแม้ว่าจะสาํเรจ็การศึกษาไปแล้ว 

อย่างไรกต็าม ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยทีเด่นชัดคือระดับ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษยังอยู่ในระดับทีไม่น่าพึงพอใจ การทีทักษะการอ่านของ



นักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนในระดับชันประถมศึกษาอยู่ในระดับตาํจนทาํให้เกิดปัญหาในการอ่าน
เกิดมาจากหลายปัจจัย เช่น วิธีการสอนทไีม่เหมาะสมของผู้สอน และไม่เน้นให้นักเรียนได้พัฒนา
ทักษะการอ่านอย่างแท้จริง ทําให้ผู้เรียนไม่ประสบความสําเร็จในการอ่านภาษาอังกฤษ  
(สุนีย์ สันหมุด, 2552) นอกจากนี ครูผู้สอนภาษาอังกฤษบางคนยังสอนโดยเน้นการแปล การจาํ
คาํศัพท์ หรือกฎไวยากรณ์ ซึงไม่ส่งเสริมทักษะการคิด ทาํให้นักเรียนไม่เข้าใจในสิงทีอ่าน จนไม่
สามารถสรุปความรู้จากการอ่านให้ออกมาเป็นคาํพูดหรือตัวอักษรได้ ประกอบกับผู้สอนไม่ได้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกฝนกระบวนการอ่านอย่างแท้จริงกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการอ่านไม่
เหมาะสมกบัวัย ความสามารถ หรือความถนัดในการเรียน จึงทาํให้นักเรียนไทยมีเจคติทไีม่ดีต่อการ
อ่านภาษาอังกฤษ และมีความวิตกกังวลเมือต้องอ่านบทอ่านเป็นภาษาอังกฤษ ปัจจัยเหล่านีล้วน
ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย แต่สิงสาํคัญทีทาํให้
ผู้เรียนอยากเรียน คือครูจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้เหน็ความจาํเป็นของภาษาอังกฤษ กระตุ้น
ให้ผู้เรียนสนใจภาษาอังกฤษ นาํภาษาอังกฤษมาเป็นส่วนหนึงในชีวิต ยิงภาษาอังกฤษเป็นวิชา
ทักษะเป็นสิงทีต้องเรียนรู้สะสมไปเรือย ๆ ไม่สามารถหาเทคนิคลัดได้ เพราะร้อยละ 50 ของ
ความสาํเรจ็ในการเรียนภาษาองักฤษมาจากตัวผู้เรียนเอง (บุญเลิศ วงศ์พรม, 2559) 

ในการส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที
จะลดความวิตกกังวลของผู้เรียนยุคปัจจุบันนัน ผู้สอนควรให้ความสนใจกับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการเรียนการสอน เนืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทเป็น
อย่างมากในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิงด้านการศึกษา ผู้สอนจึงต้องพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทัน
การใช้เทคโนโลยี ในปัจจุบันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการศึกษามีหลายรูปแบบ เช่น การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือการสอนด้วย e-learning การนาํเอาบทเรียนออนไลน์มาช่วยในการ
เรียนการสอนจะสามารถทาํให้ผู้เรียนมีความสนใจในบทเรียนมากขึน การเรียนรู้แบบผสมผสาน 
(Blended Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ทีอาศัยการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างการเรียน
แบบปกติในชันเรียน (Classroom Learning) กับการเรียนออนไลน์ (Online Learning)  ซึงการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้บทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ควบคู่กับการเรียนแบบ
เผชิญหน้า (Face-to-face) เป็นวิธีการทมีีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน นักเรียน
สามารถใช้คุณสมบัติสาํคัญของเทคโนโลยีให้เกดิประโยชน์สูงสดุ นันคือการเรียนรู้ เกดิเวลาใดกไ็ด้ 
สถานทีใดกไ็ด้ ขึนอยู่กับความพร้อมของนักเรียน โดยไม่จํากัดการมีปฏิสัมพันธ์ไว้แต่เพียงใน
ห้องเรียน อีกทงัผู้สอนสามารถให้ผลย้อนกลับแก่นักเรียนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ถึงเวลาเรียน 
(พัทธพล ฟุ้งจันทึก, 2553) ในการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วยการ
เรียนรู้แบบผสมผสานจะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการอ่านจากบทเรียนออนไลน์ตาม
ความเร็วในการเรียนรู้ของแต่ละคน (Learning pace) ทีไม่เท่ากัน นักเรียนทีเก่งสามารถใช้เวลา
เรียนรู้ได้เรว็และเรียนรู้ในปริมาณมากโดยไม่ต้องรอนักเรียนทอี่อนภาษาอังกฤษ ในขณะเดียวกนั



