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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และ 3) ประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2) คู่มือ 3) แผนการจัดการ
เรียนรู ้ และ 4) แบบทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  1) การวิเคราะห์เนื ้อหา 2) 
ค่าเฉลี่ย 3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4) ร้อยละ และ 5) สถิติทดสอบที  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ช ื ่อ REKGAP Blended 
Model มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) หลักการ (2) วัตถุประสงค์ (3) กระบวนการ
จัดการเรียนรู ้ (4) เงื ่อนไขการนํารูปแบบไปใช้ และ (5) การวัดและประเมินผล 
กระบวนการจัดการเรียนรู้มี 5 ขั้น คือ R: ปรับมโนมติ E: สำรวจข้อมูล K: เข้าใจ
นักเรียน G: ร่วมกันค้นหาข้อมูล A: วิเคราะห์ข้อมูล P: นำเสนอข้อมูล ความเหมาะสม
ของรูปแบบอยู่ในระดับมาก และประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
เกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ 2) ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่า 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน และ 3) นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 

คำสำคัญ: รูปแบบการจัดการเรียนรู้, การเรียนรู้แบบผสมผสาน, 
              การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were: 1) to develop and study the 
efficiency of the learning model, 2) to study the learning model, and 3) to 
study the students’ satisfaction towards the learning model. A sample of 
the study, selected by using the cluster random sampling, consisted of 30 
upper secondary students. The research instruments consisted of: 1) 
learning model, 2) handbook, 3) lesson plans, and 4) learning achievement 
test. Data analysis was completed through: 1) content analysis, 2) mean, 
3) the standard deviation, 4) percentage, and 5) T-Test dependent.

The findings found that the learning model named REKGAP 
Blended Model consists of 5  components, i.e. principles, objectives, 
process of learning management, conditions for applying the model, and 
measurement and evaluation. Five steps in the learning process are: R 
(Reconcile), E (Explore data), K (Know the result), G (Group search), A 
(Analyze), and P (Publish information). The appropriateness of the model 
is at the high level. The effectiveness of the learning management was 
coherent with the indicated score 80/80 . The students’ post-test score 
was higher than the pre-test score. The students’ satisfaction with the 
study was at the high level. 

Keywords: Learning Model, Blended Learning, 
 English Reading Comprehension 
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1. บทนำ 

สังคมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นสังคมที่ทุกคนจำเป็นต้อง
เรียนรู้ตลอดเวลาเนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเนื่องจาก
ภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสารการศึกษาการแสวงหาความรู้
การประกอบอาชีพการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์
ของชุมชนโลกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษถือว่าสำคัญและเป็นประโยชน์
ทางการศึกษาเพราะเป็นทักษะพื้นฐานสำหรับนักเรียนเพื่อค้นคว้าความรู้ 
(Sornprasert and Chusanachoti, 2019) 

การสอนอ่านเพื่อความเข้าใจครูและนักเรียนต่างคิดว่าเป็นเรื ่อง
ยาก โดยในมุมมองของนักเรียน ส่วนมากจะคิดว่าการอ่านเป็นสิ่งที่ยากทำ
ให้หยุดอ่านกลางคัน อีกทั ้งยังขาดทักษะเกี ่ยวกับการอ่านที ่ถ ูกต้อง 
โดยเฉพาะการขาดวิธีการควบคุมความเข้าใจและการแก้ปัญหาในระหว่าง
อ่าน นอกจากนี้อาจเกิดจากนักเรียนไม่มีสมาธิขาดความสนใจไม่มี พ้ืน
ฐานความรู้เพียงพอ ขาดการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ อ่านผิดวิธีและกังวลเรื่อง
ศัพท์ รวมทั้งการขาดความรู้เดิมของผู้อ่าน ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนไทยเป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรให้ความสนใจแก้ไขอย่างจริงจัง
โดยเฉพาะครูผู้สอนจำเป็นจะต้องศึกษาเทคนิคต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาการ
สอนอ่านให้ม ีประสิทธ ิภาพ เพื ่อพัฒนาความเข ้าใจในการอ่านว ิชา
ภาษาอ ังกฤษของน ักเร ียนให ้ ได ้ผลด ีข ึ ้น  (Anderson, 1999; Allen, 
Seaman, and Garrett, 2007; Jidjarad, 2015) 
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การสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 
จึงเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการ
จัดการเร ียนการสอนที ่ผสมผสานมีอยู ่หลากหลาย
แนวทาง สำหรับแนวทางที่พบมากคือ การผสมผสานทั้ง
การเรียนแบบพบกันในชั ้นเรียน (Face to Face) กับ
การเรียนผ่านระบบเครือข่าย (online learning) โดย
เครื่องมือที่นำมาใช้ในการเรียนผ่านระบบเครือข่ายที่
สามารถจูงใจนักเรียนให้สนใจในบทเรียนได้นั่นคือ สื่อ
สังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุก แอปพลิเคชัน ไลน์ ยูทูป 
เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่นักเรียนเข้าถึงได้ง่ายและใช้
เป็นประจำในชีวิตประจำวัน โดยสามารถนำมาใช้เป็น
เครื ่องมือในการสื ่อสารเป็นช่องทางในการส่งเนื ้อหา
รวมถึงใช้เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและ
การเรียนผ่านเครือข่าย (Aycock, Garnam and Kaleta, 
2002) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื ่อความเข ้าใจสำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษและส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียน เปิดโลกทัศน์นักเรียนให้รับรู้เข้าใจแนวคิดการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์การศึกษา
1) เพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการ

เรียนรู ้แบบผสมผสานเพื ่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

2) เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื ่อความ
เข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

3. สมมติฐานการศึกษา
1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริม

ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับ
นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 

2) ผลการทดลองใช ้ร ูปแบบการจ ัดการเร ียนร ู ้แบบ
ผสมผสานเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
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4. วิธีดำเนินการศึกษา 

4.1 ประชากรและกล่มตัวอย่าง 
4.1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ในภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 6 ห้องเรียน มีจำนวนห้อง
ละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 180 คน 

4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในภาคเรียนที ่ 1/2564 จำนวน 30 คน ซึ ่งได้มา 
โดยการสุ ่มแบบกลุ ่ม (Cluster random sampling) โดยเลือก
นักเรียนที่มีระดับการเรียนรู้ในระดับ เก่ง กลาง อ่อน  

4.2. ตัวแปรที่ทำการศึกษา  
4.2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู ้แบบผสมผสานเพื ่อส ่งเสริมความ 
สามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่  
1) ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ

ความเข้าใจ  
2) ความพึงพอใจต่อการเร ียนด้วยรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการ
อ ่านภาษาอ ังกฤษเพ ื ่อความเข ้าใจสำหร ับน ักเร ียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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5. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายคู่มือการใช้รูปแบบ แผนการจัดการเรียนรู้ 
จำนวน 4 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง โดยภาพรวมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมในระดับมาก  

5.2 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ประกอบด้วย แบบทดสอบ
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และแบบบันทึกการเรียนรู้ 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ ซึ่งข้อคำถามมีความความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) 
อยู่ระหว่าง 0.50–1.00 และแบบทดสอบและมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และผลการประชุมกลุ่มกับครูผู้สอน
วิชาภาษาอังกฤษ 

ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนาร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู ้แบบ
ผสมผสานเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจสำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดำเนินการดังนี้ 1) สร้างร่างต้นแบบรูปแบบและ
เครื่องมือประกอบรูปแบบ 2) ประเมินคุณภาพร่างต้นแบบรูปแบบและเครื่องมือ
ประกอบรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน และ 3) นำรูปแบบและเครื่องมือประกอบ
รูปแบบ    ที่ผ่านปรับแก้ไขไปทดลองนำร่องเพื่อทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นกับ
กลุ ่มนักเร ียนที ่ม ีล ักษณะใกล้เคี ยงกับกลุ ่มตัวอย ่าง จำนวน 9 คน ค่าด ัชนี
ประสิทธิภาพของรูปแบบตามเกณฑ์ 80/80 ใช้เกณฑ์ E1 / E2 เท่ากับ 83.32/82.11 
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ขั้นตอนที่ 3 นำรูปแบบไปทดลองใช้ ดำเนินการดังนี้  
1) ดำเนินการทดลองด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง

ตามขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นก่อนการจัดการเรียนการ
สอน ขั้นดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน และขั้นหลังการจัดการเรียนการสอน  

2) ศึกษาผลการประเมินการใช้รูปแบบ
2.1) ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อน

เรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
2.2) ศึกษาผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ

เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

6. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 

1) ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบผลการ
สนทนากลุ่มครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และการสนทนากลุ่มนักเรียนเกี่ยวกับความ
คิดเห็นที่มีต่อรูปแบบโดยการวิเคราะห์เนื้อหา  

2) การตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบและเครื่องมือประกอบ
รูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ใช้แบบประเมินที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ของ Likert (1967) ผลประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ ใช้การค่าเฉลี่ยตามหลักการประเมินสื่อการสอนของ Brahmawong (2013) 

3) ศึกษาผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
รูปแบบโดยการหา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติทดสอบทีแบบไม่เป็น
อิสระ 
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ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู ้แบบ
ผสมผสานเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจสำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

7. สรุปผลการวิจัย 

จากการดำเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยได้ผลบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้  

7.1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน 
การอ่านภาษาอังกฤษเพื ่อความเข้าใจสำหรับนักเร ียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการ
เรียนรู ้ REKGAP Blended Model มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 
หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 4) เงื่อนไข
การนําร ูปแบบไปใช ้ และ 5) การว ัดและประเม ินผล และ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้มี 6 ขั้น คือ 1) Reconcile ปรับมโนมติ 
2) Explore data สำรวจข ้อม ูล  3) Know the result เข ้ าใจ
นักเรียน 4) Group search ร่วมกันหาข้อมูล 5) Analyze วิเคราะห์
ข้อมูล และ 6) Publish information นำเสนอข้อมูล โดยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู ้ที ่ผ ู ้ว ิจ ัยพัฒนาขึ ้นได้ร ับการประเมินความ
เหมาะสมอยู ่ ในระดับมาก มีค ่าเฉล ี ่ย เท ่าก ับ 4.40 และมี
ประสิทธิภาพของรูปแบบเท่ากับ 83.32/82.11  
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ผลการวิจัยครั้งนี้พบองค์ความรู้ใหม่ในแง่ของการพัฒนา
ขั ้นตอนการเร ียนรู ้ท ี ่ม ุ ่งเน้นส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ด้วยการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ ตาม
แผนภาพที่ 1 

แผนภาพที่ 1 REKGAP Blended Model : รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 

เพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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เมื่อนักเรียนในชั้นมัธยมปลายได้รับการเรียนรู้ตาม
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น จำนวน 6 ขั้นตอน 
ได้แก่ คือ 1) Reconcile ปรับมโนมติ 2) Explore data สำรวจ
ข้อมูล 3) Know the result เข้าใจนักเรียน 4) Group search 
ร่วมกันหาข้อมูล 5) Analyze วิเคราะห์ข้อมูล และ 6) Publish 
information นำเสนอข ้อม ูล โดยใช ้ เน ื ้อหาการเร ียนร ู ้ ว ิชา
ภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยมีความสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีจุดเน้นคือให้นักเรียนเกิด
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั ้งในลักษณะ 
งานเดี ่ยวและงานกลุ ่ม โดยการจัดการเรียนรู ้แบบผสมผสาน
ระหว่างกิจกรรมการเรียนในชั้นเรียนร้อยละ 40 และกิจกรรมการ
เรียนออนไลน์ร้อยละ 60 ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้
รวดเร็วและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ และในขณะปฏิบัติ
กิจกรรม นักเรียนยังได้รับความสนุก ตื่นเต้น และการระดมสมอง
เพื่อนวางแผนต่าง ๆ จากการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้
นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ที่ดีขึ ้น และโรงเรียนที่สนใจรูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทนักเรียนได้ 
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7.2 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานเพ ื ่ อส ่ งเสร ิมความสามารถด ้ านการอ ่ าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 

7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับมาก 
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8. อภิปรายผลการศึกษา

