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โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยรังสิต 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  

1. ชื่อโครงการ  (ภำษำไทย)       ศึกษำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้อุปกรณ์ iPad ในมหำวิทยำลัยรังสิต  

(ภำษำอังกฤษ)  Study of Instruction Based on iPad at Rangsit University.   

2. ประเภทนักวิจัย ◻  มีประสบกำรณ์ เคยได้รับทุนจำก (ระบุ)  ส ำนักวำงแผน  

   ◻  หน้ำใหม่ (ยังไม่เคยได้รับทุนอุดหนุน) 

3. ประเภทของงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (โปรดเลือก 1 ประเภท ตำมรำยกำรต่อไปนี้) 

 ◻1. วิธีกำรสอน/เทคนิคกำรสอน/กิจกรรมกำรสอน 

 ◻2. กำรวัดผลและประเมินผลสัมฤทธ์ 

 ◻3. สื่อกำรเรียนกำรสอนหรือนวัตกรรม 

 ◻4. คุณธรรมจริยธรรม 

 ◻5. อ่ืนๆโปรดระบุ         

4. รายวิชา/สาขาวิชาที่ท าการวิจัย   พัฒนำกำรเรียนกำรสอนด้ำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ   

5. ผู้ด าเนินงานวิจัย 

ชื่อ (ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) ปวีณำ สุจริตธนำรักษ์  PAWEENA SUJARITTHANARAK 

คุณวุฒิ  ดุษฎีบัณฑิต          

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร   -     

สถำนที่ท ำงำน   ศูนย ์RSU Cyber University  โทรศัพท ์ 0802097333 
 

    ผู้ร่วมวิจัย 

ชื่อ (ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) ทศพร ทศแสนสิน THOSSAPORN THOSSANSIN  

คุณวุฒิ   มหำบัณฑิต         

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์      

สถำนที่ท ำงำน    ศูนย ์RSU Cyber University  โทรศัพท์  0898158195 

  

 

 

✔ 

✔ 

ศสพ .RS1-11 
ประเภทงำนวิจัยที่ 6 



2 

 

    ผู้ช่วยนักวิจัย 

1. ชื่อ นำงสำวดวงรัตน์ อำบใจ  

คุณวุฒิ ปริญญำโท คณะคุรุศำสตร์ สำขำเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

    สถำนที่ท ำงำน ศูนย์ RSU Cyber University  

2. ชื่อ  โสรำวดี วิเศษสินธพ   

คุณวุฒิ ปริญญำโท วิทยำลัยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำขำเทคโนโลยีสื่อสังคม มหำวิทยำลัย

รังสิต สถำนที่ท ำงำน ศูนย ์RSU Cyber University       

6. สถานที่ท าการทดลองหรือเก็บข้อมูล  มหำวิทยำลัยรังสิต   

7. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย   

 หมำยเหตุ: ต้องมีกำรอ้ำงอิงเนื้อหำจำกทฤษฎี หรืองำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

จำกแผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ .ศ . 2560 – 2564) ยุทธศำสตร์ที่ 5 

ยุทธศำสตร์ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

เพ่ือให้ผู้เรียน สถำนศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภทกำรศึกษำเข้ำถึงทรัพยำกร และ

ระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ มีองค์ควำมรู้เทคโนโลยี เพ่ือกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิม

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลำงในกำรจัดเก็บรวบรวมสื่อกำรเรียน กำรสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัย 

และระบบฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำของประเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

สอดคล้องกับนโยบำยของทำงมหำวิทยำลัยรังสิต ที่ได้มีกำรแจก iPad ให้กับนักศึกษำใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 

เป็นต้นมำ เพ่ือสนับสนุนให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์เพ่ิมมำกขึ้นโดยผ่ำนอุปกรณ์  iPad ถือได้ว่ำเป็น

กำรสนับสนุนให้มีกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ Mobile Learning หรือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผ่ำน 

Application ที่ใช้ในกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ โดยทำงศูนย์ RSU Cyber University ได้รับมอบหมำยให้สนับสนุน

คณำจำรย์ภำยในมหำวิทยำลัยสร้ำงคอร์สออนไลน์  และใช้เทคโนโลยีเข้ำมำจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ิมมำกขึ้น โดย

สนับสนุนให้เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้แบบผสมผสำน (Blended Learning) เพ่ือให้อำจำรย์และผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ใน

ชั้นเรียนเพ่ิมมำกขึ้น แทนที่จะเอำเวลำในชั้นเรียนไปท ำกำรบรรยำยในเนื้อหำวิชำที่สำมำรถอ่ำนจำกหนังสือหรือใน

แหล่งข้อมูลออนไลน์ได ้

 ซึ่งกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในยุคปัจจุบัน สื่อกำรเรียนรู้รูปแบบเดิมๆ เช่น หนังสือ หรือสื่อกำรเรียนรู้ที่ไม่

เคลื่อนไหว จัดว่ำไม่ตอบสนองต่อผู้เรียนในยุคนี้ที่เติบโตมำพร้อมกับเทคโนโลยีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว  ซึ่ง

ส่งผลกับกำรด ำเนินชีวิตเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะทำงด้ำนกำรศึกษำ ที่เทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำทในกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนเพ่ิมมำกขึ้น ผ่ำนสื่อกำรเรียนกำรสอนที่มีทั้งตัวหนังสือ ภำพ และภำพเคลื่อนไหว ท ำให้ผู้เรียนเห็นภำพ และ
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เข้ำใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเรียนรู้จะต้องสำมำรถเรียนรู้ได้ทุกที่  ทุกเวลำ และทุกสถำนที่ 

ดังนั้นกำรเรียนรู้ผ่ำนอุปกรณ์เคลื่อนที่จึงเป็นสิ่งที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่ง  ไม่ว่ำจะเป็นกำรเรียนรู้ผ่ำนโทรศัพท์มือถือ หรือ   

แท็ปเลต เป็นต้น 

กำรเรียนกำรสอนผ่ำนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือ m-Learning เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยอำศัยอุปกรณ์

เคลื่อนที่เป็นสื่อในกำรเรียนรู้ที่ติดต่อระหว่ำงผู้เรียนกับผู้สอน ซึ่งสำมำรถสื่อสำรได้ด้วย เสียง ภำพ ภำพเคลื่อนไหว 

บนหน้ำจอของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่เป็นกำรศึกษำทำงไกลแบบสองทำง (ปรัชญนันท์ นิลสุข, 2551)  

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (m-Learning) มีบริบทที่แตกต่ำงไปจำกกำรจัดกำรเรียนกำร

สอนโดยทั่วไปอย่ำงแน่นอน เนื่องจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ต้องผ่ำนอุปกรณ์เคลื่อนที่นั้นจะอำศัยเครื่องมือส ำคัญ

คืออุปกรณ์เคลื่อนที่ และมีข้อจ ำกัดอยู่หลำยประกำร กำรจะเรียนรู้ได้จำกอุปกรณ์เคลื่อนที่ก็จะต้องขึ้นอยู่กับ

คุณลักษณะของผู้เรียน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งช่วงเวลำที่จะใช้ สถำนที่ในกำรใช้ และควำมสะดวกของอุปกรณ์ (Martin, 

Andueza and Carro. 2006 อ้ำงถึงใน ปรัชญนันท์ นิลสุข, 2551) จัดได้ว่ำกำรเรียนกำรสอนผ่ำนอุปกรณ์เคลื่อนที่

หรือ m-Learning เป็นส่วนหนึ่งของ e-Learning ซึ่งเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สนับสนุนกำร

เรียนกำรสอนทำงไกล นับเป็นแนวทำงใหม่ต่อกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยตำมแนวทำงใหม่  ผู้เรียนมี

อิสระเต็มที่ในกำรศึกษำบทเรียนผ่ำนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (มนต์ชัย เทียนทอง, 2547 อ้ำงถึงใน ปรัชญนันท์ นิลสุข, 2551) 

ซึ่งกำรเรียนแบบผสมผสำนนั้น เป็นระบบกำรเรียนรู้ที่ผสมผสำนกำรเรียนในชั้น เรียนและกำรเรียนด้วย

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โดยน ำข้อดีของกำรเรียนทั้ง  ๒ รูปแบบมำผสมผสำนกัน เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนรู้เกิด

ประสิทธิภำพสูงสุด (Bonk and Graham, 2006 อ้ำงถึงใน จินตวีร์ คล้ำยสังข์ และประกอบ กรณีกิจ, 2552) โดย

พิจำรณำจำกสัดส่วนของเนื้อหำที่น ำเสนอทำงอินเทอร์เน็ต คือกำรเรียนในรูปแบบนี้จะน ำเสนอเนื้อหำวิชำโดย

ผสมผสำนวิธีออนไลน์และวิธีพบปะในชั้นเรียน ส่วนมำกของเนื้อหำ (ร้อยละ ๓๐ - ๗๙) น ำเสนอผ่ำนอินเทอร์เน็ต เช่น 

กระดำนสนทนำ และบำงส่วนน ำเสนอในชั้นเรียน ทั้งนี้กำรเรียนแบบผสมผสำนนั้นเป็นกำรดึงคุณสมบัติเด่นของกำร

เรียนในชั้นเรียนและกำรเรียนออนไลน์ โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและคุณสมบัติของผู้เรียนเป็นส ำคัญ (Sloan 

Consortium Foundation, 2005 อ้ำงถึงใน จินตวีร์ คล้ำยสังข ์และประกอบ กรณีกิจ, 2552) 
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8. ค าถามในการวิจัย 