นักเรียนทีอ่อนภาษาอังกฤษกม็ีเวลาทบทวนบทอ่าน และเรียนรู้ในจังหวะการเรียนรู้ของตนเอง 
ช่วยลดความวิตกกงัวลในการอ่านภาษาองักฤษและพัฒนาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษให้เพิมขนึ 

ด้วยเหตุนีผู้วิจัยจึงสนใจทจีะพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความ
เข้าใจโดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบเผชิญหน้า (Face-to-face) 

และการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ Google Sites สาํหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี6 เพือให้
เหมาะสมกับนักเรียนยุคปัจจุบันทีเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยี และช่วยส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษให้เพิมขึน อันจะส่งผลให้นักเรียนมีความพร้อมในการอ่านภาษาอังกฤษใน
ระดับทซัีบซ้อนต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
1. เพือพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจโดยใช้การเรียนรู้

แบบผสมผสานของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี6 

2. เพือวัดระดับความวิตกกงัวลด้านการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี6  

3. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 ทีมีต่อการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน 

 
สมมุติฐาน 

1. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจโดยใช้การเรียนรู้แบบ
ผสมผสานของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที
ระดับ .05 

2. ระดับความวิตกกังวลด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้การ
เรียนรู้แบบผสมผสานอยู่ในระดับตาํกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 ทีมีต่อการเรียนรู้แบบผสมผสาน
อยู่ในระดับมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ  กรอบแนวคิด 

 

นยิามศพัท ์
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพอืความเขา้ใจ หมายถึง การแสดงออกของ

นักเรียนทสีามารถเกบ็ข้อมูลจากเรืองทอี่านเป็นหลัก ซึงนักเรียนจะต้องทราบว่าเรืองทอี่านนันเป็น
เรืองเกยีวกบัอะไร มีความสาํคัญอย่างไร ใครทาํอะไร ทไีหน อย่างไร และสามารถตอบคาํถามจาก
เรืองทีอ่านได้ รวมไปถึงการคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า ซึงสามารถวัดได้จากแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือความเข้าใจทผู้ีวิจัยสร้างขึน 

การเรียนแบบผสมผสาน (Blended learning) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที
ผสมผสานรูปแบบการเรียนในห้องเรียน (Classroom Learning) หรือกล่าวอีกอย่างหนึงว่าเป็น
การเรียนแบบ face to face คือการเรียนการสอนทผู้ีสอนและผู้เรียนอยู่ในทเีดียวกัน โดยบทบาท
ของครูประกอบไปด้วยการบรรยายการนาํเสนอ การยกตัวอย่าง และการทบทวน และการเรียนรู้
บนเวบ็ไซต์ (Online Learning) คือ การเรียนรู้ ด้วยตนเองของนักเรียนผ่านเวบ็ไซต์ตามหัวข้อและ
เวลาทคีรูกาํหนด การเรียนรู้บนเวบ็ไซต์เป็นการเรียนรู้แบบประสานเวลา ครูและนักเรียนเข้าเรียน
ออนไลน์พร้อมกนั เมือถึงเวลาเรียนออนไลน์ครูผู้สอนมีบทบาทในการตรวจสอบการเข้าเรียนของ
นักเรียน และช่วยเหลือเมือนักเรียนประสบปัญหาการเรียนออนไลน์ ทงัในด้านเนือหาและด้าน
เทคนิค สาํหรับงานวิจัยนีผู้วิจัยใช้สดัส่วนการผสมผสานด้วยการเรียนในห้องเรียนร้อยละ  และ
การเรียนรู้ ด้วยตนเองบนเวบ็ไซต์ร้อยละ  

