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การวจิยัคร ัง้น้ีมคีวามมุง่หมาย เพือ่พฒันาบทเรยีน อเีลริน์นิง  เรื่อง ภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีนช ัน้

ประถมศึกษาปีที ่5 โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต ์ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์85/85  

กลุม่ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั  คือ นกัเรยีนโรงเรยีนเซนตฟ์รงัซี สซาเวยีรค์อนแวนต์  ปีการศึกษา  2556 

จาํนวน 48 คน โดยกลุม่ตวัอย่างไดม้าจากการสุ่มแบบหลายข ัน้ตอน2 (Multi-Stage Sampling)

ผลการวจิยั พบวา่ บทเรยีนอเีลริน์นิง เรื่อง ภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5 โรงเรยีน

เซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต ์มคุีณภาพดา้นเน้ือหา และดา้นเทคโนโลยกีารศึกษาอยู่ในระดบัดี มาก และบทเรยีน

อเีลริน์นิง เรื่อง ภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5 มปีระสทิธภิาพ  90.40/92.33 เป็นไปตามเกณฑ์ที่

กาํหนด 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้น

การวจิยั คือ บทเรยีนอเีลริน์นิง เรื่อง ภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีนระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5 โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสี

ซาเวยีรค์อนแวนต ์ แบบประเมนิคุณภาพบทเรยีน อเีลริน์นิงและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน  สถติทิีใ่ช ้

ในการวเิคราะหข์อ้มลู คือ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
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The purpose of this research was to develop of e-Learning in Dialect topic for students 

in Prathom 5 at St. Francis Xavier Convent School. Which had 85/85 based on efficiency 

criterion. The samples included 48 students in St. Francis Xavier Convent Students School of 

2013 by using Multi-Stage Sampling. The research instruments consisted of e-Learning

The research results revealed that the 

, the 

achievement test for students, and the quality assessment forms for experts. The data of the 

research were analyzed by using mean and standard deviation.  

development of e-Learning in Dialect topic for 

students in Prathom 5 at St. Francis Xavier Convent School had an excellent quality on content 

and quality on educational technology experts with 90.40/92.33 efficiency of e-Learning
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ศิระวงษ ์ อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดก้รุณาใหค้วามช่วยเหลอืในการใหค้าํปรกึษา  แนะนาํ สนบัสนุนและตรวจ

แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ  ในสาระสาํคญัทีเ่ป็นประโยชนต่์อการจดัทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ีจนเสรจ็สมบูรณ์  ขา้พเจา้ขอ
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ตรวจสอบ  และเป็นผูเ้ชีย่วชาญประเมนิคุณภาพบทเรยีน อเีลริน์นิง ดา้นเน้ื อหา รวมท ัง้ใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็น

ประโยชนต่์อการวจิยัคร ัง้น้ี 

ขอขอบพระคุณ  อาจารย์ ดร.รฐัพล ประดบัเวทย์ และอาจารย์ ดร.นทัธรีตัน ์พรีะพนัธุ ์  อาจารยป์ระจาํ  

ภาควชิาเทคโนโลยทีางการศึกษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  อาจารย์ศรา หรูจติตววิฒัน์ ทีก่รุณาใหค้าํปรกึษา  

ตรวจสอบแกไ้ขความถกูตอ้ง  และเป็นผูเ้ชีย่วชาญประเมนิคุณภาพบทเรยีน อเีลริน์นิง ดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา  

รวมท ัง้ใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชนต่์อการวจิยัคร ัง้น้ี 

ขอขอบพระคุณ  เซอร์ ดร.วลัภา  นิลเขต  ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต ์ ทีใ่ห ้

การสนบัสนุนและอนุเคราะหส์ถานทีใ่นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยัจนสาํเรจ็ลุลว่งไปดว้ยดี 

ขอขอบพระคุณ คุณพอ่เยื้อน และคุณแมพ่มิจนัทร ์ พรมเลก็ ทีค่อยเป็นกาํลงัใจ นอกจากน้ีขอขอบคุณ

เพือ่นๆ ปรญิญาโท  ภาค ข. สาขาเทคโนโลยกีารศึกษา  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  และกาํล ังใจจากเพือ่นทกุ

ท่าน ทีอ่ยู่เบื้องหลงัความสาํเรจ็ของสารนิพนธฉ์บบัน้ี ทีม่ไิดก้ลา่วนามมา  ณ โอกาสน้ี ซึง่เป็นส่วนสนบัสนุนทีส่าํคญั  

ทีท่าํใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุลว่งไปดว้ยด ี

ขา้พเจา้ขอมอบสารนิพนธน้ี์ ใหแ้ก่ส่วนรวม เพือ่เป็นประโยชนใ์นการศึกษาต่อไป 
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บทที่  1 

บทนํา 

 

ภมูิหลงั 

การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการพฒันาของเทค โนโลยทีีเ่กดิขึ้น

อย่างรวดเรว็ เป็นผลใหว้งการดา้นการศึกษาไดน้าํเทคโนโลยต่ีางๆ เขา้มามส่ีวนร่วมในการจดัการเรยีนการสอนและ

ส่งเสรมิการศึกษาของผูเ้รยีนใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น  ดงันโยบายภาครฐั  โดยเฉพาะดา้นกา รจดัการศึกษาของ

รฐับาลปจัจบุนั (นางสาวยิง่ลกัษณ ์ชนิวตัร ) ทีแ่ถลงไวต่้อรฐัสภาเมือ่วนัที ่ 26 สงิหาคม 2554 โดยเฉพาะนโยบาย

ดา้นการพฒันาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศึกษาใหท้ดัเทยีมกบันา นาชาตนิัน้ เป็นนโยบายทีม่คีวามสาํ คญั

ยิง่ โดยรฐับาลไดก้าํ หนดแนวนโยบายทีช่ดัเจน เพือ่เร่งพฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาใหเ้ป็น

เครือ่งมอืยกระดบัคุณภาพ และกระจายโอกาสทางการศึกษาใหม้รีะบบการเรยีนแบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ห่งชาตเิป็น

กลไกในการปรบัเปลีย่นกระบวนทศันข์องการเรยีนรูโ้ดยเนน้ผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางและเอื้อใ หเ้กดิการเรยีนรูต้ลอด

ชพี (สุรศกัดิ์ ปาเฮ.  2555: ออนไลน)์ 

แต่ในขณะเดยีวกนั  ดว้ยความเปลีย่นแปลงและการเขา้ถงึของเทคโนโลยสีารสนเทศและการรบั

วฒันธรรมทางตะวนัตกเขา้มาสู่สงัคมไทยอย่างอสิระ หลากหลายมากขึ้นทกุขณะ ซึง่ส่งผลต่อการใชภ้าษา เพือ่การ

สือ่สาร ทัง้ในลกัษณะของภาษาเขยีน ภาษาพดู หรอือวจันภาษา เปลีย่นแปลงไป ซึง่ภาษาของมนุษยเ์ป็นภาษาเพือ่

การสือ่สาร มกีระบวนการในการสือ่สารชดัเจนมคุีณสมบตัเิฉพาะหลายประการทีท่าํใหส้ามารถสือ่สารไดท้กุเรื่อง 

สามารถเรยีนรู ้เลยีนแบบและถ่ายทอดจากบคุคลในสงัคมเดยีวกนัได ้ไมใ่ช่จากสญัชาตญาณหรอืพนัธุกรรม จงึถอื

ไดว้่าภาษาเป็นเครื่องมอืสาํคญัยิง่ในการสรา้งความเขา้ใจ สรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยด์ว้ยกนัในสงัคม (สมศร ี

ทองช ั้น; และคณะ. 2546: 20-21)  

สาํหรบัภาษาไทย เป็นภาษาทีม่เีอกลกัษณ์ เฉพาะเป็นของตวัเองหลายประการ  เป็นเอกลกัษณข์องชาต ิ

เป็นสมบตัทิางวฒันธรรม  อนัก่อใหเ้กดิความเป็นเอกภาพและเสรมิสรา้งบคุลกิภาพของคนในชาตใิหเ้กดิความเป็น

ไทย  เป็นเครื่องมอืในการตดิต่อสือ่สารเพือ่สรา้งความเข ้ าใจและความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั (กระทรวงศึกษาธกิาร . 

2551 : 37 ) ดงัพระราชดาํรสัในตอนหน่ึงในการประชมุทางวชิาการของชมุนุมภาษาไทย  คณะอกัษร

ศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั เมือ่วนัที ่29 กรกฎาคม 2505 ความว่า “เรามโีชคดทีีม่ภีาษาของตนเองแต่โบราณ

กาล  จงึสมควรอย่างยิง่ทีจ่ะรกัษาไว ้ปญัหาเฉพาะในดา้นรกัษาภาษาน้ีกม็หีลายประการอย่างหน่ึ งตอ้งรกัษาให ้

บรสุิทธิ์ในทางออกเสยีง คือใหอ้อกเสยีงใหถ้กูตอ้งชดัเจนอกีอ ย่างหน่ึงตอ้งรกัษาใหบ้รสุิทธิ์ใน วธิใีช ้หมายความว่า

วธิใีชค้าํมาประกอบประโยค  นบัเป็นปญัหาทีส่าํคญั  ปญัหาทีส่ามคือความรํา่รวยในคาํของ ภาษาไทย ซึง่พวกเรานึก

ว่าไมร่ ํา่รวยพอ  จงึตอ้งมกีารบญัญตัศิ ัพทใ์หมม่าใช ้สาํหรบัคาํใหมท่ีต่ ัง้ขึ้นมคีวามจาํเป็นในทางวชิาการไมน่อ้ย  แต่

บางคาํทีง่า่ยๆกค็วรจะมคีวรจะใชค้าํเก่าๆทีเ่รามอียู่แลว้ไม่ควรจะมาตัง้ศพัทใ์หมใ่หยุ่้งยาก ” (กฤษณา  พนัธุม์วานิช .
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2551: ออนไลน์) การจดัการศึกษาของไทย จงึเป็นตวัแปรสาํคญัทีส่ามารถช่วย ส่งเสรมิและอนุรกัษใ์หเ้ยาวชนไทย

ไดต้ระหนกัถงึคุณค่าของภาษาไทย ไดเ้รยีนรูแ้ละรูจ้กัภาษาทอ้งถิน่หรอืภาษาไทยเดมิมากยิง่ขึ้น  

แต่เดมิเน้ือหาสาระของภาษาถิน่ยงัไมเ่คยมกีารนาํมาจดัการเรยีนการสอนแต่ในปจัจบุนัไดเ้ริ่มมกีารเรยีน

การสอนในเรื่องดงักลา่ว เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข ัน้พื้นฐาน  พ.ศ. 2551 และเป็นไปตาม

ตวัชี้วดัของมาตรฐาน ท 4.1 ในระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 1-6 การเลอืกใชภ้าษาไทยมาตรฐานและภาษาถิน่ได ้