 1. คณำจำรย์มหำวิทยำลัยรังสิตมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์อย่ำงไร 

 2. รำยวิชำอะไรบ้ำงที่มีกำรใช้ iPad ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในมหำวิทยำลัยรังสิต 

 3. คณำจำรย์มหำวิทยำลัยรังสิตมีมุมมองในกำรใช้ iPad ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงไร ทั้งประเด็นของ

ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 4. นักศึกษำมหำวิทยำลัยรังสิตมีกำรใช้ iPad ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงไร ทั้งประเด็นของปัญหำ 

อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

 

9. วัตถุประสงค์ของโครงการ          

1. เพ่ือประเมินสถำนภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ของคณำจำรย์ มหำวิทยำลัยรังสิต 

 2. เพ่ือส ำรวจรำยวิชำที่มีกำรใช้ iPad ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในมหำวิทยำลัยรังสิต 

 3. เพ่ือศึกษำปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะของกำรใช้ ipad ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในมุมมองของ

คณำจำรย์ มหำวิทยำลัยรังสิต 

 4. เพ่ือศึกษำปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะของกำรใช้ ipad ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในมุมมองของ 

นักศึกษำ มหำวิทยำลัยรังสิต 

 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ไดท้รำบแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ตำมสภำพจริงของคณำจำรย์ มหำวิทยำลัยรังสิต  

2. ได้รับทรำบข้อมูลรำยวิชำที่มีกำรใช้ iPad ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยรังสิต ตำมสภำพ

จริง 

3. ได้ทรำบปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะกำรใช้ iPad ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมสภำพจริง จำก

คณำจำรย์ และนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรังสิต ส ำหรับจัดท ำ “แผนปฏิบัติกำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน

ผ่ำนอุปกรณ์ iPad อย่ำงมีประสิทธิภำพ” 

4. น ำปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะกำรใช้ iPad ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมสภำพจริง จำก

คณำจำรย์ และนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรังสิต มำจัดท ำ “แผนปฏิบัติกำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนผ่ำน

อุปกรณ ์iPad อย่ำงมีประสิทธิภำพ” 
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11. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (พอสังเขป)   

 งำนวิจัยเรื่อง ศึกษำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้อุปกรณ์ iPad ในมหำวิทยำลัยรังสิต ผู้วิจัยได้ศึกษำ

แนวคิด ทฤษฎี หลักกำรตลอดจนงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นพื้นฐำนในกำรวิจัยครั้งนี้ โดยน ำเสนอตำมล ำดับ ดังนี้ 

 ตอนที ่1  กำรเรียนกำรสอนผ่ำนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (m-Learning) 

 ตอนที ่2  กำรเรียนแบบผสมผสำน (Blended Learning) 

 ตอนที ่3  รูปแบบกำรเรียนแบบห้องเรียนกลับด้ำน (Flipped Classroom) 

 

ตอนที ่1 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (m-Learning) 

1.1 ความหมายของการเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (m-Learning) 

สำโรช โศภีรักข ์(2015) กล่ำวว่ำ m-Learning เกิดจำกค ำศัพท2์ ค ำ ที่ม ีควำมหมำยในตัวเอง ได้แก่ m  

มำจำก mobile ซึ่งหมำยถึง เครื่องมือสื่อสำรที่ใช้เทคโนโลยี สำรสนเทศในกำรจัดกำรที่สำมำรถน ำพกติดตัว ไปไหนได้

สะดวก เช่นโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แบบพกพำที่เรียกว่ำ PDA (personal data assistant) คอมพิวเตอร์แบบ

เขียน (tablet PC) รวมถึงคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก (notebook PC) ส่วน learning มีควำมหมำยถึง กำรเรียนรู้กำร

เรียน 

กนกวรรณ กันชนะ และคณะ (2015) กล่ำวว่ำ m-Learning เป็นนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนที่พัฒนำ 

มำจำกกำรเรียนกำรสอนทำงไกล (Distance Learning) และกำรเรียนกำรสอนแบบ e-Learning มนต์ชัย เทียนทอง. 

(2547:3) กล่ำวถึงกำรเรียนกำรสอนแบบ m-Learning ว่ำเป็นกำรเรียนกำรสอนที่น ำเสนอผ่ำนโทรศัพท์มือถือหรือ

คอมพิวเตอร์พกพำ โดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ำยโทรศัพท์ไร้สำย (Wireless Access Point) แบบเวลำจริง (Real Time) 

อีกทั้งยังสำมำรถปฏิสัมพันธ์กับโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์แบบพกพำเครื่องอ่ืน เช่น Notebook Computer, 

Portable Computer, Tablet PC, Cell Phones กำรเรียนกำรสอนโดย m-Learning จึงมีควำมเป็นส่วนตัวและ

ตอบสนองควำมต้องกำรของบุคคลในปัจจุบันได้เป็นอย่ำงดี 

      จำกกำรให้ควำมหมำยของนักวิชำกำร กำรเรียนกำรสอนผ่ำนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (m-Learning) เป็นกำรใช้

เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สำมำรถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลำ ผ่ำนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น 

โทรศัพท์มือถือ หรือแท็ปเลต เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ำยโทรศัพท์ไร้สำย ซึ่งเป็นกำรเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่

ผู้เรียนสำมำรถควบคุมได้ด้วยตัวเอง ผ่ำนโครงสร้ำงกำรท ำงำนของ Mobile Learning 
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1.2 โครงสร้างการท า งานของ Mobile Learning (ธงชัย แก้วกิริยำ, 2015) 

โมบำยเลิร์นนิ่ง (Mobile learning) กล่ำวว่ำ คือ รูปแบบกำร เรียนรู้ผ่ำนอุปกรณ์มือถือแบบพกพำ ซ่ึง 

ปัจจุบันมีกำรน ำมำใช้งำนกัน อย่ำงกว้ำงขวำง และมีจ ำนวนเพิ่มมำกขึ้นทุกปีเนื่องจำกพฤติกรรม กำรใช้งำนของผู้เรียน

มีกำรเข้ำถึงเครือข่ำย อินเทอร์เน็ตกันได้ง่ำย และสะดวกโดยเฉำพะอย่ำงยิ่งกำรเข้ำถึงโดยใช้อุปกรณ์มือถือ และ 

สมำร์ทโฟน 

โครงสร้ำง และส่วนประกอบที่ส ำคัญของ M-learning ประกอบไปด้วย 5 ส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 

1. M-LMS (Mobile Learning Management System) คือ ระบบจัดกำรเรียนกำรสอนที่ใช้ 

ส ำหรับ Mobile มีหน้ำที่ในกำรจัดกำร กำรเรียนกำรสอน โดยแบ่งออกเป็นส่วนย่อยดังนี้  ส่วนของผู้เรียน เช่น 

บทเรียนที่ผู้เรียนต้องเข้ำไปศึกษำ ส่วนของผู้สอนที่มีหน้ำที่ในกำรน ำ บทเรียนเข้ำสู้ระบบ และผู้ดูแลระบบท ำหน้ำที่

บริหำรจัดกำรระบบ ทั้งหมด  

2. M-content คือ เนื้อหำบทเรียนส ำหรับใช้งำนกับ Mobile Learning เนื่องจำกกำรพัฒนำ 

บทเรียนส ำหรับอุปกรณ์มือถือมี ข้อจ ำกัดในหลำยอย่ำง เช่น พ้ืนที่กำรเก็บข้อมูล กำรแสดงผลกรำฟิก และขนำดของ

หน้ำจอ จึงท ำให้กำรพัฒนำบทเรียนส ำหรับอุปกรณ์มือ มีควำมซับซ้อนมำกกว่ำกำรพัฒนำบทเรียนแบบปกติ  

3. MCMS (Mobile Content Management System) มี หน้ำที่ในกำรจัดกำรเนื้อหำ รวมทั้งเป็น 

เครื่องมือในกำรสร้ำงเนื้อหำ บทเรียนส ำหรับ M-learning โดยระบบจัดกำรเนื้อหำของ Mobile มีหน้ำที่เหมือนกับ 

CMS ที่ใช้กับระบบ e-learning ปกติทั่วไปแต่ MCMS จะแตกต่ำงในส่วนของเมื่อท ำกำรสร้ำงเนื้อหำโดยใช้สื่อ 

มัลติมีเดียรูปแบบต่ำงๆ เช่น ภำพ, ข้อควำม, เสียง, ภำพเคลื่อนไหว MCMS จะมีระบบกำรบีบอัดข้อมูลให้มีขนำดเล็ก

ลงพอที่จะสำมำรถ น ำไปใช้งำนระบบ M-learning ได้อย่ำงเหมำะสม  

4. M-testing เป็นส่วนของแบบทดสอบของบทเรียนเพื่อ ประเมินผลในกำรเรียนซึ่งแบบทดสอบจะ  

แบ่งเป็นแบบทดสอบก่อน เรียน (Pre-test) และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)   

5. ส่วนของผู้เรียน (M-learner) คือ ผู้เรียนที่ได้ท ำกำรศึกษำ บทเรียนที่เป็น M-learning ผู้เรียนจะ 

หมำยรวมถึงทุกกลุ่มผู้ใช้งำนที่ เข้ำมำศึกษำบทเรียนที่อยู่ในระบบ 

  

 กำรเรียนกำรสอนผ่ำนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (M-Learning) เป็นรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่ใช้เทคโนโลยีในกำร