บทเรียนออนไลน  ์หมายถึง บทเรียนผ่านทางเว็บไซต์ Google Sites ทีผู้วิจัยสร้าง
ขึนมาจํานวนทังหมด 5 บท ประกอบไปด้วย บทที 1 Health สาระสาํคัญได้แก่การอ่านเพือหา
หัวข้อและจับใจความ (Topic and Main idea)บทท ี2 Occupation สาระสาํคัญได้แก่การถามและ
บอกทาง (Direction) บทที 3 Sport เรียนเกียวกับการเดาความหมายของคาํศัพท์ (Guessing 

word meaning) บทที 4 Weather เรียนการอ่านแบบสแกนนิง (Scanning) บทที 5 Weather 



เรียนการอ่านสรุปความ (Inference) นักเรียนสามารถเข้าไปเรียนเพือศึกษาด้วยตนเองได้ โดยใน
บทเรียนมีคาํชีแจงให้นักเรียนเรียนตามขันตอน และทาํแบบฝึกหัดเพือทดสอบความเข้าใจด้วย
ตนเอง ซึงนักเรียนสามารถเรียนได้ทุกท ีและสามารถทบทวนได้ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
สมาร์ทโฟน และแทบ็เลต็ 

ความวิตกกงัวลในการอ่านภาษาองักฤษ หมายถึง ความรู้สึกไม่สบายใจ สับสน ไม่
สามารถจดจาํสิงทอี่านได้  ความกลัวทจีะอ่านภาษาอังกฤษทมีีความยาวเป็นหน้า รู้สกึไม่สบายใจเมือ
พบกับไวยากรณ์ทีไม่รู้ จักในขณะทีอ่านของนักเรียนทีมีต่อการอ่านภาษาอังกฤษ ซึงวัดจาก
แบบสอบถามความวิตกกงัวลด้านการอ่านภาษาองักฤษทผู้ีวิจัยสร้างขึน 

ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกนึกคิดทีนักเรียนมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) ประกอบด้วยประเดน็การประเมิน  ด้าน ได้แก่ ด้านกจิกรรมการ
เรียนรู้  ด้านสอืการเรียนรู้ ด้านผู้เรียน และด้านประโยชน์ทไีด้รับ ซึงวัดจากแบบสอบถามความพึง
พอใจต่อการเรียนรู้แบบผสมผสานทผู้ีวิจัยสร้างขึน 

 

ระเบยีบวิธีวิจยั 
 ประชากร/กลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรทใีช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี6 โรงเรียนการเคหะทา่ทราย 
เขตหลักส ีสงักดักรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท ี2 ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 134 คน 

กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนการเคหะท่า
ทราย เขตหลักส ีสงักดักรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท ี2 ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 32 คน โดยใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

เครืองมือทใีช้ในการศึกษาค้นคว้าครังนีประกอบด้วย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจโดยใช้การเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน จาํนวน 5 แผน แผนละ 4 ชัวโมง ผลการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชียวชาญจาํนวน 3 

คน พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องเทา่กบั 1.00 

2. แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ  ลักษณะเป็น
แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือกจาํนวน 20 ข้อ ผลการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชียวชาญจาํนวน 3 

คน พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง . - .  ความยากง่ายอยู่ระหว่าง . - .  
อาํนาจจาํแนกอยู่ระหว่าง 0.22-0.78 และค่าความเชือมนั เทา่กบั 0.95 

3. แบบวัดความวิตกกังวลในการอ่านภาษาอังกฤษ เป็นแบบมาตรประมาณค่า 3 

ระดับ ได้แก่ ระดับ 3 หมายถึง วิตกกังวลมาก ระดับ 2 หมายถึง วิตกกังวลปานกลาง ระดับ 1 

หมายถึง วิตกกังวลน้อย จํานวน 10 ข้อ โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของความวิตกกังวล 
ดังนี 