เหมาะสมกบั กาลเทศะ  และสามารถเปรยีบเทยีบภาษาไทยมาตรฐานกบัภาษาถิน่ได ้ (สาํนกังานวชิาการแ ละ

มาตรฐานการศึกษา . 2552: 45-49) ซึง่กระทรวงศึกษ าธกิารไดเ้ลง็เหน็ถงึความสาํคญั ของภาษาไทย โดยเฉพาะ 

“ภาษาถิน่” จงึไดม้กีารกาํหนดหลกัสูต รแกนกลางการศึกษาข ัน้พื้นฐาน พทุธศกัราช  2551 ในสาระที ่4 หลกัการใช ้

ภาษาไทย มาตรฐาน ท 4.1  เขา้ใจธรรมชาตขิองภาษาและหลกัภาษาไทย การเปลีย่นแปลงของภาษาและพลงัของ

ภาษา ภมูปิญัญาทางภาษา และรกัษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ (กระทรวงศึกษาธกิาร . 2551: 52) โดย

โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต์  เป็นโรงเรยีนเอกชนแห่งหน่ึงทีจ่ดัการศึกษาในระดบัการศึกษา ข ั้นพื้นฐาน 

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร  ไดน้าํหลกัสูตรแกนกลาง การศึกษาข ัน้

พื้นฐาน พทุธศกัราช  2551 มาเป็นแนวทางในการจดัการศึกษา กลุม่สาระวชิาภาษาไทย   โดยมุง่ส่งเสรมิการเรยีนรู ้

ภาษาไทยและภาษาถิน่ รวมท ัง้ไดบ้รรจหุลกัสูตรบทเรยีนอี เลริ ์นนิงเพือ่เพิม่ศกัยภาพ แก่ผูเ้รยีน (เซนตฟ์รงัซีสซา

เวยีรค์อนแวนต์ . 2554 : 1) ซึง่การใชอ้เีลริน์นิง สามารถตอบสนองต่อผูเ้รยีนไดม้ากกว่าการศึกษาในหอ้งเรยีน 

โดยเฉพาะการเขา้ถงึเน้ือหาสาระ การใชอ้เีลริน์นิง ทาํใหผู้เ้รยีนสามารถเชื่อมโยงองคค์วามรูต่้างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

โดยรูปแบบการนาํเสนอเน้ือหาสาระในระบบอเีลริน์นิง สามารถบูรณาการสือ่ต่างๆ เขา้ดว้ยกนัได ้ไมว่่าจะเป็นสือ่

ประสม Multimedia มที ัง้รูปแบบตวัอกัษร รูปภาพ ภาพสรา้งสรรคจ์าํลอง (animations) สถานการณจ์าํลอง 

(simulations) เสยีงและภาพเคลือ่นไหว ซึง่จะช่วยใหผู้เ้รยีนรบัรูโ้ดยใชป้ระสาทสมัผสัหลายๆ ดา้นการเรยีนรูย่้อม

เกดิขึ้นไดม้ากและมปีระสทิธภิาพกว่าการใชส้ือ่ทีม่รูีปแบบการนาํเสนออย่างใดอย่างหน่ึง   

จากเหตผุลดงักลา่วขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะ ศึกษาพฒันาบทเรยีน อเีลริน์นิง  เรื่องภาษาถิน่ ระดบัช ัน้

ประถมศึกษาปีที ่ 5 โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต ์ เพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรูค้วามสามารถ ในการ

เรยีนวชิาภาษาไทย ซึง่ส่งผลใหผู้เ้รยีนสามารถฟงั อ่านออกเสยีง เปรยีบเทยีบภาษาไทยมาตรฐานกบัภาษาถิน่ และ

นาํภาษาถิน่ไปใชไ้ดอ้ย่างถกูตอ้ง  อกีท ั้งยงัเป็นพื้ นฐานในการสือ่สาร ใหม้คีวามเขา้ใจทีต่รงกนั เป็นการเสรมิสรา้ง

ความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลแต่ละทอ้งถิน่ ของคนในแต่ละทอ้งถิน่  รวมถงึการอนุรกัษภ์าษาไทยและภาษาถิน่ไวใ้ห ้

คงอยู่ในสงัคมไทยต่อไป 

 

ความมุ่งหมายของการวจิยั 

เพือ่พฒันาบทเรยีน อเีลริน์นิง  เรือ่ง ภาษาถิน่   สาํหรบันกัเรยีนระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5 โรงเรยีน

เซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต ์ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์85/85 
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ความสาํคญัของการวจิยั 

บทเรยีน อเีลริน์นิง ทีพ่ฒันาแลว้สามารถนาํมาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน  เพือ่แกไ้ขปญัหา จาก

เหตกุารณท์ีค่าดไมถ่งึ ทาํใหน้กัเรยีนไมส่ามารถเขา้ เรยีนในช ัน้เรยีนปกติ ได  ้เช่น ภยัธรรมชาต ิสถานการณท์าง

การเมอืง เป็นตน้  

 

ขอบเขตของการวจิยั 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัคร ัง้น้ี   เป็นนักเรยีนระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5 โรงเรยีน เซนตฟ์รงัซสีซา

เวยีรค์อนแวนต์  สงักดัสาํนกับรหิารงานคณะกรรมการการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน   กรุงเทพมหานคร   จาํนวน 

196  คน 

 

กลุม่ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั 

กลุม่ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการพฒันาบทเรยีนอี เลริน์นิง เรื่อง ภาษาถิน่ ระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5 

โรงเรยีนเซน ตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต ์จาํนวน  48 คน  ดว้ยวธิกีารสุ่ม แบบ 4หลายข ัน้ตอน  (Multi-Stage 

Sampling) 4

การทดลองคร ัง้ที ่1 สุ่มนกัเรยีนหอ้งที ่1 จาํนวน 3 คน 

 โดยสุ่มจาํนวนหอ้งเรยีน ดว้ยวธิีการจบัสลากจากหอ้งเรยีนท ัง้หมด 4 หอ้ง ได ้3 หอ้ง และกาํหนดให ้

หอ้งเรยีนที ่1 หอ้งเรยีนที ่2 และหอ้งเรยีนที ่3 ดงัน้ี 

การทดลองคร ัง้ที ่2 สุ่มนกัเรยีนหอ้งที ่2 จาํนวน 15 คน 

การทดลองคร ัง้ที ่3 สุ่มนกัเรยีนหอ้งที ่3 จาํนวน 30 คน  

 

เน้ือหาที่ใชใ้นการวจิยั 

เน้ือหาทีใ่ชใ้นการวจิยัคร ัง้น้ีคื อ  วชิาภาษาไทย เรื่องภาษาถิน่ ระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5 ตาม

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข ัน้พื้นฐาน4 พทุธศกัราช 25514

ตอนที ่1 แนะนาํภาษาถิน่ 

 จาํนวน 5 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที ่2 ภาษาถิน่เหนือ 

ตอนที ่3 ภาษาถิน่อสีาน 

ตอนที ่4 ภาษาถิน่ใต ้

ตอนที ่5 เปรยีบเทยีบภาษาไทยมาตรฐานกบัภาษาถิน่ 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

1. บทเรยีน อเีลริน์นิง  หมายถงึ บทเรยีนสาํเรจ็รูป เรือ่ง  ภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีนระดบัช ัน้

ประถมศึกษาปีที ่ 5 โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต์  ทีส่รา้งขึ้นโดยโปรแกรม  Moodle  (Modular  

Object-Oriented Dynamic Learning  Environment) ซึง่ Moodle ซึง่เป็นโปแกรม Open source ภายใต ้

ขอ้ตกลงของ GNU (General public license) สาํหรบัช่วยผูส้อนสรา้งหลกัสูตรและเปิดสอนผา่นระบบเครอืขา่ย

อนิเทอรเ์น็ต เน้ือหาบทเรยีนนัน้จะถกูกาํหนดจากจดุประสงคข์องการเรยีนรูโ้ดยผูส้อน ผ่านทางสือ่ต่างๆ มที ัง้  

ขอ้ความ ภาพ เสยีงบรรยาย ภาพเคลือ่นไหว และเสยีงบรรเลงประกอบบทเรยีน  

2. ภาษาถิน่ หมายถงึ หน่วยการเรยีนรู ้ วชิาภาษาไทย  ของนกัเรยีนระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5 ซึง่มี

เน้ือหาเกีย่วกบั แนะนาํภาษาถิน่ ภาษาถิน่เหนือ ภาษาถิน่อสีาน ภาษาถิน่ใต ้และเปรยีบเทยีบภาษาไทยมาตรฐานกบั

ภาษาถิน่ 

3. ประสทิธภิาพของบทเรยีน หมายถงึ คุณภาพของบทเรยีนอเีลริน์นิง เรือ่ง ภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีน

ระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5 โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต์  โดยนาํไปทดลองใชแ้ละหาประสทิธภิาพของ

กระบวนการและประสทิธภิาพของผลลพัธต์ามเกณฑท์ีก่าํหนด  85/85  ดงัน้ี   

85 ตวัแรก หมายถงึ ประสทิธภิาพของกระบวนการ  เป็นรอ้ยละของค่าเฉลีย่คะแนนทีไ่ดจ้ากการทาํ

แบบฝึกหดัระหวา่งเรยีนในแต่ละตอน   

85 ตวัหลงั หมายถงึ ประสทิธภิาพของผลลพัธ์  เป็นรอ้ยละของค่าเฉลีย่คะแนนทีไ่ดจ้ากการทาํ

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนหลงัเรยีน 

4. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา หมายถงึ บคุคลทีส่าํเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตร ี สาขาภาษาไทย และ มี

ประสบการณด์า้นการสอนวชิาภาษาไทยไมน่อ้ยกว่า 3 ปี 

5. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทค โนโลยกีารศึกษา  หมายถงึ  บคุคลที่สาํเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโท  สาขา

เทคโนโลยกีารศึกษาและมปีระสบการณใ์นการทาํงานหรอืสอนในสาขาเทคโนโลยกีารศึกษาไมน่อ้ยกว่า 3 ปี 
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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 

 
ในการวจิยัคร ัง้น้ี  ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. การวจิยัและพฒันาการศึกษา 

2. หลกัการหาประสทิธภิาพของบทเรยีน 

3. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

4. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนในระบบอเีลริน์นิง 

5. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข ัน้พื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 

6. เอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวชิาภาษาไทย เรื่องภาษาถิน่ 

7. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบับทเรยีนอเีลริน์นิง 

 

1. การวจิยัและพฒันาการศึกษา 

1.1 ความหมายของการวจิยัและพฒันาการศึกษา 

เปรือ่งกมุทุ (2539: 2) กลา่วว่าการวจิยัและพฒันาทางการศึกษาหมายถงึการวจิยัซึง่เกดิจากความ

พยายามทีจ่ะสรา้งสรรคผ์ลติผลและกระบวนการบางสิง่บางอย่างตามหลกัการเฉพาะและตามระเบยีบวธิกีารวจิยัที่