อ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้เรียน สำมำรถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลำ โดยผ่ำนอุปกรณ์ที่พกติดตัวอยู่ตลอดเวลำ อย่ำงเช่น

โทรศัพท์มือถือ Smart Phone หรือ แท็ปเลต ซึ่งเป็นกำรเรียนรู้เสริมจำกห้องเรียน หรือในกำรค้นหำแหล่งข้อมูล

ต่ำงๆ นอกห้องเรียน เป็นกำรเรียนรู้แบบผสมผสำนทั้งในรูปแบบกำรเรียนรู้ในห้องเรียนแบบปกติ และกำรเรียนรู้ผ่ำน

โลกออนไลน์ หรือผ่ำนอินเทอร์เน็ตนั่นเอง  
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ตอนที ่2 การเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 
2.1 ความหมายของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน อ้ำงถึงใน เสมอกำญจน์  โสภณหิรัญรักษ ์

(2552) มีนักกำรศึกษำหลำยท่ำนให้ควำมหมำยของกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนไว้อย่ำงหลำกหลำย ดังนี้ 

Roger (2007) กล่ำวว่ำ กำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนเป็นกำรรวมระบบระหว่ำงกำรเรียนกำร 
สอนบนเครือข่ำย (E – learning) กับกำรเรียนด้วยวิธีอ่ืนๆ Vaguer อธิบำยว่ำกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนเป็น
กำรเรียนที่ไม่ได้เรียนในห้องเรียนกับผู้สอนเพียงอย่ำงเดียวหรือกล่ำวคือ กำรเรียนในห้องเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนทั้งหมดในรำยวิชำนั้น นอกจำกนี้ Myers Briggs Type Indicator น ำเสนอคุณสมบัติของกำร
เรียนดังกล่ำวว่ำ ผู้สอนจ ำเป็นต้องให้แบบประเมินตนเองกับผู้เรียนและใช้เอกสำรประกอบกำรเรียนร่วมกับสื่อกำร
สอนรูปแบบต่ำงๆ ทั้งนี้กำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนจึงเน้นกำรเรียนกำรสอนที่ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้หรือท ำงำนได้
ในสถำนที่ที่เหมำะสมกับผู้เรียนและตำมสมรรถนะทำงกำรเรียนของผู้เรียนเอง (own pace) ซึ่งผู้เรียนจะเน้น
ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเอง 

Bonk (2006) กล่ำวถึงกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนใน 3 มุมมองด้วยกัน ได้แก่      ค ำจ ำกัด 
ควำม แนวโน้มกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปัจจุบัน และทิศทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในอนำคต โดย Charles ให้
ควำมเห็นว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในด้ำนหลักสูตรและเสริมทักษะกำร
เรียนแบบร่วมมือ 

ดังนั้นกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน จึงเป็นกำรน ำกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนปกติรวมเข้ำ 
กับกำรเรียนกำรสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในอดีตระบบกำรเรียนกำรสอนทั้ง 2 ระบบ
แยกกันอย่ำงชัดเจน อันเนื่องมำจำกกำรใช้สื่อประกอบกำรเรียน วิธีกำรจัดกำรเรียน และเป้ำหมำยทำงกำรเรียนที่
แตกต่ำงกัน เช่น กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนปกติ เป็นกำรจัดกำรเรียนโดยเน้นให้ผู้สอนเป็นผู้น ำกำรเรียน  
(a teacher – directed environment)  ประกอบกับกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกันแบบประสำนเวลำ    
 ( person – to – person interactive in a live synchronous)  ในขณะที่ระบบกำรศึกษำทำงไกล เน้นกำรเรียนรู้
ตำมสมรรถนะของผู้เรียน (Self-paced learning) และอำศัยเครื่องมือทำงกำรเรียนรู้แบบไม่ประสำนเวลำ (learning 
materials interactions in an asynchronous) เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียน เมื่อเทคโนโลยีพัฒนำมำก
ยิ่งขึ้นกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนจึงเพ่ิมมำกขึ้น  โดยเริ่มจำกกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กับ
ผู้เรียน จนกระท่ังปัจจุบันใช้ในกำรติดต่อสื่อสำร แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงผู้เรียน – ผู้สอน และในอนำคตคำด
ว่ำเทคโนโลยีจะมีบทบำทส ำคัญมำกข้ึนในกำรน ำมำใช้ผสมผสำนกับกำรเรียนในห้องเรียนปกติ 

Driscoll (2002) กล่ำวว่ำกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน เป็นกำรผสมผสำนเทคโนโลยีกำรสอน 
ทุกรูปแบบ เข้ำกับกำรเรียนแบบเผชิญหน้ำ (face – to – face) โดย Driscoll แบ่งแนวคิดกำรเรียนกำรสอนแบบ
ผสมผสำนไว้ 3 แนวคิด ได้แก่ 
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1. แนวคิดผสมผสำนเทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอนบนเว็บ (Web – based Technology) กับ 

กำรเรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม (Traditional Classroom) เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรจัดกำรศึกษำ 

2. แนวคิดกำรผสมผสำนวิธีกำรสอนที่หลำกหลำยเข้ำด้วยกัน เพ่ือให้เกิดกำรเรียนกำร 

สอนที่มีประสิทธิภำพสูงสุด โดยอำศัยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ทั้งในห้องเรียนและบนเครือข่ำย 

3. กำรผสมผสำนเทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอนทุกรูปแบบกับกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 
แบบดั้งเดิม ที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่ำงผู้เรียนและผู้สอน 
 

1.2 องค์ประกอบของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน ถือเป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรผสมผสำน 

ระหว่ำงกำรเรียนในห้องเรียนและกำรเรียนบนเครือข่ำย ดังนั้นจึงจ ำเป็นต้องอำศัยเครื่องมือต่ำงๆ ประกอบในกำร
เรียนกำรสอน โดยมีผู้ให้แนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบในกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนไว้หลำยท่ำน ดังนี้ 

Gulbahar & Madran (2009) ท ำกำรวิจัยเรื่องกำรติดต่อสื่อสำรและกำรเรียนแบบร่วมมือ ควำมพึง 
พอใจ ควำมเสมอภำค และกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ในกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน: กรณีศึกษำในตุรกี พบว่ำระดับ
ควำมพึงพอใจ กำรติดต่อสื่อสำรและกำรเรียนแบบร่วมมือ เปลี่ยนแปลงตำมระดับควำมสำรถทำงคอมพิวเตอร์และ
กำรใช้อินเทอร์เน็ต นอกจำกนี้ผลกำรวิจัยยังน ำไปสู่กำรสรุปองค์ประกอบหลักที่ควรพิจำรณำในกำรพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนแบบผสมผสำนให้มีคุณภำพสูง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ เทคโนโลยี ผู้สอน ผู้เรียน และวิธีกำรสอน ผู้วิจัย
เสนอแนะระบบจัดกำรสื่อและกำรเรียนรู้ (Learning and Content Management System: LCMS) ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ส ำคัญ ทั้งกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนและแบบออนไลน์ ระบบดังกล่ำวเป็นกำรแก้ปัญหำกำร
เรียนกำรสอนแบบผสมผสำน ดังนี้ 

1. กำรจัดกำรผู้ใช้ (User Management) ผู้ดูแลระบบสำมำรถ เพ่ิม ลบ หรือปรับเปลี่ยนข้อมูล 
สมำชิกและกฎในระบบได้ 

2. กำรสร้ำงเนื้อหำ (Content Creation) เครื่องมือในบทเรียนสำมำรถใช้ web-based editor  
สร้ำงและปรับปรุงระบบและสำมำรถอัพโหลดเอกสำรเพื่อเพ่ิมเติมเนื้อหำอยู่เสมอ 
 

3. กำรจัดกำรหลักสูตร (Course Management) ผู้สอนสำมำรถออกแบบบทเรียนใหม่   
ปรับเปลี่ยนข้อมูลในระบบและเพ่ิมเนื้อหำในหลักสูตรได้ 

4. กำรสร้ำงหลักสูตรให้สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ (Customizable Course Environment)  
ก ำหนดให้ทุกหลักสูตรเป็นเอกเทศ สำมำรถปรับเปลี่ยน แก้ไข เช่น กำรก ำหนดเนื้อหำในหลักสูตร กำรก ำหนดให้
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน 
 
 



9 

 

5. กำรจัดกำรเครื่องมือในกำรติดต่อสื่อสำรและกำรเรียนแบบร่วมมือ (Communication and  
Collaboration Tools Management) ผู้สอนสำมำรถออกแบบห้องสนทนำและประกำศแจ้งกำรเรียน 
(announcement) แก่ผู้เรียน 

6. กำรจัดกำรกำรฝึกปฏิบัติ (Drill and Practice Management) ผู้สอนสำมำรถออกแบบ 
เครื่องมือในกำรฝึกปฏิบัติได้อย่ำงสะดวก นอกจำกนี้ผู้สอนสำมำรถให้ผลป้อนกลับและคะแนนงำนกำรเรียนอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

7. กำรจัดกำรกำรประเมินผล (Assessment Management) ผู้สอนสำมำรถจัดกำรคะแนนใน 
งำนที่ผู้สอนมอบหมำยให้ผู้เรียน เช่นเดียวกับกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียน 

8. ระบบรำยงำนผลคะแนนและควำมก้ำวหน้ำ (System Monitoring and Reporting) ทุกๆ  
กิจกรรมในระบบจัดกำรสื่อและกำรเรียนรู้ อำทิ กำรสนทนำ (Chat) กำรส่งข้อควำม กำรเข้ำและออกจำกระบบ จะ
ได้รับกำรควบคุมและรำยงำนผลได้ตลอดเวลำ 