8.1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (REKGAP Blended Model) มีความเหมาะสมของรูปแบบ
อยู่ในระดับมากและประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 80/80 ที่
กำหนดไว้ โดยมีประสิทธิภาพของรูปแบบเท่ากับ 83.32/82.11 ทั้งนี้เนื ่องมาจาก
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นนวัตกรรมการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ซึ่ง
เป็นรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานระหว่างกิจกรรมการเรียนในชั้นเรียนร้อยละ 40 
และกิจกรรมการเรียนออนไลน์ร้อยละ 60 ที่เกิดจากการพัฒนาอย่างเป็นระบบตาม
ขั้นตอนของวิธีดำเนินการวิจัยและพัฒนา สอดคล้องกับแนวคิด ในการออกแบบและ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของ Joyce, Weil and Calhoun (2011) ที่
กล่าวว่า การจัดทำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ผู ้วิจัยควรศึกษาข้อมูลพื้นฐาน จาก
เอกสาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบและมีความสัมพันธ์กันจะส่งผลให้การเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายที่
กำหนด เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อนักเรียน และสอดคล้องกับ
หล ักการออกแบบการจ ัดการเร ียนร ู ้  Addie Model ของ Kruse (2008) และ 
Khemmani (2017) กล่าวถึง ก่อนการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยต้อง
ศึกษาทำความเข้าใจปัญหาและเป้าหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยกำหนด
วัตถุประสงค์ที่จะสร้างขึ้นตลอดจนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และความรู้พื้นฐานของ
นักเรียนที่จำเป็น นอกจากนี้ผู ้วิจัยยังได้นำข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของ
นักเรียนรวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครูผู ้สอนอ่านภาษาอังกฤษที่มี
ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมาเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนและสถานการณ์การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน 
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ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการอ่านมาก
พอที ่จะให้นักเรียนได้ประสบการณ์จากการทำกิจกรรมการอ่าน
ร่วมกัน และเกิดการค้นพบความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ โดยการ
อำนวยความสะดวกชี้แนะให้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้สอน ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Garison and Voughan (2008) ที่กล่าวว่า การจัดการ
เรียนแบบผสมผสานจะต้องจัดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์
จากการเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนสร้างความหมายและความ
เข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ผ่านการคิดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องซึ่งส่งเสริม
การเชื่อมต่อและการทำงานร่วมกันของนักเรียน นอกจากนี้ผู้วิจัยได้นำ
สื ่อการสอนไปหาค่าความเหมาะสมจากผู ้เชี ่ยวชาญ และทดสอบ
ประสิทธิภาพ เพื่อให้รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ ่งขึ ้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ Brahmawong (2013) ที ่ได้
กล่าวถึง การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนนั้นจะต้องมีการ
ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอน
ก่อนที่จะนำไปใช้จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Klinhom (2021) 
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 
โดยได้มีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน ได้สอบถามปัญหาและ
ความต้องการของผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่างชุดกิจกรรมและ
นำไปศึกษาความเหมาะสมและประสิทธิภาพของสื่อการสอนก่อน
นำไปทดสอบจริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
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8.2 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื ่อความเข้าใจสำหรับนักเร ียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจาก รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ได้พัฒนาขึ้นโดยนํากรอบแนวคิดการอ่านที่เน้นการสอน
การโดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย (Multiple Strategies) 
อย่างเป็นระบบผ่านการอ่านเรื่องที่ผู้วิจัยได้คัดสรรค์อย่าง
เหมาะสมกับนักเรียน (Swan, 2003) มาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนจึงสามารถนําวิธีการใช้กล
ย ุทธ ์ท ี ่หลากลาย (Multiple Strategies) ไปใช ้ในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการอ่าน ตามความแตกต่างของ
เน ื ้อหาในบทอ่านได ้อย ่างเหมาะสม และตรงตาม
จุดประสงค์ในการอ่านของนักเรียน ซึ ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Grabe and Stroller (2002) และ Grabe 
(2010) กล่าวว่า การสอนการอ่านตามกรอบการสอนอ่าน
โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายจะช่วยพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ดีขึ ้น ส่งผลให้
นักเรียนมีแรงจูงใจในการอ่าน เกิดการอ่านอย่างต่อเนื่อง
ทำให้รักการอ่าน นอกจากนี้การเรียนด้วยรูปแบบเน้นการ
พัฒนาการอ่านจากการร่วมกิจกรรมกลุ่ม สู่กิจกรรมเดี่ยว 
การแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และช่วยเหลือซึ ่งกันและกัน 
ภายในกลุ่ม ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ อีกทั้ง ผู้วิจัย 
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ได้จัดเตรียมสื่อและบทเรียนให้นักเรียนเรียนรู้ และทบทวน
บทเรียนด้วยตนเองอย่างอิสระตามระดับความสามารถของ
แต่ละคนและเปิดโอกาสให้นักเรียนถาม-ตอบระหว่าง
นักเรียนกับนักเรียน และนักเรียนกับผู้สอนได้ตลอดเวลา 
บรรยากาศการเรียนจึงมีลักษณะเป็นกัลยาณมิตร เป็นการ
สร้างความมั ่นใจให้น ักเร ียนเกิดแรงจูงใจในการเร ียน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Suksamran, Ponathong and 
Yongsorn (2020) ได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยได้มีการออกแบบการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัยของ
นักเรียน ส่งผลให้ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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8.3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สร้าง
ขึ้นได้สำรวจสภาพเป็นจริงและความต้องการจำเป็นจากแบบสอบถามที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียนและการเรียนการสอนสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Bloom (1996) และ Wongwanich (2015) กล่าวว่าถ้าสามารถ
จัดให้นักเรียนทำกิจกรรมตามความต้องการจะทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้
รวดเร็วและประสบความสำเร็จสูงจากข้อมูลที่ผู้วิจัยสำรวจสภาพเป็น
จริงและความต้องการที่จำเป็นผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบการเรียนที่สนอง
ความต้องการของนักเรียนทำให้นักเรียนพึงพอใจบรรยากาศการเรียนรู้
ด้านประโยชน์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอนด้านครูผู้สอนและด้านการวัดและประเมินผลตามลำดับ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Chumchai (2020) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที ่ส่งเสริมการสร้างความรู ้ด ้วยตนเองและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เรื่องบรรยากาศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าการจัดการเรียนการสอนต้อง
คำนึงถึงภูมิหลังสติปัญญาความสามารถความถนัดความสนใจความ
ต้องการและแบบการเรียนรู ้ ส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับมาก 
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9. ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