สามารถรบัรองคุณภาพและประสทิธภิาพของผลติผลและกระบวนการเมือ่นาํผลนัน้ไปใช ้ ซึง่รูปแบบการวจิยัและ

พฒันาเป็นการแกป้ญัหาทางดา้นการศึกษาบางประการซึง่ผูว้จิยัจะตอ้งออกแบบสรา้งสรรคแ์ละพฒันาผลผลติดว้ย

การทดลองประเมนิผลและป้อนขอ้มลูยอ้นกลบัเพือ่ปรบัปรุงผลผลตินัน้ใหพ้ฒันาขึ้นท ัง้ดา้นคุณภาพและ

ประสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐานทีก่าํหนด 

วชิติ สุรตันเ์ รอืชยั (2549, ตลุาคม – 2550, มนีาคม : 1) ใหค้วามหมายการวจิยัและพฒันาทาง

การศึกษา หมายถงึกระบวนการเพือ่การคน้พบ พฒันา และยนืยนัขอ้คน้พบรวมท ัง้วธิกีารปฏบิตัใิหม่ๆ  ว่าสามารถ

นาํไปใชป้ระโยชนใ์นการปรบัปรุงพฒันาการสอนไดจ้รงิ กระบวนการวจิยัและพฒันาทางการศึกษาอาจเริ่มต ้ นจาก

ความตอ้งการของผูป้ฏบิตักิารสอน 

สุพตัรพ์บูิลย ์ (2552 : 1) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การวจิยัและพฒันา (The Research and 

Development) เป็นลกัษณะหน่ึงของการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (Action Research) ทีใ่ชก้ระบวนการศึกษาคน้ควา้

อย่างเป็นระบบ มุง่พฒันาทางเลอืกหรอืวธิกีารใหม่ๆ  เพือ่ใชใ้นการยกระดบัคุณภาพงานหรอืคุณภาพชวีติ 

บอรก์และกอลล์ (Borg; & Gall. 1989: 781-782) กลา่วว่าการวจิยัและพฒันาทางการศึกษา  

(Education Research and Development หรอื R&D) เป็นการพฒันาการดา้นการศึกษาโดยอาศยัหลกัพื้นฐาน

การวจิยั (Research Based Education Development) เป็นกลยุทธห์รอืวธิกีารสาํคญัวธิหีน่ึงทีนิ่ยมใชใ้นการ

ปรบัปรุงเปลีย่นแปลงหรอืพฒันาการดา้นการศึกษาโดยจะเนน้หลกัเหตผุลและตรรกวทิยาเป้าหมายหลกัคอืใชเ้ป็น
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กระบวนการในการพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของผลผลติทางการศึกษา  (Education Product) หมายถงึวสัดุ

ครุภณัฑท์างการศึกษาไดแ้ก่หนงัสอืแบบเรยีนฟิลม์สไลดเ์ทปเสยีงเทปโทรทศันค์อมพวิเตอรแ์ละโปรแกรม

คอมพวิเตอร ์

เกย์(Gay.1992 :8) ไดก้ลา่วถงึการวจิยัและการพฒันาทางการศึกษาไวว้่ากระบวนการ พฒันา

ผลผลติสาํหรบัใชใ้นโรงเรยีน ซึง่ผลผลติทางการวจิยัและพฒันายงัหมายรวมถงึวสัดุอปุกรณต่์างๆทีใ่ชใ้นการเรยีนรู ้

การกาํหนดวตัถปุระสงคเ์ชงิพฤตกิรรม สือ่การสอนและระบบการจดัการ การวจิยัและพฒันายงัครอบคลุมถงึการ

กาํหนดวตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้ลกัษณะของผูเ้รยีนและระยะเวลาในการใชผ้ลผลติ  และผลผลติที่ พฒันาจากการ

วจิยัและพฒันาจะเป็นไปตามความตอ้งการและขึ้นอยู่กบัรายละเอยีดทีต่อ้งการ   

จากความหมายของการวจิยัและพฒันา สรุปไดว้่า การวจิยัและพฒันาเป็นกระบวนการใหม่ๆ  เพือ่

นาํไปใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาการเรยีนการสอน โดยจะตอ้งออกแบบและพฒันาตามระเบยีบวธิกีารวจิยัที่

สามารถรองรบัคุณภาพและประสทิธภิาพของผล มเีป้าหมายในการปรบัปรุงเปลีย่นแปลงและพฒันาดา้นการศึกษา

ซึง่จะรวมถงึวสัดุอปุกรณท์ีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน 

 

1.2 ขัน้ตอนการวจิยัและพฒันาการศึกษา 

การวจิยัและพฒันาทางการศึกษาโดยพื้นฐานการวจิยัเป็นวธิหีน่ึงทีนิ่ยมใชใ้นการพฒันาการศึกษา

โดยเนน้หลกัเหตผุล  ในการพฒันาตรวจสอบคุณภาพของสือ่การเรยีนการสอนซึง่บอรก์และกอลล์ (Borg; & Gall. 

1979:221-223)ไดเ้สนอแนะข ัน้ตอนสาํคญัของการวจิยัและพฒันาไว1้0ข ัน้ตอนดงัน้ีคือ 

1. กาํหนดผลผลติทางการศึกษาทีจ่ะทาํการพฒันาข ัน้น้ีตอ้งกาํหนดใหช้ดัว่าผลผลติทางการ

ศึกษาทีจ่ะวจิยัและพฒันาคืออะไรโดยตอ้งกาํหนด 

1.1 ตรงกบัความตอ้งการหรอืไม ่

1.2 ความกา้วหนา้ทางวชิาการมพีอเพยีงในการทีจ่ะพฒันาผลผลติทีก่าํหนดหรอืไม่ 

1.3 บคุลากรทีม่อียู่มทีกัษะความรูแ้ละประสบการณท์ี่ จาํเป็นต่อการวจิยัและพฒันานัน้

หรอืไม ่

1.4 ผลผลตินัน้จะพฒันาขึ้นในเวลาอนัสมควรไดห้รอืไม ่

2. วางแผนวจิยัและพฒันาข ัน้น้ีประกอบไปดว้ย 

2.1 กาํหนดวตัถปุระสงคข์องการใชผ้ลผลติ 

2.2 ประมาณค่าใชจ่้ายกาํลงัคนและเวลาทีต่อ้งใชเ้พือ่ศึกษาหาความเป็นไปได ้

2.3 พจิารณาผลสบืเน่ืองของผลผลติ 

3. พฒันารูปแบบข ัน้ตน้ของผลผลติ 

ข ัน้น้ีเป็นการออกและจดัทาํผลผลติการศึกษาตามทีว่างแผนไวเ้ช่นถา้เป็นโครงการวจิยัและ

พฒันาบทเรยีนมลัตมิเีดยีกจ็ะตอ้งออกแบบและวเิคราะหเ์น้ือหาสรา้งบทเรยีนมลัตมิเีดยีและแบบทดสอบวดัการ

เรยีนรู ้
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4. ทดลองหรอืทดสอบผลผลติคร ัง้ที1่ 

ข ัน้น้ีเป็นกา รนาํผลผลติทีอ่อกแบบและจดัเตรยีมไวใ้นข ัน้ที่ 3 ไปทดลองใชเ้พือ่ทดสอบ

คุณภาพข ัน้ตน้ของผลผลติใชก้ลุม่ตวัอย่างขนาดเลก็ประเมนิผลโดยการใชแ้บบสอบถามการสงัเกตและการ

สมัภาษณแ์ลว้รวบรวมขอ้มลูมาวเิคราะห ์

5. ปรบัปรุงผลผลติคร ัง้ที ่ 1 

ข ัน้น้ีเป็นการนาํขอ้มลูและผลการทดลองใช ้จากข ัน้ที ่4 มาพจิารณาปรบัปรุง 

6. ทดลองหรอืทดสอบผลผลติคร ัง้ที2่ 

ข ัน้น้ีเป็นการนาํผลผลติทีป่รบัปรุงแลว้ไปทดลองเพือ่ทดสอบคุณภาพผลผลติตาม

วตัถปุระสงคป์ระเมนิผลเชงิปรมิาณในลกัษณะ  Pre-test กบั Post-test นาํผลไปเปรยีบเทยีบกบัวตัถปุระสงคข์อง

การใชผ้ลผลติอาจมกีลุม่ควบคุมและกลุม่ทดลอง 

7. ปรบัปรุงผลผลติคร ัง้ที2่ 

นาํขอ้มลูและผลการทดลองจากข ัน้ที6่มาพจิารณาปรบัปรุง 

8. ทดลองหรอืทดสอบผลผลติคร ัง้ที ่3 

ข ัน้น้ีเป็นการนาํผลผลติทีป่รบัปรุงไปทดลองเพือ่ทดสอบคุณภาพการใชง้านของผลผลติ

ประเมนิผลโดยการใชแ้บบสอบถามการสงัเกตและการสมัภาษณแ์ลว้รวบรวมขอ้มลูการวเิคราะห ์

9. ปรบัปรุงผลผลติคร ัง้ที ่3 (ครัง้สุดทา้ย) 

นาํขอ้มลูจากการทดลองข ัน้ที6่มาพจิารณาปรบัปรุงเพือ่ผลติและเผยแพร่ต่อไป 

10. เผยแพร่ 

ข ัน้น้ีเป็นการเสนอรายงานเกี่ยวกบัผลการวจิยัและพฒันาผลผลติในทีป่ระชมุสมัมนาทาง

วชิาการหรอืวชิาชพีหรอืส่งไปพมิพเ์ผยแพร่ไปใชใ้นโรงเรยีนต่างๆหรอืตดิต่อหน่วยงานเพือ่ผลติจาํหน่ายต่อไป 

เอสพชิและวลิเลยีมส ์(Espich; &Williams. 1967: 75-79) ไดอ้ธบิายถงึการวจิยัและพฒันาสือ่การ

เรยีนการสอนไว ้3 ข ัน้ตอนดงัน้ี 

1. การทดสอบทลีะคน  (One to one Testing) จากกลุม่ตวัอย่างทีม่ผีลการเรยีนระดบัตํา่

กว่าปานกลางเลก็นอ้ยจาํนวน  3 คนเพือ่ใหศึ้กษาสือ่ทีพ่ฒันาขึ้นและหลงัจากการศึกษาผูพ้ฒันาจะสอบถามความ

คิดเหน็เกี่ยวกบัขอ้บกพร่องและสือ่จากกลุม่ตวัอย่างนัน้ 

2. การทดลองกบักลุม่  (Small Group Testing) ใชก้ลุม่ตวัอย่าง  6 คนดาํเนินการคลา้ย

ข ัน้ตอนที่ 1 แต่ใหก้ลุม่ตวัอย่างไดร้บัการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยเพือ่นาํผลไปวเิคราะหท์ดสอบ