จำกกำรพัฒนำระบบจัดกำรสื่อและกำรเรียนรู้และวิจัยพบข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. เครื่องมือในกำรติดต่อสื่อสำรควรก ำหนดให้ผู้เรียนใช้ในกำรเรียนรู้เป็นประจ ำ 
2. ผู้สอนควรดูรำยละเอียดกำรท ำงำนของผู้เรียนแต่ละคนอย่ำงละเอียด 
3. เนื้อหำและวันก ำหนดส่งงำนและโครงงำนควรยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตำมควำม 

เหมำะสม 
4. เนื้อหำควรปรับให้มีควำมหลำกหลำยทำงด้ำนมุมมอง ภำพลักษณ์ และกำรน ำเสนอ 

กำรบ้ำนหรืองำนกำรเรียนควรเป็นงำนที่ผู้เรียนสำมำรถน ำไปปรับใช้ได้จริงและควรเป็นประเด็นปัญหำแบบปลำยเปิด 
Alshwiah (2009) ท ำกำรวิจัยเรื่องผลของกลยุทธ์กำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนในกำรเรียน 

ศัพท์ต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ควำมพึงพอใจ และทัศนคติต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษ โดยองค์ประกอบในกำรเรียน
กำรสอนแบบผสมผสำนมีดังนี้ 

1. กำรก ำหนดเป้ำหมำยทำงกำรเรียน (Objectives) 
2. กำรมอบหมำยงำนกำรเรียน (Assignment) 
3. กำรอภิปรำย (Discussion) 
4. กำรสนทนำ (Chat) 
5. กำรทดสอบท้ำยบทเรียน (Quizzes) 
6. กำรประเมินผล (Evaluation) 

Huang, Ma & Zhang (2008) กล่ำวถึงองค์ประกอบในหลักสูตรที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ 
ผสมผสำน (The BLC Design Model) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. ขั้นกำรวิเครำะห์เบื้องต้น (Pre – analysis) เป็นขั้นที่ผู้สอนผู้ออกแบบกำรจัดกำรเรียนกำร/ 
สอน จ ำเป็นต้องสังเกตและวิเครำะห์ควำมต้องกำรหรือควำมจ ำเป็นพื้นฐำน ซึ่งในกำรวิเครำะห์ดังกล่ำวแบ่งออกเป็น 3 
องค์ประกอบย่อย คือ  
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1.1 กำรวิเครำะห์ลักษณะผู้เรียน (Analysis of learner characteristics) อันเป็นกำร 
ประเมินผู้เรียนในด้ำนควำมรู้เดิม (Prior knowledge) ลักษณะกำรเรียน (Learning styles) และควำมสนใจทำงกำร
เรียน (Learning preference) 

1.2 กำรวิเครำะห์เนื้อหำหรืองำนกำรเรียน (Analysis of learning objects) อันเป็นกำร 
ก ำหนดเนื้อหำที่ผู้สอนต้องน ำเสนอแก่ผู้เรียน โดยกำรใช้ ล ำดับขั้นควำมรู้ (knowledge taxonomy) เป็นพ้ืนฐำนใน
กำรก ำหนดเนื้อหำ 

1.3 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (Analysis of blended learning environments) อัน 
เป็นกำรก ำหนดสภำพแวดล้อมทำงกำรเรียนที่เหมำะส ำหรับผู้เรียนและบริบทเนื้อหำ 
 
 กำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนนั้น เป็นกำรเรียนกำรสอนผสมผสำนระหว่ำงกำรเรียนในชั้นเรียนปกติ กับ
กำรเรียนในรูปแบบออนไลน์ จะต้องมีกำรก ำหนดสัดส่วนระหว่ำงกำรเรียนในชั้นเรียนปกติ กับกำรเรียนแบบออนไลน์ 
ให้มีควำมเหมำะสมตำมวัตถุประสงค์ของรำยวิชำที่ได้ตั้งไว้ โดยอำจจะใช้กำรเรียนแบบออนไลน์เป็นเพียงส่วนเสริมใน
กำรเรียนรู้ เช่น ให้เข้ำไปศึกษำเนื้อหำควำมรู้เพ่ิมเติมใน e-learning ของรำยวิชำ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ไปท ำกำรศึกษำ
เนื้อหำสิ่งที่จะเรียนมำก่อน จำกนั้นก็ให้มำท ำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน ซึ่งสอดคล้องกับกำรเรียนรู้แบบ Flipped 
Classroom   
 

ตอนที ่3 รูปแบบการเรียนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) 

  3.1 ความหมายของห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) ณัฐกำนต์ เดียวตระกูล (2560) 

  ห้องเรียนกลับทำง หมำยถึง กำรสอนลักษณะหนึ่งซึ่ง แตกต่ำงไปจำกกำรสอนปกติที่ ผู้เรียนจะศึกษำ

เนื้อหำที่ผู้สอน บรรยำยจำกสื่อวิดีทัศน์ โดยใช้เวลำนอกชั้นเรียน ส่วนเวลำใน ชั้นเรียนจะใช้ในกำรเรียนรู้แบบสืบสอบ

ควำมรู้และท ำกำรบ้ำน ที่ผู้สอนมอบหมำยให้ (Mcmahon, 2013) จุดเริ่มต้นของกำรพัฒนำนวัตกรรมประเภทนี้เกิด

จำก กำรจัดกำรเรียนกำรสอนนักเรียนระดับมัธยมปลำยที่โรงเรียน Woodland Park High School เมือง 

Woodland Park รัฐ Colorado สหรัฐอเมริกำ โดยครูผู้สอนวิทยำศำสตร์สอง คนชื่อ Jonathan Bergmann และ 

Aaron Sams รำวปี ค.ศ. 2007 ที่เขำได้เริ่มท ำกำรบันทึกเทปวิดีโอซึ่งเป็นเนื้อหำ สำระกำรสอนเพ่ือให้นักเรียนน ำไป

ศึกษำด้วยตนเองที่บ้ำน แล้วให้ผู้เรียนน ำเอำผลกำรศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเองน ำกลับมำ สู่กระบวนกำรอภิปรำย สืบค้น

เพ่ือหำบทสรุปของค ำตอบที่ ชั้นเรียนอีกครั้งหนึ่งโดยครูท ำหน้ำที่เป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวก ในกำรจัดประสบกำรณ์

ทำงกำรเรียนดังกล่ำว ซึ่งวิธีกำรเรียน แบบนี้เป็นกำรเรียนแบบกลับทำงแนวคิดจำกแบบเดิมที่ต้อง เรียนเนื้อหำที่

โรงเรียนและน ำงำนกลับไปท ำต่อที่บ้ำน โดยให้ เรียนเนื้อหำที่บ้ำนด้วยตนเอง แล้วน ำงำนหรือประสบกำรณ์ที่ ได้รับมำ

ท ำกำรเรียนรู้เพ่ิมเติมที่โรงเรียนร่วมกันกับเพ่ือนต่อไป โดยครูจะเป็นผู้ให้ค ำแนะน ำชี้แจงในประเด็นค ำตอบที่เกิดขึ้น 
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ซึ่งรูปแบบดังกล่ำวนี้ภำยหลังได้พัฒนำและขยำยขอบข่ำยไป กว้ำงขวำงโดยเฉพำะกำรปรับใช้กับสื่อ ICT หลำกหลำย

ประเภท ที่มีศักยภำพค่อนข้ำงสูงในปัจจุบัน (สุรศักดิ ์ปำเฮ, 2556) 

 

 ดังนั้นห้องเรียนกลับด้ำน หรือห้องเรียนกลับทำง คือ แนวทำงกำรเรียนกำรสอนรูปแบบหนึ่ง กลับด้ำนหรือ

กลับทำง จำกกำรเรียนกำรสอนแบบเดิม ที่เน้นกำรเรียนกำรสอนส่วน ใหญ่เป็นผู้สอน และเปลี่ยนกำรเรียนกำรสอน

โดย ให้ผู้เรียนท ำ กิจกรรมและผู้สอนท ำหน้ำที่เป็นโค้ช (Coach) คอยแนะน ำให้ ผู้เรียน วิจำรณ์ พำนิช (2556) อธิบำย

เหตุผลที่ควรกลับทำง ห้องเรียนมีผลต่อกำรเรียนรู้ดังนี้  

1. เพ่ือเปลี่ยนวิธีกำรสอนของผู้สอน จำกกำรบรรยำย หน้ำชั้น  

2. เพ่ือใช้เทคโนโลยีกำรเรียนที่ผู้เรียนสมัยใหม่ชอบ  

3. ช่วยผู้เรียนที่มีงำนยุ่ง บำงคนเป็นนักกีฬำต้องขำดเรียนไปแข่งขัน  

4. ช่วยผู้เรียนเรียนอ่อนที่ขวนขวำย ในห้องเรียนกลับ ทำงผู้เรียนเหล่ำนี้จะได้รับควำมเอำใจใส่ 

ของครู  

5. ช่วยผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถแตกต่ำงกันให้ก้ำวหน้ำ ในกำรเรียนตำมควำมสำมำรถของตน เพรำะ 

ผู้เรียนสำมำรถฟัง วิดีทัศน์กี่รอบก็ได้หยุดตรงไหนก็ได้  

6. ช่วยให้ผู้เรียนสำมำรถหยุดและกรอกลับครูของตน ได ้ท ำให้ผู้เรียนจัดเวลำเรียนตำมที่ตนพอใจ  