2.34 – 3.00 หมายถึง ระดับความวิตกกงัวลด้านการอ่านภาษาองักฤษมาก 

1.67 – 2.33 หมายถึง ระดับความวิตกกงัวลด้านการอ่านภาษาอังกฤษปานกลาง 
1.00 – 1.66 หมายถึง ระดับความวิตกกงัวลด้านการอ่านภาษาองักฤษน้อย 

ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความวิตกกังวลในการอ่านภาษาอังกฤษโดย
ผู้เชียวชาญจาํนวน 3 คน พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง . -1.00 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเรียนรู้แบบผสมผสาน เป็น
แบบมาตรประมาณค่า 3 ระดับ ได้แก่  หมายถึง พึงพอใจมาก  หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 1 

หมายถึง พึงพอใจน้อย โดยข้อความในแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้ ด้านสอืการเรียนรู้ ด้านผู้เรียน และด้านประโยชน์ทไีด้รับ จาํนวนทงัหมด 14 ข้อ เกณฑก์าร
แปลความหมายของความพึงพอใจเป็นดังนี 

2.34 – 3.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 

1.67 – 2.33  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
1.00 – 1.66  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 

ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจโดยผู้เชียวชาญจาํนวน 3 

คน พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง . -1.00 

 

การรวบรวมขอ้มูล  
ผู้วิจัยได้ดาํเนินการทดลองจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจโดยใช้

การเรียนรู้แบบผสมผสานกับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  โรงเรียนการเคหะท่าทราย ด้วย
รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest 

Posttest Design) และเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามขนัตอน ต่อไปนี 
1. ผู้วิจัยอธิบายและชีแจงกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสาน

ในรายวิชาภาษาองักฤษให้นักเรียนทราบ 

2. นักเรียนทาํแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจก่อน
การทดลอง โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) จาํนวน  ข้อ เป็นปรนัย  ตัวเลือก และ
เกบ็คะแนน 

3. นักเรียนทาํแบบวัดความวิตกกังวลด้านการอ่านภาษาอังกฤษก่อนการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน 

4. ผู้วิจัยดาํเนินการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานตามแผนการจัดการเรียนรู้
จาํนวน  แผน ๆ ละ  คาบเรียน รวมเวลาในการสอน  ชัวโมง หลังจากสอนเสร็จทุกแผน
ผู้วิจัยให้นักเรียนทาํแบบฝึกหัดท้ายบทเพือตรวจสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือ
ความเข้าใจ 



5. นักเรียนทาํการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบความสามารถใน
การอ่านภาษาองักฤษเพือความเข้าใจ จาํนวน  ข้อ เป็นปรนัย  ตัวเลือก และเกบ็คะแนน    

6. นักเรียนทาํแบบวัดความวิตกกังวลด้านการอ่านภาษาอังกฤษหลังการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน 

7. นักเรียนทาํแบบสอบถามความพึงพอใจทมีีต่อการเรียนรู้แบบผสมผสาน  
8. ผู้วิจัยเกบ็รวบรวมข้อมูลทงัหมดเพือประมวลผลทางสถิติและวิเคราะห์ผลการวิจัย 

 การวิเคราะหข์อ้มูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลทไีด้จากการดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาํการวิเคราะห์

ข้อมูล ดังนี 

1. วิเคราะห์ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจโดยใช้การเรียนรู้
แบบผสมผสานของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

2. เปรียบเทยีบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยสถิต ิt-test แบบ Paired sample 

3. วิเคราะห์ความวิตกกังวลต่อการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

4. เปรียบเทียบความวิตกกังวลในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
สถิติ t-test แบบ Paired sample 

5. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวิจยั 
ตารางที 1 เปรียบเทยีบค่าเฉลียความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจโดยใช้การ

เรียนรู้แบบผสมผสานก่อนเรียนและหลังเรียน (n = 32) 

คะแนน คะแนนเต็ม x S.D. df t p 
ก่อนเรียน 20 8.84 3.00 

31 5.57* .000 
หลังเรียน 20 11.53 2.68 

*p < .05 

จากตารางท ี  แสดงการเปรียบเทยีบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความ
เข้าใจโดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี6 จาํนวน 32 คน พบว่า 
คะแนนเฉลียก่อนเรียนอยู่ที 8.84 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 3.00 คะแนนเฉลียหลังเรียนอยู่ที 
11.53 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 2.68 เมือเปรียบเทยีบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือ



ความเข้าใจ พบว่า คะแนนเฉลียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 

(t = 5.57, p = .000) 
แผนภูมทีิ 2 ระดับความวิตกกงัวลในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการเรียนรู้ 

                 แบบผสมผสานของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี6 (n = 32) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิที 2 แสดงระดับความวิตกกังวลในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี6 จาํนวน 32 คน พบว่า 
นักเรียนจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีระดับความวิตกกังวลก่อนเรียนอยู่ในระดับมาก 
นักเรียนจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีระดับความวิตกกังวลก่อนเรียนอยู่ในระดับปาน
กลาง และนักเรียนจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีระดับความวิตกกังวลก่อนเรียนอยู่ใน
ระดับน้อย ระดับความวิตกกงัวลหลังเรียนแสดงว่า นักเรียนจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มี
ระดับความวิตกกังวลหลังเรียนอยู่ในระดับมาก นักเรียนจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มี
ระดับความวิตกกังวลหลังเรียนอยู่ในระดับปานกลาง และนักเรียนจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

.  มีระดับความวิตกกงัวลหลังเรียนอยู่ในระดับน้อย 

ตารางที 3 เปรียบเทยีบระดับความวิตกกงัวลในการอ่านภาษาองักฤษก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี6 (n = 32) 

ความวิตกกงัวล x S.D. df t p 
ก่อนเรียน 2.29 0.47 

31 6.41* .000 
หลังเรียน 1.59 0.43 

*p < .05 

ตารางที 3 แสดงค่าเฉลียความวิตกกังวลในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีท ี6 ก่อนเรียนด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานเท่ากับ .  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
.  อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลียความวิตกกังวลหลังเรียนเทา่กบั .  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 



.  อยู่ในระดับน้อย  เมือเปรียบเทยีบแล้ว พบว่า ค่าเฉลียความวิตกกังวลหลังเรียนตาํกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  (t = 6.41, p = .000) 

แผนภาพที 4 ค่าเฉลียความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 ทีมีต่อการเรียนรู้แบบ  

                   ผสมผสาน(n = 32) 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

จากแผนภาพท ี4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี6 ต่อ
การเรียนรู้แบบผสมผสานจาํนวน 2 คน พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x 

= 2.98, S.D. = 0.10) เมือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย พบว่า 
ด้านประโยชน์ทีได้รับมีค่าเฉลียความพึงพอใจสูงทีสุด (x = 2.99, S.D. = 0.06) ตามด้วยด้าน
กิจกรรมการเรียนรู้ (x = 2.98, S.D. = 0.11) ด้านสือการเรียนรู้ (x = 2.98, S.D. = 0.08) 
และด้านผู้เรียน (x = 2.97, S.D. = 0.14) ตามลําดับ ซึงผลการประเมินความพึงพอใจจาก
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการวิจัยเรืองการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจโดย

ใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี6 สามารถอภิปรายได้ดังต่อไปนี 
1. ผลการศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจโดยใช้การ

เรียนรู้แบบผสมผสานของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  จาํนวน 32 คน พบว่า คะแนนเฉลียหลัง
เรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานทตีังไว้ สามารถ
อภิปรายได้ดังนี การเรียนแบบผสมผสานเป็นรูปแบบการเรียนทมุ่ีงเน้นการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยการสร้างสงิแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนรู้เพือให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น 
รูปแบบการเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียนต้องใช้ทกัษะในการสบืค้น นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ ด้วยตนเองผ่าน
การเรียนจากบทเรียนออนไลน์ซึงเป็นการเสริมการเรียนรู้ทีมากกว่าการเรียนเฉพาะในห้องเรียน 
และเนืองจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทีคละความสามารถ การเรียนแบบผสมผสานจึง
ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนได้ และทาํให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ผลลัพธ์ทดีี