ประสทิธภิาพของสือ่โดยอาศยัเกณฑม์าตรฐาน 90/90 โดย 90 ตวัแรกหมายถงึคะแนนเฉลีย่ของผูเ้รยีนท ัง้หมด

สามารถทาํขอ้สอบขอ้หน่ึงๆไดถ้กูตอ้งหากผลการวเิคราะหเ์ป็นไปตามเกณฑด์งักลา่วกป็รบัปรุ งแกไ้ขเฉพาะส่วนที่

บกพร่องเพือ่นาํไปทดสอบใชใ้นตอนที ่3 ต่อไป 
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3. การทดสอบภาคสนาม  (Field Testing) กบักลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นประชากรเป้าหมายจรงิโดย

ผูพ้ฒันาสือ่จะไมเ่ขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัการทดลองดว้ยแต่จะอาศยัครูผูส้อนดาํเนินการแทนโดยใชว้ธิดีาํเนินการ

เช่นเดยีวกบัตอนที ่

เมเยอร ์ (Mayer. 1984: 305-344) ไดอ้ธบิายถงึข ัน้ตอนของการวจิยัและพฒันาไว ้  3 ข ัน้ตอน

ดงัต่อไปน้ี 

1. พจิารณาจากกลุม่เพือ่น  (Judgement by Peers) โดยใหศึ้กษาชดุฝึกทลีะชดุแต่หลงัจาก

การศึกษาผูพ้ฒันาชดุฝึกจะสอบถามความคิดเหน็ท ัว่ๆไปทีเ่กี่ยวกบัชดุฝึกหลงัจากนัน้จงึร่วมกนั พจิารณาหา

ขอ้บกพร่องเป็นรายหนา้และหลงัจากนัน้ใหผู้เ้รยีนชดุฝึกตอบแบบสอบถามแบบ ประเมนิค่าและแบบปลายปิด

เพือ่ทีจ่ะไดน้าํไปพจิารณาหาขอ้บกพร่องต่อไปอกี 

2. การทดลองกบักลุม่เลก็ (Trial with Small Group) จากอาสาสมคัรประมาณ 3-5 คนจะมี

การทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนมกีารสงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีนในระหวา่งเรยีนหลงัจากศึกษาเสรจ็ผูเ้รยีน

จากชดุฝึกจะร่วมกนัอภปิรายชี้แจงถงึขอ้บกพร่องของชดุฝึกเพือ่พฒันาปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป 

3. การทดลองกบัช ัน้เรยีนทีเ่ป็นตวัแทน  (Trial with Representative Classes) การ

ดาํเนินการในแบบน้ีจะคลา้ยๆกบัข ัน้ตอนที่ 5คือใหม้กีารทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนเน่ืองจากการทดลองใชส้ือ่

ในข ัน้ตอนน้ีจะตอ้งใชก้ลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นจาํนวนมากจงึไมส่ะดวกต่อการสมัภาษณห์รอืการอภปิรายแบบเดมิขอ้มลูที่

ไดจ้ากการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนจงึไดจ้ากแบบสอบถามและนาํมาวเิคราะหเ์พือ่ทีจ่ะหาขอ้บกพร่องของสือ่

เพือ่ทาํการปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป 

จากการขอ้ความขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ข ัน้ตอนการวจิยัและพฒันาการศึกษาส่วนใหญ่จะม ี 10 ตอน 

และมกีารทดลองเพือ่ตรวจสอบคุณภาพ 3 ครัง้ ดงัน้ี 

การทดลองคร ัง้ที ่1 เพือ่สงัเกตและสมัภาษณ์ 

การทดลองคร ัง้ที ่2เพือ่หาแนวโนม้ประสทิธภิาพของบทเรยีน 

การทดลองคร ัง้ที ่3เพือ่หาประสทิธภิาพของบทเรยีน 

 

2. หลกัการหาประสทิธภิาพของบทเรยีน 

การหาประสทิธภิาพชดุบทเรยีนหรอืชดุการสอน เป็นการตรวจสอบคุณภาพของบทเรยีนและสือ่การสอน

ต่างๆ เป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละตรงตามความตอ้งการของการใช ้ความหมายของการหาประสทิธภิาพชดุ

บทเรยีน (ชยัยงค ์พรหมวงศ์.2520: 44-143) การหาประสทิธภิาพชดุการสอน คือ การหาประสทิธภิาพชดุการสอน

ตรงกบัภาษาองักฤษว่า “Development Test” เป็นการตรวจสอบพฒันาการ เพือ่ใหง้านดาํเนินไ ปอย่างมี

ประสทิธภิาพหมายถงึ การนาํชดุการสอนไปทดลองใช ้ (Try Out) เพือ่ปรบัปรุงและไปทดลองใชจ้รงิ (Trial  Run) 

นาํผลทีไ่ดป้รบัปรุงแกไ้ขเสรจ็แลว้ จงึจะผลติ ออกมาเป็นจาํนวนมาก การทดลองใช ้ หมายถงึ การนาํชดุการสอนที่

ผลติขึ้นเป็นตน้แบบ (Prototype) นาํไปทดลองใชต้ามข ัน้ตอ นทีก่าํหนดไวใ้นแต่ละระบบเพือ่ปรบัปรุงประสทิธภิาพ

ของชดุการสอนใหเ้ท่าเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้การทดลองสอนจรงิ หมายถงึ การนาํชดุการสอนทีไ่ดจ้ากการทดลองและ
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ปรบัปรุงแลว้ทกุหน่วยในแต่ละวชิาไปใชส้อนจรงิในช ัน้เรยีนหรอืใชใ้นสถานการณก์ารเรยีนจรงิเป็นเวลา  1  ภาค

การศึกษาเป็นอย่างนอ้ย 

 

2.1 ขัน้ตอนการหาประสทิธภิาพ 

เมือ่ผลติชดุการสอนขึ้นเป็นตน้แบบแลว้  นาํไปหาประสทิธภิาพตามข ัน้ตอนดงัน้ี  

1. ข ัน้ตอนการหาแบบ 1: 1(แบบเดีย่ว เป็นการทดลองกบัผูเ้รยีน 1 – 3 คน เป็นการทดลอง

กบัผูเ้รยีนอ่อนเสยีก่อนแลว้ปรบัใชก้บัผูเ้รยีนป านกลาง และผูเ้รยีนเก่งตามลาํดบั คาํนวณหา ประสทิธภิาพและ

ปรบัปรุงใหด้ขีึ้นก่อนนาํไปทดลองในข ัน้ตอนต่อไป  ในข ัน้  E1 : E2 

2. ข ัน้ตอนการหาแบบ 1 : 10 (แบบกลุม่) เป็นการทดลองกบัผูเ้รยีนประมาร  6 – 10คน โดย

จะมผูีเ้รยีนท ัง้เก่งและอ่อนคละกนัภายในกลุม่  คาํนวณ หาประสทิธภิาพแลว้ทาํการปรบัปรุง ในข ัน้น้ี E

ควรมคีะแนนอยู่ประมาณ 60 : 60  

1 : E2

3. ข ัน้ตอนการหาแบบ 1 : 100(แบบภาคสนาม ) เป็นการทดลองข ัน้สุดทา้ยโดยทดลองกบั

ผูเ้รยีนประมาณ 40-100 คน คาํนวณหาประสทิธภิาพแลว้ทาํการปรบัปรุงผลลพัธท์ีจ่ะตอ้งเท่ากบัเกณฑท์ีต่ ัง้ไวก้รณี

ทีป่ระสทิธภิาพชดุการสอนทีส่รา้งขึ้นไมถ่งึเกณฑท์ีก่าํหนด เน่ืองจากสภาพตวัแปรทีไ่มส่ามารถควบคุมไดอ้าจ

อนุโลมใหร้ะดบัความผดิพลาดไดไ้มต่ํา่กว่าทีก่าํหนดไวป้ระมาณ  2.5-5เปอรเ์ซน็ต ์หากแตกต่างกนัมากผูส้อนตอ้ง

กาํหนดเกณฑป์ระสทิธภิาพชดุการสอนใหมโ่ดยยดึสภาพความจรงิเป็นเกณฑค์วามจาํเป็นทีต่อ้งหาประสทิธภิาพ 

การหาประสทิธภิาพชดุการสอนจงึเป็นการนาํชดุการสอนทีไ่ดไ้ปทดลองใช ้แลว้ทาํการปรบัปรุงแกไ้ขเพือ่นาํไปใช ้

ทดลองจรงิ  แลว้นาํผลทาํการวเิคราะห ์ แลว้ปรบัปรุงเพือ่นาํไปใชง้านจรงิ 

 ควร

มปีระมาณ  70 : 70   

จากการศึกษาข ัน้ตอนการหาประสทิธภิาพ พบวา่ ในการหาประสทิธภิาพของบทเรยีน แต่ละข ัน้ตอน

มกีารดาํเนินการทดลองตามข ัน้ตอนทีก่าํหนดไว ้ เพือ่นาํผลทีไ่ดจ้ากหาประสทิธภิาพมาดาํเนินปรบัปรุงแกไ้ข นาํไปสู่

การนาํไปดาํเนินทดลองจรงิ  เพือ่ใหง้านวจิยัมปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้

 

3. เอกสารที่เกีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

3.1 ความหมายของการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

จากการศึกษาคน้ควา้มนีกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของการเรยีนรูด้ว้ยตนเองไวห้ลาย

แนวความคิดดงัน้ี 

เพญ็สุขภูต่ระกูล  (2528: 17) ใหค้วามหมายของการเรยีนรูด้ว้ยตนเองไวว้่าเป็นกจิกรรมการเรยีน

การสอนซึง่จดัขึ้นโดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนกาํหนดวตัถปุระสงคใ์นการเรยีนรูต้ลอดจนวธิกีารบรรลุถงึวตัถปุระสงค์

ดว้ยตนเองกจิกรรมทีจ่ดัขึ้นมุง่ใหผู้เ้รยีนเกดิความคิดสรา้งสรรคค์รูจะเป็นผูแ้นะนาํและจดัเตรยีมอปุ กรณต์ลอดจน

สถานทีใ่หศึ้กษาคน้ควา้การทีน่กัเรยีนไดเ้รยีนและทาํงานทีใ่จรกัก่อใหเ้กดิแรงกระตุน้ในการเรยีนนกัเรยีนจะค่อยๆ

พฒันาและปรบัปรุงแกไ้ขตนเองจนสามารถศึกษาคน้ควา้และเรยีนดว้ยตนเองไดใ้นทีสุ่ด 
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พชัรพีลาวงศ์  (2536: 83) ไดใ้หค้วามหมายของการเรยีนดว้ยตนเองไวว้่ากา รเรยีนดว้ยตนเอง

หมายถงึวธิกีารเรยีนชนิดหน่ึงทีม่โีครงสรา้งมรีะบบทีต่อบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีนไดก้ารเรยีนแบบน้ีผูเ้รยีนมี

อสิระในการเลอืกเรยีนตามเวลาสถานทีเ่รยีนระยะเวลาในการเรยีนแต่ละบทแต่จะตอ้งอยู่จาํกดัภายใตโ้ครงสรา้ง