7. ช่วยให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เรียนกับผู้สอนเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ำมกับสิ่งที่เรียกว่ำกำรเรียนแบบ 

ออนไลน์ กำรกลับทำง ห้องเรียน ยังคงเป็นกำรเรียนแบบผู้เรียนมำโรงเรียน และผู้เรียน สัมผัสกับผู้สอน ห้องเรียน

กลับทำงเป็นกำรใช้พลังทั้งของระบบ ออนไลน์ และระบบพบหน้ำ ช่วยเปลี่ยนหรือเพ่ิมบทบำทของครู ให้เป็นทั้ง      

พ่ีเลี้ยง (Mentor) เพ่ือนบ้ำน (Neighbor) และ ผู้เชี่ยวชำญ (Expert)  

8. ช่วยให้ผู้สอนรู้จักผู้เรียนดีขึ้น หน้ำที่ของผู้สอนไม่ใช่ เพียงช่วยให้ศิษย์ได้วิชำหรือเนื้อหำ แต่ต้อง 

กระตุ้นแรงบันดำล ใจ (Inspire) ให้ก ำลังใจ รับฟัง  

9. ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงเพ่ือน  

10.ช่วยให้เห็นคุณค่ำของควำมแตกต่ำง กำรกลับทำง ในชั้นเรียนช่วยให้ครูเห็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

ของผู้เรียน แต่ละคน  

11. เป็นกำรเปลี่ยนกำรจัดกำรห้องเรียน  

12. เปลี่ยนค ำสนทนำกับพ่อแม่ผู้เรียน จำกถำมว่ำ ผู้เรียนอยู่ในโอวำทเป็นถำมว่ำผู้เรียนได้เรียนรู้ 

หรือไม ่ 
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13.ช่วยให้กำรศึกษำแก่พ่อแม่และคนในครอบครัว  

14.ช่วยให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 กำรเรียนแบบห้องเรียนกลับด้ำน หรือกลับทำงนั้น เป็นกำรที่ผู้สอนให้ผู้เรียนไปศึกษำหำควำมรู้จำกสิ่งที่
ผู้สอนได้ท ำกำร Upload ไว้แล้วในรูปแบบออนไลน์ อำจจะเป็นเว็บไซต์ บล็อก Social Media หรือ ระบบ LMS แล้ว
มำท ำกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน ทั้งในส่วนที่เข้ำใจและไม่เข้ำใจ 
หรือมำท ำแบบฝึกหัดร่วมกันในชั้นเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน 
 
11. ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัย 
 กำรเรียนกำรสอนโดยใช้อุปกรณ์ iPad หมำยถึง รูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่ใช้เทคโนโลยีในกำรอ ำนวยควำม
สะดวกให้กับผู้เรียน สำมำรถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลำ โดยผ่ำนอุปกรณ์ iPad ที่ทำงมหำวิทยำลัยรังสิตแจกให้ เป็นกำร
เรียนรู้แบบผสมผสำนทั้งในรูปแบบกำรเรียนรู้ในห้องเรียนแบบปกติ และกำรเรียนรู้เสริมจำกห้องเรียน ในกำรค้นหำ
แหล่งข้อมูลต่ำงๆ นอกห้องเรียนผ่ำนโลกออนไลน์ หรือผ่ำนอินเทอร์เน็ต 
  

12. ระเบียบวิธีวิจัย ให้ระบุรำยละเอียดต่อไปนี้ 

 11.1 ระเบียบวิธีวิจัย  

 กำรวิจัยเรื่อง ศึกษำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้อุปกรณ์ iPad ในมหำวิทยำลัยรังสิต เป็นกำรวิจัยเชิง

ส ำรวจ ที่เน้นกำรศึกษำข้อมูลโดยกำรสอบถำม และสัมภำษณ์ นักศึกษำ และคณำจำรย์ภำยในมหำวิทยำลัยรังสิต ใน

กำรใช้ iPad ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ของคณำจำรย์ และกำรใช้ iPad ในกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ รวมถึง

ศึกษำปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่ำงๆ ในกำรใช้ iPad ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ เพ่ือวำงแผนกล

ยุทธ์ในกำรสนับสนุนกำรใช้ iPad ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์เพ่ิมมำกข้ึน 

  

 11.2 ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง  

 กำรวิจัยครั้งนี้  เป็นกำรวิจัยเชิงส ำรวจ ที่มีประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง คือ คณำจำรย์ และนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยรังสิต ครอบคลุมทุกคณะ จ ำนวน 33 วิทยำลัย/คณะ เป็นจ ำนวนอำจำรย์ทั้งสิ้น 1,081 และจ ำนวน

นักศึกษำทั้งสิ้น 17,075 คน (มหำวิทยำลัยรังสิต, 2562)   

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย 

11.2.1 ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำทัศนคติต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้อุปกรณ์ iPad ใน 

มหำวิทยำลัยรังสิต คือ อำจำรย์  ครอบคลุมจ ำนวน 33 วิทยำลัย/คณะ/สถำบัน และนักศึกษำจ ำนวน 29 วิทยำลัย/

คณะ ดังนี้ 
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อำจำรย์มหำวิทยำลัยรังสิต จ ำนวน 1,081 คน  

  นักศึกษำมหำวิทยำลัยรังสิต จ ำนวน 17,075 คน 

11.2.2 กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย  

กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำทัศนคติต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้อุปกรณ์ iPad  

ในมหำวิทยำลัยรังสิต คือ อำจำรย์ ครอบคลุมจ ำนวน 33 วิทยำลัย/คณะ/สถำบัน และนักศึกษำจ ำนวน 29 วิทยำลัย/

คณะ ซึ่งก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ใช้วิธีกำรสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) (ศิริชัย กำญจน

วำสี, 2547) ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95% ดังนี้  

 

อำจำรย์มหำวิทยำลัยรังสิต จ ำนวน 615 คน 

นักศึกษำมหำวิทยำลัยรังสิต จ ำนวน 1,446 คน 

        วิธีกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง 

        ในกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงเป็นตัวแทนในกำรศึกษำครั้งนี้  ใช้วิธีกำรสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 

random sampling) ดังนี้ 

   1) จำกกำรศึกษำจ ำนวนประชำกรที่เป็นอำจำรย์ทั้งหมดของมหำวิทยำลัยรังสิต 

จำกนั้นท ำกำรจ ำแนกประชำกรออกเป็นชั้นภูมิ  โดยกำรแบ่งแยกออกเป็น วิทยำลัย/คณะ รวมทั้งสิ้น 33 วิทยำลัย/

คณะ จำกนั้นท ำกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงจำกชั้นภูมิแต่ละวิทยำลัย/คณะ เพ่ือเป็นสมำชิกของกลุ่มตัวอย่ำง ที่ศึกษำตำม

สัดส่วน (Proportional Allocation) ได้จ ำนวนทั้งสิ้น 615 คน จำก 33 วิทยำลัย/คณะ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับที่ วิทยาลัย/คณะ ประชากร 

จ านวนอาจารย์ (คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวนอาจารย ์(คน) 

1 วิทยำลัยเภสัชศำสตร์ 92 52 

2 คณะกำยภำพบ ำบัดและเวชศำสตร์กำรกีฬำ 30 17 

3 คณะเทคนิคกำรแพทย์ 38 22 

4 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ 9 5 

5 วิทยำลัยวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 20 11 

6 คณะวิทยำศำสตร์ 71 40 

7 วิทยำลัยกำรแพทย์แผนตะวันออก 45 26 

8 วิทยำลัยทันตแพทยศำสตร์ 77 43 
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ล าดับที่ วิทยาลัย/คณะ ประชากร 

จ านวนอาจารย์ (คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวนอาจารย ์(คน) 

9 คณะรังสีเทคนิค 7 4 

10 คณะทัศนมำตรศำสตร์ 15 9 

11 คณะพยำบำลศำสตร์ 53 30 

12 คณะนวัตกรรมเกษตร 5 3 

13 คณะเทคโนโลยีชีวภำพ 5 3 

14 คณะเทคโนโลยีอำหำร 9 5 

15 วิทยำลัยวิศวกรรมศำสตร์ 86 49 

16 วิทยำลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 42 24 

17 สถำบันกำรบิน 6 3 

18 คณะศิลปศำสตร์ 65 37 

19 คณะนิติศำสตร์ 22 13 

20 วิทยำลัยนิเทศศำสตร์ 60 34 

21 วิทยำลัยนวัตกรรมสังคม 23 13 

22 สถำบันภำษำอังกฤษ 24 14 

23 สถำบันรัฐศำสตร์ 8 5 

24 คณะอำชญำวิทยำและกำรบริหำรงำนยุติธรรม 8 5 

25 สถำบันเศรษฐศำสตร์ 12 7 

26 คณะบริหำรธุรกิจ 42 24 

27 วิทยำลัยกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร 27 15 

28 คณะบัญชี 13 7 

29 วิทยำลัยกำรออกแบบ 56 32 

30 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 44 25 

31 วิทยำลัยดนตรี 31 18 

32 คณะดิจิทัลอำร์ต 25 14 

33 วิทยำลัยนำนำชำติ 11 6 

 รวม 1,081 615 
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   2) จำกกำรศึกษำจ ำนวนประชำกรที่เป็นนักศึกษำทั้งหมดของมหำวิทยำลัยรังสิต 