จากการเรียนการสอน  ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพรพิมล ศุขะวาท ี(2558) ทพีบว่าการเรียน
แบบผสมผสานนันสามารถสนับสนุนการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี
เครืองมือออนไลน์ทีช่วยการอ่านอย่างมีวิจารณญาณยังสร้างความสะดวกในการระดมสมองเพือ
ทาํงานกลุ่ม ผู้เรียนได้เหน็ตัวอย่างมากขนึ มีผลป้อนกลับเรว็ และลดข้อจาํกดัเรืองเวลาการทาํงาน 
ผลการวิจัยของผู้วิจัยยังสอดคล้องกบังานวิจัยของกัลยาณี ตันตรานนท ์และวิลาวัณย์ เตือนราษฎร 
(2560) ทแีสดงให้เหน็ว่าการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ ในระดับมากถึงมากทสีดุ เช่น ทกัษะการสบืค้นข้อมูลโดยใช้สอือเิลก็ทรอนิกส ์การนาํความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง เอือให้นักศึกษาสามารถส่งงานได้รับมอบหมายตามทีกาํหนด 
นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เกยีวกบัหัวข้อทเีรียน การเรียนแบบผสมผสานจะเข้ามา
มีบทบาทสูงมากในวงการศึกษา โดยเข้ามาแทนทวิีธีการเรียนแบบอีเลิร์นนิง (E-Learning) และ
การเรียนการสอนแบบเดิม นอกจากนี Graham and Kalela ( ) ยังระบุว่าการเรียนแบบ
ผสมผสานเป็นการเรียนทดีีทสีุด เพราะเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยการเลือกใช้คุณลักษณะที
ดีทีสุดของการสอนในห้องเรียนและคุณลักษณะทีดีทีสุดของการสอนแบบออนไลน์เข้าด้วยกัน
เพือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างอสิระ ทาํให้เกดิพฤติกรรมการเรียนทกีระฉับกระเฉง (Active 

learning) และสามารถลดเวลาในการเข้าชันเรียนได้ 

2. ผลการศึกษาระดับความวิตกกังวลในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี6 

ด้วยการเรียนแบบผสมผสาน พบว่า ค่าเฉลียความวิตกกังวลหลังเรียนตาํกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  เป็นไปตามสมมติฐานทตีังไว้ สามารถอภิปรายได้ดังนี ปัจจัยททีาํ
ให้ผู้เรียนมีความวิตกกังวลแบ่งออกได้ 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ปัจจัย
ภายนอกได้แก่ พืนฐานด้านวัฒนธรรมของผู้เรียนสามารถส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความวิตกกังวลใน
การเรียนภาษาได้ เช่น ความถีและคุณภาพในการใช้ภาษาของผู้เรียนกับเจ้าของภาษานัน ๆ 
บรรยากาศในห้องเรียนทเีตม็ไปด้วยการแข่งขัน ความยากในการเข้าถึงครูผู้สอนและความเป็นไป
ได้ทีจะเกิดความอับอายในระหว่างทาํกิจกรรมในห้องเรียน (Lee, )  ปัจจัยภายใน ได้แก่ 
ผู้เรียนมีความภูมิใจในตนเองตาํ ปัญหาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และความเชือของผู้เรียน 
(MacIntyre, ) ซึงการเรียนรู้แบบผสมผสานสามารถช่วยให้ผู้เรียนลดความวิตกกังวลลงได้ 
เพราะการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นการจัดการเรียนการสอนทีเอือให้เกิดการเรียนรู้ สามารถ
จัดสรรเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ และผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนือหาได้ทุกเวลา ทุกสถานที 
สามารถเรียนเนือหาเดิมซาํได้ตามระดับความสามารถของตนเองจึงเป็นการลดความวิตกกงัวลใน
การอ่าน นอกจากนีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นการผสมผสานวิธีการสอนที
หลากหลาย โดยใช้การสอนแบบเผชิญหน้าในชันเรียนร่วมกบัการสอนผ่านเวบ็ไซต์ออนไลน์ทาํให้
ผู้เรียนไม่เกิดความเกรงกลัวต่อผู้สอน และยังทาํให้ผู้เรียนติดต่อผู้สอนได้ง่ายขึน ผู้เรียนทไีม่กล้า
แสดงออกในห้องเรียนสามารถสอบถามผู้สอนผ่านช่องทางทอียู่ในระบบออนไลน์จึงลดความวิตก
กงัวลและเกดิการเรียนรู้แม้ว่าไม่ได้อยู่ในห้องเรียน สอดคล้องกบัแนวคิดของศิริรัตน์ เพช็ร์แสงศรี 