ของบทเรยีนนัน้ๆเพราะในแต่ละบทเรยีนจะมวีธิเีรยีนชี้แนะไวใ้นคู่มอื 

สมคิด อสิระวฒัน ์ (2541: 35 –38) ไดใ้หค้วามหมายการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เป็นวธิกีารไขว่ควา้หา

ความรูอ้ย่างหน่ึง ทีท่าํใหผู้เ้รยีนสามารถดาํรงชพีอยู่ในส ั งคมไดอ้ย่างมคุีณภาพดว้ยตนเอง จะทาํใหผู้เ้รยีนเป็น

บคุคลซึง่มคีวามกระหายใคร่รู ้ทาํใหบ้คุ คลสามารถเรยีนรูเ้รื่องต่างๆ ซึง่มอียู่ได ้และจะดาํเนินการศึกษาอย่าง

ต่อเน่ืองโดยไมต่อ้งมใีครบอก ตนเองจะเป็นผูค้ิดรเิริ่ม วางแผนการศึกษาไปจนจบกระบวนการเรยีนรู ้การเรยีนรู ้

ดว้ยตนเองจงึเป็นเครื่องมอืทีส่าํคญัสาํหรบับคุคลในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ การเรยีนรูด้ว้ย ตนเองจงึเป็นการเรยีนรูท้ี่

เกดิจากความสมคัรใจของตนเองมใิช่การบงัคบั 

วไิลองคธ์นะสุข  (2543: 80) ไดใ้หค้วามหมายของการเรยีนรูด้ว้ยตนเองไวว้่าการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง

เป็นรูปแบบหน่ึงของการเรยีนการสอนโดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนสามารถเลอืกเรยีนหรอืเรยีนตามความสามารถความ

สนใจของตนเองโดยคาํนึงถงึหลกัของความแตกต่างระหว่างบคุคลไดแ้ก่ความแตกต่างในดา้นความสามารถทาง

สตปิญัญาความตอ้งการความสนใจดา้นร่างกาย อารมณแ์ละสงัคมโดยการเรยีนรูด้ว้ยตนเองเป็นการประยุกต์

ร่วมกนัระหว่างเทคนิคและสือ่การสอนใหส้อดคลอ้งกบัความแตกต่างระหว่างบคุคล 

กาเย่ (Gagne’. 1974: 180) ไดนิ้ยามการเรยีนรูไ้วว้่าเป็นการเปลีย่นแปลงสมรรถภาพหรอื

ความสามารถของมนุษยซ์ึง่สามารถสงัเกตไดจ้ากพฤตกิรรมบางประการทีแ่สดงออกการ เปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการ

ทีม่นุษยไ์ดร้บัประสบการณจ์ากสภาพการ เรยีนรูใ้นระยะเวลาหน่ึงจะเหน็ไดว้่าการเรยีนรูด้ว้ยตนเองมคีว ามสาํคญั

ต่อการเรยีนการสอนและการจดัการศึกษาดงันัน้เมือ่นาํมาใชร่้วมกบัเทคโนโลยกีารศึกษาจะทาํใหส้ภาพการเรยีนการ

สอนบรรลุวตัถปุระสงคแ์ละสนบัสนุนการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพโดยใหผู้เ้รยีนไดม้ส่ีวนร่วมหรอืลงมอืปฏบิตัิ

มกีารตอบสนองหรอืขอ้มลูยอ้นกลบัในการเรยีนอย่า งฉบัพลนัมกีารเสรมิแรงเป็นระยะทาํใหผู้เ้รยีนไดร้บั

ประสบการณม์พีฒันาการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตามความสนใจและวุฒภิาวะของตนเอง 

จากการศึกษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  สรุปไดว้่า การเรยีนรูด้ว้ยตนเองเป็นการ

เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนเลอืกเรยีนหรอืเรยีนตามค วามสามารถ ความสนใจของตนเอง โดยคาํนึงถงึหลกัของความ

แตกต่างระหว่างบคุคลเมือ่นาํมาใชร่้วมกบัเทคโนโลยกีารศึกษาจะทาํใหส้ภาพการเรยีนการสอนบรรลุวตัถปุระสงค์

และสนบัสนุนการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

3.2 ลกัษณะและประเภทของการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

ในการสรา้งบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีซึง่มลีกัษณะเป็นบทเรยีนทีใ่ชเ้รยีนดว้ยตนเองจงึควร

พจิารณาความแตกต่างระหว่างบคุคลซึง่นกัการศึกษาไดน้าํหลกัจติวทิยามาใชโ้ดยคาํนึงถงึความตอ้งการความถนดั

และความสนใจของผูเ้รยีนเป็นสาํคญัเอกตับคุคลมคีวามแตกต่างกนัหลายดา้นกลา่วคื อความสามารถสตปิญัญา

ความตอ้งการความสนใจร่างกายอารมณส์งัคมและความแตกต่างระหว่างบคุคลดา้นอื่นๆ 



11 

เสาวณียส์กิขาบณัฑติ  (2528: 287) ไดก้ลา่วถงึการเรยีนรูด้ว้ยตนเองในรูปแบบของบทเรยีนโมดูล  

(Instructional Module) มลีกัษณะดงัน้ี 

1. ใหผู้เ้รยีนเรยีนดว้ยตนเองนัน่คือสามารถ เรยีนใหบ้รรลุวตัถปุระสงคไ์ดด้ว้ยตนเองโดยมี

ครูเป็นผูค้อยดูแลใหค้าํปรกึษาเท่านัน้ 

2. วตัถปุระสงคแ์ละกจิกรรมการเรยีนควรจะจดัใหม้ลีกัษณะทีด่เีพือ่ใหผู้เ้รยีนเรยีนไดด้ว้ย

ความเขา้ใจและเกดิความรูต้ามลาํดบัไมส่บัสนและจะไดเ้ป็นการเพิม่พนูความรูท้ีล่ะนอ้ยๆตามข ัน้ตอน 

3. จูงใจผูเ้รยีนในทกุๆกจิกรรมการเรยีนซึง่จะทาํใหผู้เ้รยีนสนใจเรยีนดว้ยความอยากรูอ้ยาก

เหน็ซึง่จะเป็นผลใหก้ารเรยีนนัน้มคีวามหมายมากขึ้นสาํหรบัเขา 

4. ภาษาทีใ่ชช้ดัเจนถกูตอ้งและเหมาะสมกบัระดบัความรูแ้ละระดบัช ัน้ของผูเ้รยีน 

5. เน้ือหามคีวามถกูตอ้งคาํอธบิายชดัเจนซึง่จะเป็นการทาํใหผู้เ้รยีนเขา้ใจไมไ่ขวเ้ขว 

6. ใหผู้เ้รยีนมพีฒันาการหลายดา้นในเน้ือหาบทเรยีนบางเรื่องบางตอนหรอืบางบทอาจจะมี

ความจาํเป็นตอ้งใหผู้เ้รยีนไดม้กีารพฒันาการดา้นเจตคตมิคีวามซาบซึ้งและเหน็คุณค่าดว้ยนอกเหนือจากความรู ้

และทกัษะ 

วชัรบูีรณสงิห์ (2526: 417 – 418)ไดส้รุปวธิกีารจดัการศึกษาและการเรยีนรูข้องนกัเรยีนตามความ

แตกต่างระหว่างบคุคลไวด้งัน้ี 

1. จดัแผนการเรยีนใหเ้หมาะสมกบัระดบัความสามารถและความสนใจของนกัเรยีนเช่นจดั

ข ัน้เร่งรดัสาํหรบันกัเรยีนทีเ่รยีนเก่งมตีาํราทีใ่ชด้ว้ยตนเองจดัสอนซ่อมเสรมิ 

2. จดักจิกรรมการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนเพือ่สนองความตอ้งการของผูเ้รยีนเช่นการ

มอบหมายงานตามระดบัความสามารถหรอืผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนของนกัเรยีน 

3. ใชส้ือ่การสอนใหเ้หมาะสมตามระดบัความสามารถของผูเ้รยีน 

4. การประเมนิผลควรกาํหนดใหเ้หมาะสมกบัรายวชิาและนกัเรยีนทีเ่กี่ยวขอ้ง 

กาเย่ (Gagne’. 1974: 187) ไดแ้บง่ประเภทของการเรยีนรูด้ว้ยตนเองออกเป็น  5 ประเภทดงัน้ี 

1. แผนการเรยีนอสิระ (Independent Study Plan) เป็นการเรยีนทีค่รูกบันกัเรยีนตกลงกนั

ในเรื่องของจดุมุง่หมายของการเรยีนแลว้ใหผู้เ้รยีนศึกษาคน้ควา้ใหบ้รรลุจดุมุง่หมายดว้ยตนเอง 

2. ศึกษาดว้ยการควบคุมตนเอง  (Self – Directed Study) จะมกีารตกลงในจดุมุง่หมาย

เฉพาะกาํหนดเอาไวแ้ต่วธิกีารศึกษานัน้เป็นเรื่องของนกัเรยีนครูอาจแนะนาํการอ่านและจดัเตรยีมวสัดุไวใ้หแ้ลว้ 

3. โปรแกรมผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง  (Learner – Centered Programs) เป็นโปรแกรมทีจ่ดั

ขึ้นกวา้งๆแลว้เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนเลอืกเรยีนโดยมวีชิาหลกัวชิาเสรมิและวชิาเลอืก 

4. เรยีนตามความเรว็ของตน  (Self - Pacing) เป็นการเรยีนทีผู่เ้รยีนเรยีนตามอตัรา

ความเรว็หรอืความสามารถของตนเองมกีารกาํหนดจดุมุง่หมายไวต้ลอดจนเกณฑต่์างๆไวท้กุคนเหมอืนกนัต่างกนัที่

เวลาทีใ่ชใ้นการเรยีน 
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5. การเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนกาํหนดเอง  (Student – Determined Instruction)นกัเรยีน

เลอืกจดุมุง่หมายกาํหนดเอาเองทดสอบเองมเีสรทีีจ่ะทาํจดุมุง่หมายใดกไ็ด ้

จากขอ้ความขา้งตน้ สรุปไดว้่า การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มลีกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยตนเองในรูปแบบของ

บทเรยีนโมดูล (Instructional Module) จดัการศึกษาและการเรยีนรูข้องนกัเรยีนตามความแตกต่างระหว่างบคุคล 

แบง่ออกเป็น 5 ประเภท คือ แผนการเรยีนอสิระ ศึกษาดว้ยการควบคุมตนเอง โปรแกรมผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง 

เรยีนตามความเรว็ของตน และการเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนกาํหนดเอง 

 

3.3 การสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมีการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

ชดิชงคส์. นนัทนาเนตร (2534: 1) เสนอเกีย่วกบัเครือ่งมอืทีจ่ะช่วยส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมกีารเรยีนรู ้