จำกนั้นท ำกำรจ ำแนกประชำกรออกเป็น 2 ชั้นภูมิ โดยชั้นภูมิที ่1 คือกำรแบ่งแยกออกเป็น วิทยำลัย/คณะ รวมทั้งสิ้น 

29 วิทยำลัย/คณะ และชั้นภูมิที่ 2 คือกำรแบ่งแยกตำมชั้นปีจ ำนวน 4 ชั้นปีจำกนั้นท ำกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงจำกทั้ง 2 

ชั้นภูมิ เพ่ือเป็นสมำชิกของกลุ่มตัวอย่ำง ทีศ่ึกษำตำมสัดส่วน (Proportional Allocation) ได้จ ำนวนทั้งสิ้น 104 คน 

จำก 29 วิทยำลัย/คณะ ทั้ง 4 ชั้นปี โดยมีรำยละเอียดตำมตำรำงดังต่อไปนี้ 

 

ตำรำงที่ 1 ตำรำงจ ำนวนประชำกรของนักศึกษำทั้ง 4 ชั้นป ีจำก 29 วิทยำลัย/คณะ 

ล าดับ

ที ่

วิทยาลัย/คณะ ประชากร 

จ านวนนักศึกษาตามชั้นปี (คน) 

รวมจ านวนประชากร

นักศึกษา 4 ชั้นปี 

1 2 3 4 

1 วิทยำลัยเภสัชศำสตร์ 259 190 187 168 804 

2 คณะกำยภำพบ ำบัดและเวชศำสตร์

กำรกีฬำ 

36 28 40 67 

171 

3 คณะเทคนิคกำรแพทย์ 124 88 106 129 447 

4 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ 157 136 133 124 550 

5 วิทยำลัยวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 61 62 64 45 232 

6 วิทยำลัยกำรแพทย์แผนตะวันออก 41 43 56 67 207 

7 วิทยำลัยทันตแพทยศำสตร์ 112 117 104 98 431 

8 คณะรังสีเทคนิค 59 63 67 54 243 

9 คณะทัศนมำตรศำสตร์ 56 59 66 76 257 

10 คณะพยำบำลศำสตร์ 179 91 93 131 494 

11 คณะนวัตกรรมเกษตร 69 35 27 23 154 

12 คณะเทคโนโลยีอำหำร 24 32 38 44 138 

13 วิทยำลัยวิศวกรรมศำสตร์ 316 409 305 323 1353 

14 วิทยำลัยนวัตกรรมดิจิทัลและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

135 108 103 129 

475 

15 สถำบันกำรบิน 40 52 67 80 239 

16 คณะศิลปศำสตร์ 385 432 368 390 1575 
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ล าดับ

ที ่

วิทยาลัย/คณะ ประชากร 

จ านวนนักศึกษาตามชั้นปี (คน) 

รวมจ านวนประชากร

นักศึกษา 4 ชั้นปี 

1 2 3 4 

17 คณะนิติศำสตร์ 56 43 36 37 172 

18 วิทยำลัยนิเทศศำสตร์ 403 411 484 649 1947 

19 วิทยำลัยนวัตกรรมสังคม 27 48 64 99 238 

20 สถำบันรัฐศำสตร์ 77 90 109 120 396 

21 สถำบันเศรษฐศำสตร์ 13 11 15 30 69 

22 คณะบริหำรธุรกิจ 451 444 489 572 1956 

23 วิทยำลัยกำรท่องเที่ยวและกำร

บริกำร 

332 310 370 410 

1422 

24 คณะบัญชี 61 98 104 115 378 

25 วิทยำลัยกำรออกแบบ 195 213 239 251 898 

26 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 124 101 161 195 581 

27 วิทยำลัยดนตรี 62 61 61 60 244 

28 คณะดิจิทัลอำร์ต 165 156 138 155 614 

29 วิทยำลัยนำนำชำติ 31 159 107 93 390 

 รวม 4,050 4,090 4,201 4,734 17,075 
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ตำรำงที่ 2 ตำรำงจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงของนักศึกษำทั้ง 4 ชั้นปี จำก 29 วิทยำลัย/คณะ 

ล าดับ

ที ่

วิทยาลัย/คณะ กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวนนักศึกษาตามชั้นปี (คน) 

รวมจ านวนกลุ่ม

ตัวอย่างนักศึกษา 

4 ชั้นปี 1 2 3 4 

1 วิทยำลัยเภสัชศำสตร์ 22 16 16 14 68 

2 คณะกำยภำพบ ำบัดและเวชศำสตร์กำรกีฬำ 3 2 3 6 14 

3 คณะเทคนิคกำรแพทย์ 11 7 9 11 38 

4 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ 13 12 11 11 47 

5 วิทยำลัยวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 5 5 5 4 19 

6 วิทยำลัยกำรแพทย์แผนตะวันออก 3 4 5 6 18 

7 วิทยำลัยทันตแพทยศำสตร์ 9 10 9 8 36 

8 คณะรังสีเทคนิค 5 5 6 5 21 

9 คณะทัศนมำตรศำสตร์ 5 5 6 6 22 

10 คณะพยำบำลศำสตร์ 15 8 8 11 42 

11 คณะนวัตกรรมเกษตร 6 3 2 2 13 

12 คณะเทคโนโลยีอำหำร 2 3 3 4 12 

13 วิทยำลัยวิศวกรรมศำสตร์ 27 35 26 27 115 

14 วิทยำลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
11 9 9 11 

40 

15 สถำบันกำรบิน 3 4 6 7 20 

16 คณะศิลปศำสตร์ 33 37 31 33 134 

17 คณะนิติศำสตร์ 5 4 3 3 15 

18 วิทยำลัยนิเทศศำสตร์ 34 35 41 55 165 

19 วิทยำลัยนวัตกรรมสังคม 2 4 5 8 19 

20 สถำบันรัฐศำสตร์ 7 8 9 10 34 

21 สถำบันเศรษฐศำสตร์ 1 1 1 3 6 

22 คณะบริหำรธุรกิจ 38 38 40 48 164 

23 วิทยำลัยกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร 28 26 31 35 120 
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ล าดับ

ที ่

วิทยาลัย/คณะ กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวนนักศึกษาตามชั้นปี (คน) 

รวมจ านวนกลุ่ม

ตัวอย่างนักศึกษา 

4 ชั้นปี 1 2 3 4 

24 คณะบัญชี 5 8 9 10 32 

25 วิทยำลัยกำรออกแบบ 17 18 20 21 76 

26 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 11 9 14 17 51 

27 วิทยำลัยดนตรี 5 5 5 5 20 

28 คณะดิจิทัลอำร์ต 14 13 12 13 52 

29 วิทยำลัยนำนำชำติ 3 13 9 8 33 

 รวม 343 347 354 402 1,446 

 

 11.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล  

 ผู้วิจัยสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้อุปกรณ์ iPad ในมหำวิทยำลัยรังสิต 

ได้แก่ แบบสอบถำมออนไลน์ และแบบสัมภำษณ์ แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ตำมสภำพจริงของ

คณำจำรย์ มหำวิทยำลัยรังสิต รวมถึงปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะกำรใช้ iPad ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำม

สภำพจริง 

 โดยมีกำรตรวจสอบควำมตรงเชิงเนื้อหำ (Content Validity) ของแบบสอบถำม และแบบสัมภำษณ์แบบไม่มี

โครงสร้ำง (Non-Structured interview) เพ่ือตรวจสอบควำมครบถ้วนสมบูรณ์ ควำมครอบคลุมของข้อค ำถำม และ

ควำมถูกต้องของภำษำโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 5 ท่ำน หลังจำกนั้นน ำข้อเสนอแนะมำปรับปรุงแก้ไข โดยค่ำ IOC ที่

ได้ 0.5 ขึ้นไป จึงถือว่ำแบบสอบถำมเหมำะสมที่จะน ำไปใช้ 

  

  11.4 วิธีกำรด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล                                                                            

 กำรวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยเชิงส ำรวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน ผ่ำนอุปกรณ์

เคลื่อนที่ (iPad) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส ำหรับอำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัยรังสิต ผู้วิจัยด ำเนินกำรโดยแบ่งเป็น 

4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรใช้ iPad ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับอำจำรย์ 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษำควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรใช้ iPad ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับนักศึกษำ 

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษำผลกำรใช้ iPad ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับอำจำรย์ และนักศึกษำ 
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ขั้นตอนที่ 4 น ำเสนอข้อมูลกำรใช้ iPad ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับอำจำรย์ และนักศึกษำ พร้อม

ข้อเสนอแนะ รวมถึงน ำเสนอแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ในกำรสนับสนุนให้มีกำรใช้ iPad ในกำรจัดกำรเรียนกำร

สอนส ำหรับอำจำรย์ และนักศึกษำ เพ่ือเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์เพิ่มมำกขึ้น 
 

11.5 กำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูล ต้องระบุสถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วย (ถ้ำมี) 

ผู้วิจัยได้น ำข้อมูลจำกแบบสอบถำมมำวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ำเฉลี่ย (x) ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 

โดย ก ำหนดค่ำคะแนนจำกแบบสอบถำม เป็น 5 ระดับ (Rating scale) ได้แก ่มำกที่สุดมำกปำนกลำง น้อย และน้อย