9.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1) ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 1 พบว่า รูปแบบการ

จัดการเรียนรู ้ที ่ผ ู ้ว ิจ ัยพัฒนาขึ ้น มีชื ่อเรียกว่า REKGAP Blended 
Model โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู ้แบบผสมผสาน ซึ ่งมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สามารถนำแนวทางการพัฒนา และหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการ
เรียนรู ้ไปประยุกต์ใช้เพื ่อการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ที ่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันได้ 

2) ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่า การทดลองใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน ดังนั ้นหน่วยงานทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที ่มี
จุดประสงค์ในการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
สามารถนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้จัดการเรียนรู้
ได้ 

3) ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 3 พบว่า การประเมินผล
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู ้มีระดับความพึงพอใจใน
ระดับมากที ่ส ุด ดังนั ้นหน่วยงานที ่นำรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไปใช้ ควรปรับกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการจัดการ
เรียนรู ้ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ค่านิยม และช่วงวัยของนักเรียน 
เพราะกิจกรรมการเรียนรู้จะช่วยกระตุ้นความสนใจและส่งผลต่อความ
พึงพอใจของนักเรียน  
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9.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
สำหรับประเด็นในการวิจัยครั้งต่อไปควรทำวิจัยในประเด็น

เกี่ยวกับ 
1) ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการ

จัดการเรียนรู ้แบบผสมผสานเพื ่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจที่มีต่อตัวแปรอ่ืน เช่น ทักษะชีวิตทักษะด้าน
การสื่อสาร ทักษะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นต้น เพื่อได้แนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

2) ควรมีการศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนรู ้ว ิชา
ภาษาอังกฤษ จากการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
กับการจัดการเรียนรู้แบบอื่น ๆ เพื่อศึกษาจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ต่อไป 

3) ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ใน
เชิงบูรณาการระหว่างรายวิชาภาษาอังกฤษกับรายวิชาอื ่น ๆ ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เช่น การเขียนภาษาอังกฤษ การ
อ่านจับใจความ การฟังภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
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