ดว้ยตนเองดว้ยวธิกีารต่อไปน้ี 

1. สญัญาการเรยีน  (Learning Contract) เป็นสิง่ทีก่าํหนดขึ้นระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีนเป็น

การสอนแบบรายบคุคลเพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวามรบัผดิชอบมรีะเบยีบวนิยัในตนเองเป็นตวัของตวัเองใหม้ากโดยให ้

สาํรวจและคน้หาความสนใจทีแ่ทจ้รงิของตนเองแลว้ใหผู้เ้รยีนเลอืกเรยีนตามความสนใจ  “สญัญาการเรยีน ” จะช่วย

ใหผู้เ้รยีนมกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเองไดม้ากขึ้นเพราะไดเ้ปิดเผยและพึง่พาตนเองไดม้ากทีสุ่ด 

2. การเรยีนรูจ้ากกลุม่เพือ่น  (Peer Learning Group) สิง่ทีจ่ะไดจ้ากการเรยีนรูจ้ากกลุม่

เพือ่นคือประสบการณท์ีต่่างคนต่างนาํมาแลกเปลีย่นประสบการณข์องตนเองอาจช่วยชี้นาํเพือ่นไดแ้ละในทาง

ตรงกนัขา้มประสบการณค์วามคิดเหน็ระหว่างครูผูส้อนหรอืผูอ้าํนวยความสะดวกกบัผูเ้รยีนในกลุม่ดว้ย 

3. ทศันะเกีย่วกบัเวลา  (Time Commitment) การกาํหนดระยะเวลาตายตวักบักจิกรรม

ต่างๆจะช่วยใหผู้เ้รยีนตระหนกัถงึคุณค่าของเวลาทีจ่ะเรยีนรูส้ิง่ต่างๆและการนาํไปใชไ้ดท้นัทใีนชวีติประจาํวนั 

4. ประโยชนข์องการเรยีนรู ้ (Perceived Benefits) ผูเ้รยีนจะเรยีนรูด้ว้ยตนเองไดด้มีากขึ้น

หากการเรยีนรูเ้ป็นการแกป้ญัหามใิช่การจดจาํเน้ือหาการจดัโปรแกรมการเรยีนจงึจาํเป็นตอ้งสนองความตอ้งการ

ของผูเ้รยีนเป็นการใหค้วามรูท้กัษะทีจ่าํเป็นและทนัต่อเหตกุารณส์ถานการณท์ีเ่ป็นอยู่ 

5. ความพรอ้มในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  (Preparation of Self – directedLearning) 

ผูเ้รยีนตอ้งมกีารสมคัรใจเตม็ใจทีจ่ะเรยีนดว้ยตนเองเพราะการเรยีนรูด้ว้ยตนเองเป็นเรือ่งจติใตส้าํนึกของผูเ้รยีน

เป็นการเปลีย่นแปลงทีภ่ายในของผูเ้รยีนมากกว่าการจดัการภายนอก 

จากขอ้ความขา้ งตน้ สรุปไดว้่า วธิกีารส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เป็นการ กาํหนด

สญัญาการเรยีนขึ้นระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีนโดยใหน้กัเรยีนได ้ เรยีนรูจ้ากกลุม่เพือ่น รวมท ัง้กาํหนดระยะเวลาเพือ่ให ้

นกัเรยีนรูจ้กัคุณค่าของเวลาในการเรยีนรูซ้ึง่ผูเ้รยีนจะไดป้ระโยชนแ์ละความพรอ้มในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

 

3.4 ประโยชน์ของการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

ไชยยศเรอืงสุวรรณ  (2526: 188) ไดก้ลา่วถงึประโยชนข์องการเรยีนการสอนแบบการเรยีนรูด้ว้ย

ตนเองไวห้ลายประการดงัน้ี 
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1. หลกัสูตรหรอืรายวชิาถกูจดัไวอ้ย่างมรีะบบ 

2. ระบบการวดัผลประกอบดว้ยเครือ่งวดัระดบัความรูท้ีจ่ะเรยีนและผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน  

3. เอื้อประโยชนใ์หแ้ก่ผูเ้รยีนอย่างกวา้งขวางตามบคุลกิภาพของผูเ้รยีน  

4. กระบวนการสอนเหมาะสมกบับคุลากรในหน่วยงาน  

การเรยีนการสอนแบบเรยีนรูด้ว้ยตนเองยงัเกื้อหนุนสภาพการเรยีนรูท้าํใหก้ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีนแต่

ละคนเกดิขึ้นอย่างมปีระสทิธภิาพดงัน้ี 

1. ผูเ้รยีนมโีอกาสร่วมกจิกรรมการเรยีนตามความสนใจ 

2. ผูเ้รยีนมโีอกาสรบัขอ้มลูยอ้นกลบัทนัท ี

3. ผูเ้รยีนไดร้บัการเสรมิแรงตลอดเวลา 

4. การเรยีนการสอนเป็นไปตามข ัน้ตอนอย่างเหมาะสม 

วรีะไทยพานิช (2529: 12) ไดก้ลา่วถงึประโยชนข์องการเรยีนดว้ยตนเองไวด้งัน้ี 

1. นกัเรยีนสามารถเรยีนรูต้ามความสามารถของตนเอง 

2. เป็นการคาํนึงถงึความแตกต่างระหว่างบคุคล 

3. นกัเรยีนมอีสิระมากกวา่การสอนแบบปกต ิ

4. เป็นการจงูใจนกัเรยีนและนกัเรยีนจะชอบบรรยากาศในโรงเรยีนมากขึ้น 

5. ครูมเีวลาทีจ่ะทาํงานกบันกัเรยีนเป็นรายบคุคลเมือ่นกัเรยีนตอ้งการ 

จากขอ้ความขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การเรยีนรูด้ว้ยตนเองมปีระโยชน ์ในการจดัระบบหลกัสูตรหรอื

รายวชิา เอื้อประโยชนใ์หแ้ก่นกัเรยีนตามบคุลกิภาพสามารถเรยีนรูต้ามความสามารถของตนเอง ซึง่อสิระมากกว่า

การสอนแบบปกตเิป็นการจูงใจนกัเรยีนและนกัเรยีนจะชอบบรรยากาศในโรงเรยีนมากขึ้น  

 

4 เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนในระบบอเีลริน์นิง 

4.1 ความหมายของบทเรยีนอเีลริน์นิง 

ใจทพิย ์ณ สงขลา (2542: 28) ใหค้วามหมายเรื่องนวตักรรมการเรยีนการสอนผ่านเครอืขา่ย เวลิด ์

ไวด ์เวบ็ ไวว้่าเป็นการประยุกตใ์ชเ้ทคนิคการสอนผ่านเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์โดยผูส้อนออกแบบการเรยีนรูใ้ห ้

ผูเ้รยีนเรยีนดว้ยตนเอง ตามกาลเวลาและสถานทีท่ีส่ะดวก ซึง่เป็นประโยชนก์บัผูท้ีส่น ใจท ัว่ไปไดม้โีอกาสเขา้ไป

ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เป็นการส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

กดิานนัทม์ลทิอง (2543: 344) ใหค้วามหมายว่า การสอนบนเวบ็มาจากภาษาองักฤษว่า Web-Base 

Instruction อาจมชีื่อเรยีกอื่นอกี เช่น การสอนดว้ยเวบ็ การสอนผ่านเวบ็ แต่มคีวามหมายเดยีวกนัคื อ การสอน

โดยใชเ้วบ็เป็นสือ่ อาจบรรจเุน้ือหาวชิาการท ัง้หลายหรอืเป็นวชิาทีใ่ชเ้วบ็เสรมิการเรยีนรูห้รอืการใชท้รพัยากรบนเวบ็

ใชใ้นการเรยีนการสอน 

ณฐักร สงคราม (2543: 19) ไดใ้หค้วามหมายว่า การเรยีนการสอนออนไลน ์หรอืการเรยีนการสอน

ผ่านเวบ็ว่าเป็นการจดัสภาพการเรยีนการสอนทีไ่ดร้บัการออกแบบอย่างมรีะบบ โดยอาศยัคุณสมบตัแิละทรพัยากร
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ของ เวลิดไ์วดเ์วบ็ มาเป็นสือ่กลางในการถ่ายทอดเพือ่ส่งเสรมิสนบัสนุนการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ โดย

อาจจดัเป็นการเรยีนการสอนท ัง้กระบวนการ หรอืนาํมาใชเ้ป็นเพยีงส่วนหน่ึงของกระบวนการท ัง้หมดการเรยี นการ

สอนผ่านเวบ็ เป็นวธิกีารใหมท่ีช่่วยส่งเสรมิพฒันาใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละช่วยขจดัปญัหาเรื่องอปุสรรคของการเรยีน

การสอนดา้นสถานทีแ่ละเวลาอกีดว้ย 

ถนอมพร เลาหจรสัแสง (2544: 87) ใหค้าํนิยามการสอนบนเวบ็ (Web-Bases Instruction) ว่า

เป็นการผสมผสานกนัระหว่างเทคโนโลยปีจัจบุนักบักระบวนการออกแบบการเรยีนการสอน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ทางการเรยีนรูแ้ละแกป้ญัหาเรื่องขอ้จาํกดัทางดา้นเวลาและสถานที ่ซึง่ไดป้ระยุกตใ์ชคุ้ณสมบตัขิอง  เวลิด ์ไวด ์เวบ็ 

เพือ่จดัสภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิและสนบัสนุนการเรยีนการสอน 

ดรุณรตัน ์พึง่ตน (2545: 17)ใหค้วามหมายว่า e-Learningเป็นระบบการศึกษาทีใ่ชเ้ทคโนโลยี

คอมพวิเตอรแ์ละระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตเป็นหลกั จดัเป็นอกีหนทางหน่ึงของการพฒันาดา้นการสรา้งการเรยีน

การสอนออนไลน ์ผูเ้รยีนสามารถเลอืกเรยีนอะไรกไ็ด ้เรยีนเวลาใดกไ็ด ้ตา มความเหมาะสมและความตอ้งการของ

ผูเ้รยีน เป็นการเรยีนรูท้ีม่คีวามอสิระและคลอ่งตวั 

ศกัดา ไชกจิภญิโญ (2554: 9) ไดใ้หค้วามหมายว่า การเรยีนออนไลน ์หมายถงึ การเรยีนรูบ้น

พื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น การเรยีนรูบ้นคอมพวิเตอร ์การเรยีนรูบ้นเวบ็ ผูเ้รยีนสามารถเรยีนจาก สือ่

อเิลก็ทรอนิกส ์ผ่านอนิเทอรเ์น็ต อนิทราเน็ต หรอืการถ่ายทอดผ่านดาวเทยีม 

จากการศึกษาความหมายของบทเรยีนออนไลน ์ ผูว้จิยัสรุ ปไดว้่า บทเรยีนอเีลริน์นิงหมายถงึ การ