ที่สุด 

กำรวิเครำะห์ค่ำคะแนน มีดังนี้ 

 ระดับมำกท่ีสุด ค่ำคะแนน 5 

 ระดับมำก ค่ำคะแนน 4 

 ระดับปำนกลำง ค่ำคะแนน 3 

 ระดับน้อย ค่ำคะแนน 2 

 ระดับน้อยที่สุด ค่ำคะแนน 1 

กำรแปลผลระดับคะแนนควำมคิดเห็น (ประคอง กรรณสูตร, 2535) ดังนี้ 

 ค่ำคะแนน ควำมหมำย 

 1.10 - 1.49 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 1.50 - 2.49 อยู่ในระดับน้อย 

 2.50 - 3.49 อยู่ในระดับปำนกลำง 

 3.50 - 4.49 อยู่ในระดับมำก 

 4.50 - 5.00 อยู่ในระดับมำกที่สุด 

 

ส่วนข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ ใช้กำรจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมำได้ แล้วท ำกำรแจกแจงควำมถี่  
 

  11.6 วิธีกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำร (โปรดระบุขั้นตอนโดยละเอียด ในกรณีท่ีเป็นโครงกำรร่วมกัน ให้

ระบุกำรแบ่งส่วนงำนและผู้รับผิดชอบ) 

 1) เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษำเอกสำร และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2) จัดท ำตำรำงโครงสร้ำงของเนื้อหำที่ต้องกำรศึกษำ 

 3) ก ำหนดประเด็นค ำถำม 

 4) ก ำหนดจ ำนวนข้อ และน้ ำหนักคะแนนของข้อค ำถำม 

 5) ร่ำงข้อค ำถำมตำมประเด็นหลัก และประเด็นย่อย ให้ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนด 



20 

 

 6) น ำแบบสอบถำม และแบบสัมภำษณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และท ำกำรปรับปรุง แก้ไข  

 7) น ำแบบสอบถำม และแบบสัมภำษณ์ ทั้งแบบออนไลน์ และแบบกระดำษ ไปสอบถำมกับอำจำรย์ 

และนักศึกษำมหำวิทยำลัยรังสิต 

 8) เก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำมน ำมำวิเครำะห์ข้อมูลหำค่ำเฉลี่ย (x) และค่ำส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน (S.D.) 

 9) เก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ ท ำกำรจัดหมวดหมู่ด้วยตำรำงแจกแจงควำมถี่ 

 10) น ำผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล มำท ำกำรสังเครำะห์ เพ่ือวำงแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) 

ในกำรสนับสนุนให้มีกำรใช้ iPad ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์เพ่ิมมำกขึ้น 

 11) น ำเสนอแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ในกำรสนับสนุนให้มีกำรใช้ iPad ในกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนในรูปแบบออนไลน์ส ำหรับมหำวิทยำลัยรังสิต 

   

12. ขอบเขตของการวิจัย  

ศึกษำควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรใช้ iPad ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับอำจำรย์ และนักศึกษำ 

ประกอบด้วย 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย 

ประชำกร คือ  

  อำจำรย์มหำวิทยำลัยรังสิต จ ำนวน 1,081 คน  

  นักศึกษำมหำวิทยำลัยรังสิต จ ำนวน 17,075 คน 

กลุ่มตัวอย่ำง คือ  

อำจำรย์มหำวิทยำลัยรังสิต จ ำนวน 615 คน 

นักศึกษำมหำวิทยำลัยรังสิต จ ำนวน 1,446 คน  

ซ่ึงก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้วิธีกำรสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling)                

(ศิริชัย กำญจนวำสี, 2547) ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95% 
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13. แผนการด าเนนิงานตลอดโครงการ 

 (ให้แสดงแผนภูมิกำรด ำเนินกำรวิจัยโดยก ำหนดว่ำ ในแต่ละเดือนด ำเนินกำรอะไรบ้ำง) 

ตารางแผนงานวิจัย 

  

กิจกรรม งวดที ่1 
(เดือนที่ 1-

3) 

งวดที่ 2 
(เดือนที่ 4-

6) 

งวดที ่3 
(เดือนที่ 7-

9) 

งวดที่ 4 
(เดือนที่ 10-

12) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษำเอกสำร  

   และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
o เอกสำร ต ำรำ  
o เว็บไซต์ 
o งำนวิจัยภำยใน-ต่ำงประเทศ 

✓    ปวีณำ สุจริตธนำรักษ์ 

2. ก ำหนดประเด็นค ำถำม 
o ประเด็นหลัก  
o ประเด็นย่อย 

✓    ปวีณำ สุจริตธนำรักษ์ 

3.  ร่ำงข้อค ำถำมตำมประเด็นหลัก 
และประเด็นย่อย ให้ครบตำม
จ ำนวนที่ก ำหนด 

 ✓   ปวีณำ สุจริตธนำรักษ์ 

4. น ำแบบสอบถำม และแบบ 
สัมภำษณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตรวจสอบ และท ำกำรปรับปรุง 
แก้ไข 

 ✓   ปวีณำ สุจริตธนำรักษ์ 

5. น ำแบบสอบถำม และแบบ 

สัมภำษณ์ ไปท ำกำรเก็บข้อมูลกับ 

อำจำรย์ และนักศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรังสิต 

  ✓  ปวีณำ สุจริตธนำรักษ์ 
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กิจกรรม งวดที ่1 
(เดือนที่ 1-

3) 

งวดที่ 2 
(เดือนที่ 4-

6) 

งวดที ่3 
(เดือนที่ 7-

9) 

งวดที่ 4 
(เดือนที่ 10-

12) 

ผู้รับผิดชอบ 

6. เก็บรวบรวมข้อมูลจำก 

   แบบสอบถำมน ำมำวิเครำะห์ 

   ข้อมูลหำค่ำเฉลี่ย (x) และค่ำส่วน 

   เบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 

  ✓  ปวีณำ สุจริตธนำรักษ์ 

7. น ำผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล  

    มำท ำกำรสังเครำะห์ เพ่ือ 

    วำงแผนปฏิบัติกำร (Action  

    Plan) ในกำรสนับสนุนให้มีกำร 

    ใช้ iPad ในกำรจัดกำรเรียนกำร 

    สอนในรูปแบบออนไลน์เพ่ิม 

    มำกขึ้น 

   ✓ ปวีณำ สุจริตธนำรักษ์ 

8. น ำเสนอแผนปฏิบัติกำร (Action  

    Plan) ในกำรสนับสนุนให้มีกำร 

    ใช้ iPad ในกำรจัดกำรเรียนกำร 

    สอนในรูปแบบออนไลน์ส ำหรับ 

    มหำวิทยำลัยรังสิต 

   ✓ ปวีณำ สุจริตธนำรักษ์ 

 

14. งบประมำณ (ทุนวิจัยประเภทที่ 6)  99,200       

 (ดูรำยละเอียดกำรของบประมำณ) 
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16. ควำมเห็นของหัวหน้ำภำควิชำ/หัวหน้ำสำขำวิชำ/หัวหน้ำหน่วยงำน 

             

             

              

                    ลงนำม      

                (      ) 

 

17. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรประจ ำคณะ (ลงนำมโดยคณบดี) 

             

             

              

                    ลงนำม      

                (     ) 

 

 

งบประมาณทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (โครงการวิจัยประเภทท่ี 6) 
 

รายการ ราคา/บาท 

1.หมวดค่าตอบแทน 

(ค่ำตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย ไม่เกิน 2 คน (อัตรำจ้ำงรำยเดือนไมเ่กิน 4 เดือน/คน)) 

 ค่ำตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัยปริญญำโท 2 คน 7,500 x 4 เดือน x 2 คน 

 

 

60,000 

2. หมวดค่าวัสดุ - 

3. หมวดค่าใช้สอย 

   3.1 ค่ำจัดท ำแบบสมัภำษณ์ จ ำนวน 10 ชุด ชุดละ (20 บำท x 10 คน) 

   3.2 ค่ำจ้ำงประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมลู เหมำจ่ำย 

   3.3 ค่ำจ้ำงพิมพ์งำน ส ำเนำเนื้อหำ และเข้ำเลม่ เหมำจ่ำย 

   3.4 ค่ำถอดเทปและพมิพ์เนื้อหำ (กรณีมีกำรสมัภำษณ)์ 6 ช่ัวโมง (6x300) 

   3.5 ค่ำพัฒนำเครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย (เฉพำะกรณีงำนวิจัยท่ัวไปที่มีกำรสร้ำง  

       หรือพัฒนำเครื่องมือฯ ขึ้นใหม)่ เหมำจ่ำย 

  3.6 ค่ำด ำเนินกำรจัดกำรสนทนำกลุ่ม  (ก ำหนดขนำดไว้ท่ี 10 คน) 

  3.7 ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตลด็ เหมำจ่ำย 

 

200 

3,000 

5,000 

1,800 

5,000 
 

3,000 

1,000 
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รวมเป็นเงินที่หัวหน้าโครงการได้รับ 79,000 

4. อื่นๆ  (จ่ายในนาม  ศสพ. รวมสูงสุด 20,200 บาท) 

   4.1 ค่ำตอบแทนผู้ทรงคณุวุฒิตรวจประเมินบทควำมวจิัย 2 ท่ำน  

   4.2 ค่ำตอบแทนผู้ทรงคณุวุฒิตรวจประเมินข้อเสนอโครงกำรวิจัยและตรวจเล่มวิจัยสมบรูณ์ 

   4.3 ค่ำตอบแทนผู้ทรงคณุวุฒิตรวจประเมินบทคัดย่อ ไทย-อังกฤษ 

   4.4 ค่ำสมนำคณุโครงกำรวิจัยทีเ่สร็จสมบรูณ์ (จ่ำยให้หัวหน้ำโครงกำร กรณีงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์