( ) ทีได้กล่าวว่าการเรียนแบบผสมผสานสามารถแก้ปัญหาอุปสรรคในการเรียน เช่น เมือ
ผู้เรียนต้องการทบทวนบทเรียนสามารถเข้าไปเรียนซาํได้ และเป็นการฝึกฝนทกัษะการค้นคว้าข้อมูล
เพิมเติม เพราะการเรียนในศตวรรษที  ต้องการพัฒนาบุคคลในสังคมอนาคตเพือนาํไปสู่ยุค
ของเทคโนโลยีชันสงู ยุคสงัคมแห่งการเรียนรู้ ยุคแห่งสงัคมเครือข่าย  

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 ต่อการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีตังไว้ 
เมือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านประโยชน์ทีได้รับมี
ค่าเฉลียความพึงพอใจสูงทสีุด เนืองจากการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นการจัดการเรียนการ
สอนทีนักเรียนได้เห็นประโยชน์ชัดเจนว่าช่วยฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ 
สามารถค้นคว้าหาคาํตอบ รวบรวมข้อมูล และสรุปความรู้ด้วยตนเองและเมือนักเรียนไม่เข้าใจ
เนือหา นักเรียนสามารถกลับมาทบทวนบทเรียนได้ทุกที ทุกเวลา เอือให้เกิดการเรียนรู้ทาํให้
สามารถจัดสรรเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ผลการประเมินความพึงพอใจจากนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างอยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของลภัสปาลิน ใจธรรม (2558) ทจัีดการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน ณ โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร แล้วพบว่านักเรียนทไีด้รับการจัดการเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทสีุด ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการใช้
ระบบ E-learning อยู่ในระดับมากทีสุด การเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นประโยชน์และสามารถ
นาํไปใช้ในรายวิชาอนื 

 

ขอ้เสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้

เพือช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีความน่าสนใจมากยิงขนึ ผู้สอนควร
พิจารณาเนือหาทีเหมาะสมและสัดส่วนในการจัดการเรียนการสอนระหว่าง face to face กับ 
online ให้เหมาะสมกับเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับของผู้เรียน  ตลอดจนจะต้อง
คาํนึงถึงความพร้อมของสอืเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน อนิเตอร์เนต็ทเีป็นปัจจัยหลักใน
การสนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ  

สัดส่วนในการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเฉพาะกับผู้เรียนชันประถมศึกษาควรมี
สัดส่วนอยู่ท ี50 : 50 เพราะเป็นสัดส่วนทเีหมาะสมทผู้ีสอนจะสามารถให้ผลย้อนกลับกับผู้เรียน 
และเพือแก้ไขปัญหาด้านความพร้อมของเทคโนโลยี ครูผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนจับกลุ่มเพือเรียน
ออนไลน์ หรือใช้ทรัพยากรในโรงเรียน เช่น ห้องเรียนสารสนเทศ ห้องสมุด เป็นต้น 

ขอ้เสนอแนะในการทําวิจยัครงัต่อไป  
1. ควรทาํการวิจัยเพือศึกษาตัวแปรอืนทีเกิดจากการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

เช่น เจตคติในการอ่านภาษาอังกฤษ กลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษ ความคงทนในการอ่าน
ภาษาองักฤษ การรู้จักกาํกบัตนเอง (Self-regulated learning) เป็นต้น  



2. ควรนาํรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานไปพัฒนาความสามารถในการอ่านและการ
เขียนอังกฤษควบคู่กันไป ซึงการเรียนรู้แบบผสมผสานนันสามารถช่วยฝึกฝนทักษะการอ่านและ
ทกัษะการเขียนควบคู่กนัไปได้ 
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