เรยีนรูผ้่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ โดยเจาะจงไปทีก่ารเรยีนรูผ้่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  เป็นการเรยีนการสอนรูปแบบ

ใหม ่ซึง่มลีกัษณะเป็นแบบออนไลน ์เป็นการนาํเสนอเน้ือหาวชิาทีผู่ส้อนสรา้งขึ้นผา่นเวลิดไ์วดเ์วบ็ในเครอืขา่ย

อนิเทอรเ์น็ต และใหผู้เ้รยีนหรอืผูต้อ้งการเรยีนเข า้มาทาํการศึกษาเน้ือหาทีไ่ดม้กีารออกแบบไว ้โดยภายในบทเรยีน

มส่ีวนประกอบต่างๆ ทีช่่ว ยเหลอืใหผู้เ้รยีนศึกษาเน้ือหาใหเ้ขา้ใจไดอ้ย่างเหมาะสมถกูตอ้งตามเน้ือหาแต่ละวชิา  

โดยผูส้อนและผูเ้รยีนมปีฏสิมัพนัธก์นัผ่านระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรท์ีเ่ชื่อมโยงซึง่กนัและกนั เป็นการเรยีนรูไ้ด ้

ทกุเวลา ทกุสถานที ่และเป็นการเรยีนรูท้ีม่คีวามอสิระและคลอ่งตวั สามา รถตอบสนองต่อศกัยภาพและ

ความสามารถของผูเ้รยีนไดด้ว้ย 

 

4.2 องคป์ระกอบของอเีลริน์นิง 

ถนอมพร เลาหจรสัแสง (2545: 30 – 40) กลา่วว่า การใหบ้รกิารการเรยีนแบบออนไลน ์หรอื e-Learning

มอีงคป์ระกอบทีส่าํคญั 4 ส่วน โดยแต่ละส่วนจะตอ้งไดร้บัการออกแบบมาเป็นอย่างด ีเพราะเมือ่นาํมาประกอบเขา้

ดว้ยกนัแลว้ระบบท ัง้หมดจะตอ้งทาํงานประสานกนัไดอ้ย่างลงตวั 

1. เน้ือหาของบทเรยีน เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัสุด คุณภาพของการเรยีนการสอนของ e-

Learningและการทีผู่เ้รยีนจะบรรลุวตัถุ  (Courseware) เท่านัน้ แต่ยงัหมายถงึส่วนประกอบสาํคญัอื่นๆ ที ่ e-

Learningจาํเป็นตอ้งมเีพือ่ใหเ้น้ือหามคีวามสมบูรณ ์องคป์ระกอบของเน้ือหาทีส่าํคญัไดแ้ก่ 

1.1 โฮมเพจ หรอืเวบ็เพจ ของเวบ็ไซต ์



15 

1.2 หนา้แสดงรายชื่อวชิา 

1.3 เวบ็เพจ แรกของแต่ละรายการ 

2. ระบบบรหิารการเรยีน 

เน่ืองจากการเรยีนแบบออนไลน ์หรอื e-Learningนัน้เป็นการเรยีนทีส่นบัสนุนใหผู้เ้รยีนได ้

ศึกษา เรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ระบบบรหิารการเรยีนทีท่าํหนา้ทีเ่ป็นศูนยก์ลาง กาํหนดลาํดบัของเน้ือหาในบทเรยีน 

นาํส่งบทเรยีนผ่านเครื่อขา่ยคอมพวิเตอรไ์ปยงัผูเ้รยีน ประเมนิผลความสาํเรจ็ของบทเรยีน ควบคุมและสนบัสนุ น

การใหบ้รกิารท ัง้หมดแก่ผูเ้รยีน จงึถอืว่าเป็นองคป์ระกอบของ e-Learningทีส่าํคญัมาก เราเรยีกระบบน้ีวา่ ระบบ

บรหิารการเรยีน (LMS : e-LearningManagement system) ถา้จะกลา่วโดยรวม LMS จะทาํหนา้ทีต่ ัง้แต่

ผูเ้รยีนเขา้เรยีน โดยจดัเตรยีมหลกัสูตร บทเรยีนท ัง้หมดเอาไวพ้ร ้ อมทีจ่ะใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้มาเรยีน เมือ่ผูเ้รยีนได ้

เริ่มตน้บทเรยีนแลว้ระบบจะเริ่มทาํงานโดยส่งบทเรยีนตามคาํขอของผูเ้รยีนผ่านเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

(อนิเทอรเ์น็ต, อนิทราเน็ต หรอืเครอืขา่ยคอมพวิเตอรอ์ี่นๆ ) ไปแสดงที ่Web browser ของผูเ้รยีน จากนัน้ระบบก็

จะตดิตามและบนัทกึความกา้วหนา้ รวมท ัง้สรา้งรายงานกจิกรรมและผลการเรยีนของผูเ้รยีนในทกุหน่วยการเรยีน

อย่างละเอยีด จนกระท ัง่จบหลกัสูตร  

3. การตดิต่อสือ่สาร 

การเรยีนทางไกลโดยท ัว่ไปแลว้มกัจะเป็นการเรยีนรูด้ว้ยตวัเอง โดยไมต่อ้งเขา้ช ัน้เรยีน

ปกต ิซึง่ผูเ้รยีนจะเรยีนจากสือ่การเรยี นการสอนประเภทสิง่พมิพ ์วทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน ์และสือ่อืน่ การ

เรยีนการสอนแบบ e-Learningกเ็ช่นกนั ถอืว่าเป็นการเรยีนทางไกลแบบหน่ึง แต่สิง่สาํคญัทีท่าํให ้ e-Learning มี

ความโดดเด่นและแตกต่างไปจากการเรยีนทางไกลท ัว่ๆ ไปกค็ือ การนาํรูปแบบการตดิต่อสือ่สารแบบ 2 ทางมาใช ้

ประกอบในการเรยีนเพือ่เพิม่ความสนใจ ความตื่นตวัของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนใหม้ากยิง่ขึ้น เช่น ในระหว่างเรยีน

ถา้มคีาํถามซึง่เป็นการทดสอบย่อยในบทเรยีนเมือ่คาํถามปรา กฏขึ้นมา ผูเ้รยีนกจ็ะต ้องเลอืกคาํตอบและส่งคาํตอบ

กลบัมา ในทนัท ีเหตกุาร ณ์ดงักลา่วจะทาํใหผู้เ้รยีนรกัษาระดบัความสนใจในการเรยีนไดเ้ป็นระยะเวลามากขึ้น 

นอกจากน้ีวตัถปุระสงคส์าํคญัอกีประการของการตดิต่อแบบ 2 ทาง กค็ือใชเ้ป็นเครื่องมอืทีจ่ะช่วยใหผู้เ้รยีนได ้

ตดิต่อ สอบถ าม หรอืปรกึษาหารอื และแลกเปลีย่นความคิดเหน็ระหว่างตวัผูเ้รยีนกบัครู อาจารยผู์ส้อน และ

ระหวา่งผูเ้รยีนกบัเพือ่นร่วมช ัน้เรยีนคนอื่นๆ โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการตดิต่อสือ่สารอาจแบง่ไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

3.1 ประเภท real-time ไดแ้ก่ Chat (message, voice) , White board/Text 

slide, Real-time Annotations, Interactive poll, Conferencingและอื่นๆ  

3.2 ประเภท non real-time ไดแ้ก่ Web-board, e-mail 

4. การสอบ/วดัผลการเรยีน 

โดยท ัว่ไปแลว้การเรยีนไมว่่าจะเป็นการเรยีนในระดบัใด หรอืเรยีนวธิใีด กย่็อมตอ้งมกีาร

สอบ/การวดัผลการเรยีนเป็นส่วนหน่ึงอยู่เสมอ การสอบ /วดัผลการเรยีนจงึเป็นส่วนประกอบสาํคญัทีจ่ะทาํใหก้าร

เรยีนแบบ e-Learning เป็นการเรยีนทีส่มบูรณ ์กลา่วคือ ในบางวชิาจาํเป็นตอ้งวดัระด ับความรูก่้อนสมคัรเขา้เรยีน 

เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืกเรยีนในบทเรยีน หลกัสูตรทีเ่หมาะสมกบัเขามากทีสุ่ด ซึง่จะทาํใหก้ารเรยีนทีจ่ะเกดิขึ้นเป็น
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การเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพสูงสุด เมือ่เขา้สู่บทเรยีนในแต่ละหลกัสูตรกจ็ะมกีารสอบย่อยทา้ยบท และการสอบใหญ่

ก่อนทีจ่ะจบหลกัสูต ร ระบบบรหิารการเรยีนจะเรยีกขอ้สอบทีจ่ะใชม้าจากระบบบรหิารคลงัขอ้สอบ (Test Bank 

System) สาํหรบัระบบบรหิารคลงัขอ้สอบทีท่างโครงการฯไดพ้ฒันาขึ้นมานัน้ มขีดีความสามารถดงัน้ี 

4.1 สอบออนไลนผ์่าน Web Browser 

4.2 นาํสือ่มลัตมิเีดยีมาประกอบในการสรา้งขอ้สอบ 

4.3 การรกัษาความปลอดภยัท ัง้ในดา้นการรบั – ส่งขอ้สอบ 

4.4 การกาํหนดสทิธกิารใชง้านในระบบทาํไดห้ลายระดบั 

4.5 ผูส้อนเป็นผูก้าํหนดรูปแบบรายงานผลการสอบ 

4.6 การนาํค่าทางสถติมิาวเิคราะหผ์ลการสอบของผูเ้รยีน 

4.7 สามารถวเิคราะหต์วัขอ้สอบได ้

ดรุณรตัน ์พึง่ตน (2545: 41 – 43) กลา่วว่าในการออกแบบและพฒันา e-Learning ประกอบไป

ดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกัไดแ้ก่ 

1. เน้ือหาบทเรยีน  ไมว่่าจะเป็นการศึกษาในลกัษณะใด  เน้ือหากต็อ้งถอืว่าสาํคญัทีสุ่ด ดงันัน้

แมว้่าจะพฒันาบทเรยีน e-Learningกจ็ะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัเน้ือหาเป็นอนัดบัแรก 

2. ระบบบรหิารการเรยีนหรอื LMS ซึง่ย่อมาจาก Learning Management System ทาํ

หนา้ทีเ่ป็นศูนยก์ลางในการตดิต่อสือ่สารและการกาํหนดลาํดบัเน้ือหาในบทเรยีน แลว้ส่งผ่านเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์

ไปยงัผูเ้รยีน ซึง่รวมไปถงึข ัน้ตอนการประเมนิผลในแต่ละบทเรยีนควบคุมและสนบัสนุนการใหบ้รกิารแก่ผูเ้รยีน 

3. การตดิต่อสือ่สาร ความโดดเด่นและความแตกต่างของ e-Learningกบัการเรยีนแบบ

ท ัว่ๆไปกค็อื การนาํรูปแบบการตดิต่อสือ่สารแบบ 2 ทาง (Two-way communication) มาใชป้ระกอบในการ