ภายใน 1 ปี) 

  4.5 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเผยแพร่และน ำเสนอผลงำนวิจัย (จ่ำยให้หัวหน้ำโครงกำร)  

 

2,000 

3,000 

  200 

5,000 

 

10,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99,200 

คณะกรรมการวิจัยฯ ให้ใช้เกณฑ์ในการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (โครงการวิจัยประเภทท่ี 6) ดังต่อไปนี้ 
 

โครงการวิจัย (ประเภทท่ี 6) สำมำรถก ำหนดแยกตำมหมวด ดังนี้ 

• 1. หมวดค่าตอบแทน  

 

1.1 ค่ำตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย 2 คน เป็นค่ำตอบแทนกำรจ้ำงบุคคลที่มิใช่ผู้ร่วมท ำกำรวิจัยในโครงกำรนั้น

ซึ่งอำจะเป็นบุคลำกรของมหำวิทยำลัยหรือบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัยก็ได้ จ้ำงเพ่ือปฏิบัติงำนประจ ำหรือบำง

เวลำในโครงกำรวิจัยได้โครงกำรละ ไม่เกิน 2 คน โดยมีระยะเวลำตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมกับภำระงำนใน

สำขำวิชำของโครงกำรวิจัยนั้น (ไม่เกิน 4 เดือน) โดยผู้ช่วยนักวิจัยต้องมีคุณวุฒิหรือต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่สูง

กว่ำนักวิจัยหลักหรือหัวหน้ำโครงกำรวิจัย 

 

คุณวุฒิ อัตราจ้างรายเดือน ไม่เกิน 

ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ 7,500  บำท 

ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 7,000  บำท 

ประกำศนียบัตรวิชำชีพขั้นสูงหรือเทียบเท่ำ 6,500  บำท 

ประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ 6,000  บำท 

กรณีจ้ำงเป็นรำยวัน ให้ใช้อัตรำรำยเดือนข้ำงต้น หำรด้วย 30 

 

• 2. หมวดค่าวัสดุ 

 

 หมำยถึง เงินที่จ่ำยเพื่อซื้อสิ่งของที่โดยสภำพย่อมสิ้นเปลือง ซึ่งอำจแบ่งเป็นประเภทต่ำงๆ คือ วัสดุไฟฟ้ำ วัสดุ

ก่อสร้ำง วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ วัสดุกำรเกษตร วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ วัสดุเครื่องแต่งกำยเพ่ือกำรวิจัย 

ฯลฯ ทั้งนี ้กำรก ำหนดรำยกำรวัสดุให้เป็นไปตำมลักษณะของโครงกำรวิจัยนั้นๆ 
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• 3. หมวดค่าใช้สอย 

 

3.1 ค่ำจัดท ำแบบสอบถำม ชุดละ 20 บำท 

3.2 ค่ำจ้ำงประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูล เหมำจ่ำย 3,000  บำท 

3.2 ค่ำจ้ำงพิมพ์งำน ส ำเนำเนื้อหำ และเข้ำเล่ม เหมำจ่ำย 5,000  บำท 

3.3 ค่ำถอดเทปและพิมพ์เนื้อหำ (กรณีมีกำรสัมภำษณ์)ชั่วโมงละ 300 บำท 

3.4 ค่ำพัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย (เฉพำะกรณีงำนวิจัยทั่วไปที่มีกำรสร้ำง  5,000  บำท 

      หรือพัฒนำเครื่องมือฯ ขึ้นใหม่) เหมำจ่ำย 

3.5 ค่ำด ำเนินกำรจัดกำรสนทนำกลุ่ม  (ก ำหนดขนำดไว้ที่ 6-10 คน) 

• ระดับบุคคลทั่วไป ไม่เกิน 300 บำทต่อคน และรวมของค่ำของที่ระลึก 

• ระดับผู้เชี่ยวชำญ/ผู้ช ำนำญกำร/ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 500 บำทต่อคน 

และรวมของค่ำของที่ระลึก 

3.6 ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด ให้เหมำจ่ำย 1,000 บำท ต่อโครงกำร 
 

• 4. หมวดค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ(ศสพ. เป็นผู้เบิกจ่ำยแทนหัวหน้ำโครงกำร รวมสูงสุด 20,200 บำท) 

 

4.1 ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทควำมวิจัย 2 ท่ำน (เฉพำะกรณีท่ีตีพิมพ์บทควำมใน

วำรสำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน มหำวิทยำลัยรังสิต) 2,000 บำท 

4.2 ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินข้อเสนอโครงกำรวิจัยและตรวจเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์  

(โครงกำรละ 3,000  บำท) 

4.3 ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทคัดย่อ ไทย-อังกฤษ 200 บำท 

4.4 ค่ำสมนำคุณโครงกำรวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์(จ่ำยให้หัวหน้ำโครงกำร) 3,000 บำท 

4.5 รำงวัลในกำรเผยแพร่และน ำเสนอผลงำนวิจัย(จ่ำยให้หัวหน้ำโครงกำร) 

 -  กรณีตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวำรสำรภำยในประเทศที่อยู่ในฐำนข้อมูลของศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำร 

  ไทย (TCI) กลุ่มท่ี 2 จ่ำย 3,000 บำท / กลุ่มท่ี 1 จ่ำย 5,000 บำท 

 -  กรณีตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวำรสำรภำยนอกประเทศที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลสำกล ISI ที่มีค่ำดัชนี 

  ผลกระทบ (Impact Factor) 0.125-0.5 จ่ำย 5,000 บำท / 0.51 ขึ้นไป จ่ำย 10,000 บำท 
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ประวัตินักวิจัย 

 

โครงการวิจัย แผนปฏิบัติกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน ผ่ำนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (iPad)  

   อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ชื่อ – สกุล (ภำษำไทย) (นำย, นำง, นำงสำว) ปวีณำ สุจริธตนำรักษ์   

(ภำษำอังกฤษ) (Mr., Mrs., Miss) PAWEENA SUJARITTHANARAK 

วัน เดือน ปีเกิด  12 ก.พ. 2523          

ต ำแหน่ง ◻ อำจำรย์ ◻ ผศ.        ◻รศ.  ◻ ศ.  ◻ อ่ืนๆ เจ้ำหน้ำที่  

กำรศึกษำ ◻ ไม่ได้อยู่ระหว่ำงศึกษำต่อ ◻ อยู่ระหว่ำงศึกษำต่อ  

สถำนภำพในโครงกำรวิจัย ◻หัวหน้ำโครงกำร ◻ผู้ร่วมวิจัย  ◻ผู้ช่วยวิจัย 

ที่อยู่  (ที่ท ำงำน)  ศูนย ์RSU Cyber University มหำวิทยำลัยรังสิต    

 จังหวัด   ปทุมธำนี   รหัสไปรษณีย์   12000   

 โทรศัพท์  0-2997-2220-30 ต่อ 4161 โทรสำร   0-2997-2220-30 ต่อ 4145  

ที่อยู่  (ที่บ้ำน)  99/67 ม.ชัยพฤกษ์ ถ.รำชพฤกษ์ ต.บำงพลับ อ.ปำกเกร็ด     

 จังหวัด  นนทบุรี   รหัสไปรษณีย์  11120    

 โทรศัพท ์ 0802097333  โทรสำร   0-2997-2220-30 ต่อ 4145  

E-mail Address  paveena.s@rsu.ac.th         

 

ประวัติกำรศึกษำ (เรียงจำกคุณวุฒิสูงสุดก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

ดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีและ
สื่อสำรกำรศึกษำ 

ครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 2560 

มหำบัณฑิต เทคโนโลยีทำงกำร
ศึกษำ 

ครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 2548 

นิเทศศำสตรบัณฑิต กำรจัดกำร
สำรสนเทศ 

นิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต 2543 

 

 

✔ 

✔ 

✔ 
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ผลงำนวิจัย 

ชื่อโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา

โครงการ 

สัดส่วนเวลา

ท างานในโครงการ

ของท่าน (%) 

    

 

 

ท่ำนมีเวลำในกำรท ำวิจัย  ประมำณสัปดำห์ละ  5  ชั่วโมง 

        

        ลงชื่อ       

                 (ดร.ปวีณำ สุจริตธนำรักษ์)  

      

        วันที่  29 สิงหำคม 2562  
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ประวัติผู้ช่วยนักวิจัย 
 

1. ชื่อ – สกุล (ภำษำไทย) (นำย, นำง, นำงสำว) ดวงรัตน์ อำบใจ 

 

ประวัติกำรศึกษำ (เรียงจำกคุณวุฒิสูงสุดก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

มหำบัณฑิต เทคโนโลยีทำงกำร
ศึกษำ 

ครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 2548 

ครศุำสตรบัณฑิต กำรศึกษำนอก
ระบบโรงเรียนและ
เทคโนโลยี
กำรศึกษำ 

ครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 2544 

  
2. ชื่อ – สกุล (ภำษำไทย) (นำย, นำง, นำงสำว) โสรำวดี วเิศษสินธพ 
 

ประวัติกำรศึกษำ (เรียงจำกคุณวุฒิสูงสุดก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

มหำบัณฑิต เทคโนโลยีสื่อ
สังคม 

วิทยำลัยเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 

มหำวิทยำลัยรังสิต 2559 

บริหำรธุรกิจบัณฑิต บริหำรธุรกิจ
กำรตลำด 

บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำ 2548 

 
 