เรยีน เพือ่สรา้งความน่าสนใจและความตื่นต ั วของผูเ้รยีนใหม้ากยิง่ขึ้น เช่น ในระหวา่งบทเรยีนกอ็าจ มแีบบฝึกหดั

เป็นคาํถามเพือ่เป็นการทดสอบในบทเรยีนทีผ่่านมา และผูเ้รยีนกจ็ะตอ้งเลอืกคาํตอบและส่งคาํตอบกลบัมายงัระบบ

ในทนัท ีลกัษณะแบบน้ีจะทาํใหก้ารเรยีนในระบบน่าสนใจและรกัษาเวลาในการเรยีนไดเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดไดอ้ย่าง

เหมาะสม  นอกจากน้ีวตัถปุระสงคส์าํคญัอกีประการของการตดิต่อแบบ 2 ทางกค็ือ ใชเ้ป็นเครื่องมอืทีจ่ะช่วยให ้

ผูเ้รยีนไดต้ดิต่อสอบถาม  ปรกึษาหารอื  และแลกเปลีย่นความคิดเหน็ระหว่างตวัผูเ้รยีนกบัผูส้อน ระหว่างผูเ้รยีน

กบัเพือ่นร่วมช ัน้เรยีนอื่นๆ โดยใชเ้ครื่องมอืทีใ่ชใ้นการตดิต่อสือ่สาร  

จากขอ้ความขา้งตน้ สรุปไดว้่า องคป์ระกอบของอเีลริน์นิง ไดแ้ก่ เน้ือหาของบทเรยีน ระบบบรหิาร

การเรยีน  การตดิต่อสือ่สาร  และการสอบ/วดัผลการเรยีน 
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4.3 ประโยชนข์องอเีลริน์นิง 

ถนอมพร  เลาหจรสัแสง (2545: 18-19) ไดก้ลา่วถงึประโยชนข์อง e-Learningไวด้งัน้ี 

1. e-Learningช่วยใหก้ารจดัการเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้นเพราะการถ่ายทอด

เน้ือหาผ่านทางมลัตมิเีดยีสามารถทาํใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดด้กีว่าการเรยีนจากสือ่ขอ้ความเพยีงอย่างเดยีวหรอืจากการ

สอนภายในหอ้งเรยีนของผูส้อนซึง่เนน้การบรรยายในลกัษณะ Chalk and Talk โดยเมือ่เปรยีบเที ยบกบัe-

Learningทีไ่ดร้บัการออกแบบและผลติมาอย่างมรีะบบจะช่วยทาํใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

มากกว่าในเวลาทีเ่รว็กว่า 

2. e-Learningช่วยทาํใหผู้ส้อนสามารถตรวจสอบความกา้วหนา้พฤตกิรรมการเรยีนของ

ผูเ้รยีนไดอ้ย่างละเอยีดตลอดเวลาเน่ืองจาก e-Learningมกีารจดัหาเครื่องมอื  (Courseware Management 

Tools) ทีส่ามารถทาํใหผู้ส้อนตดิตามการเรยีนของผูเ้รยีนได ้

3. e-Learningช่วยทาํใหผู้เ้รยีนสามารถควบคุมการเรยีนของตนเองไดเ้น่ืองจากการนาํเอา

เทคโนโลยี Hypermedia มาประยุกตซ์ึง่มลีกัษณะการเชื่อมโยงขอ้มลูไมว่่าจะเป็นในรูปของขอ้ค วามภาพน่ิงเสยีง

กราฟิกวดีทิศันภ์าพเคลือ่นไหวทีเ่กี่ยวเน่ืองกนัเขา้ไวด้ว้ยกนัในลกัษณะทีไ่มเ่ป็นเชงิเสน้  (Non-Linear) ทาํให  ้

Hypermedia สามารถนาํเสนอเน้ือหาในรูปแบบใยแมงมมุไดด้งันัน้ผูเ้รยีนจงึสามารถเขา้ถงึขอ้มลูใดก่อนหรอืหลงัก็

ไดโ้ดยไมต่อ้งเรยีงลาํดบัและเกดิความสะดวกในการเขา้ถงึของผูเ้รยีนอกีดว้ย 

4. e-Learningช่วยทาํใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดต้ามจงัหวะของตน  (Self-Paced Learning) 

เน่ืองจากการนาํเสนอเน้ือหาในรูปแบบของ  Hypermedia เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนสามารถควบคุมการเรยีนรูข้องตน

ในดา้นของลาํดบัการเรยีนได ้ (Sequence) ตามพื้นฐานความรูค้วามถนดัและความสนใจของตนนอกจากน้ีผูเ้รยีน

ยงัสามารถเลอืกเรยีนเน้ือหาเฉพาะบางส่วนทีต่อ้งการทบทวนไดโ้ดยไมต่อ้งเรยีนในสิง่ทีเ่ขา้ใจแลว้ซึง่ถอืว่าผูเ้รยีน

ไดร้บัอสิระในการควบคุมการเรยีนของตนเองจงึทาํใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูต้ามจงัหวะของตนเอง 

5. e-Learningทาํใหเ้กดิปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนกบัครูผูส้อนและกบัเพือ่นๆไดเ้น่ืองจาก e-

Learningมเีครื่องมอืต่างๆมากมายเช่น  Chat-Room, Web-Board, E-mail เป็นตน้ทีเ่อื้อต่อการโตต้อบ  

(Interaction) ทีห่ลากหลายนอกจากนัน้ e-Learningทีอ่อกแบบมาเป็นอย่างดจีะเอื้อใหเ้กดิปฏสิมัพนัธร์ะหว่าง

ผูเ้รยีนกบัเน้ือหาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเช่นการออกแบบเน้ือหาในลกัษณะเกมหรอืการจาํลองเป็นตน้ 

6. e-Learningช่วยส่งเสรมิใหเ้กดิทกัษะใหม่ๆ รวมท ัง้เน้ือหาทีม่คีวามทนัสมยัและตอบสนอง

ต่อเรื่องราวต่างๆในปจัจบุนัไดอ้ย่างทนัท่วงทเีพราะการทีเ่น้ือหาการเรยีนรูอ้ยู่ในรูปขอ้ความอเิลก็ทรอนิกส์  (E-text) 

ซึง่ไดแ้ก่ขอ้ความทีไ่ดร้บัการจดัเกบ็ประมวลผลนาํเสนอและเผยแพร่ทางคอมพวิเตอรท์าํใหม้ขีอ้ไดเ้ปรยีบสือ่อื่นๆ

หลายประการโดยเฉพาะอย่างยิง่ในดา้นของความสามารถในการปรบัปรุงเน้ือหาสารสนเทศใหท้นัสมยัไดต้ลอดเวลา

การเขา้ถงึขอ้มลูทีต่อ้งการดว้ยความสะดวกรวดเรว็และความคงทนของขอ้มลู 

7. e-Learningทาํใหเ้กดิรูปแบบการเรยีนทีส่ามารถจดัการเรยีนการสอนใหแ้ก่ผูเ้รยีนในวง

กวา้งขึ้นเพราะผูเ้รยีนใชก้ารเรยีนลกัษณะ e-Learningจะไมม่ขีอ้จาํกดัในดา้นการเดนิทางมาศึกษาในเว ลาใดเวลา

หน่ึงและสถานทีใ่ดสถานทีห่น่ึงดงันัน้ e-Learningจงึสามารถนาํไปใชเ้พือ่สนบัสนุนการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  (Life 
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Long Learning) ไดแ้ละยิง่กว่านัน้ยงัสามารถนาํ e-Learningไปใชเ้พือ่เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนทีข่าดโอกาสทาง

การศึกษาในระดบัอดุมศึกษาไดเ้ป็นอย่างด ี

8. e-Learningทาํใหส้ามารถลดตน้ทนุในการจดัการศึกษานัน้ไดใ้นกรณีทีม่กีารจดัการเรยีน

การสอนสาํหรบัผูเ้รยีนทีม่จีาํนวนมากและเปิดกวา้งใหส้ถาบนัอื่นๆหรอืบคุคลท ัว่ไปเขา้มาใช ้ e-Learningไดซ้ึง่จะ

พบว่าเมือ่ตน้ทนุการผลติ e-Learningเท่าเดมิแต่ปรมิาณผูเ้รยีนมปีรมิาณเพิม่มากขึ้นหรอืขยาย วงกวา้งการใช ้

ออกไปกเ็ท่ากบัเป็นการลดตน้ทนุทางการศึกษา 

มนตช์ยัเทยีนทอง (2545:266-267) ไดก้ลา่วถงึประโยชนข์องe-Learningมดีงัต่อไปน้ี 

1. ความสะดวกสบาย  (Convenient) ระบบการเรยีนการสอนของบทเรยีน e-Learning

สามารถจดัการศึกษาใหก้บัผูเ้รยีนไดต้ามความตอ้งการโดยไมต่อ้งอาศยัช ัน้เรยีนผูเ้รยีนทีอ่าศยัอยู่ในชมุชนห่างไกล

หรอืมภีารกจิหนา้ทีก่ารงานประจาํอยู่กส็ามารถลงทะเบยีนเพือ่ศึกษาบทเรยีนผ่าน e-Learningไดท้ ัง้ทีอ่ยู่ทีบ่า้นพกั

อาศยัหรอืสถานทีท่าํงานเพยีงแต่ต่อเชื่อมเครื่อ งคอมพวิเตอรส่์วนตวัเขา้กบัเครือ่งเซริฟ์เวอรข์อง e-Learningผ่าน

เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตเท่านัน้กศึ็กษาบทเรยีนไดเ้น่ืองจากการเชื่อมต่อเขา้ระบบตอ้งการเพยีงชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน

เท่านัน้ซึง่งา่ยต่อการจดจาํและสะดวกสบายกว่าการนาํเอกสารหรอืหนงัสอืตดิตวัไปศึกษานอกสถานที่ 

2. ความสมัพนัธก์บัปจัจบุนั  (Relevant) เน้ือหาสาระและขอ้มลูต่างๆทีป่รากฏอยู่ในระบบการ

เรยีนการสอนของe-Learningสามารถปรบัเปลีย่นตามสถานการณป์จัจบุนัไดง้า่ยซึง่มคีวามทนัสมยัและสมัพนัธก์บั

ปจัจบุนัมากกว่าเน้ือหาสาระและขอ้มลูในการการเรยีนการสอนแบบปกตซิึง่เป็นการดาํเนินการตามหลกัสูตรที่

กาํหนดไวก่้อนลว่งหนา้หลายปีโดยเฉพาะอย่างยิง่การฝึกอบรมในสถานประกอบการทีต่อ้งการองคค์วาม รูใ้หม่ๆ ใน

การพฒันาศกัยภาพของบคุลากรใหม้คีวามพรอ้มทีจ่ะสามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาดโลกระบบ e-Learningซึง่เน้ือหา

สาระไดถ้กูเกบ็ไวใ้นเซริฟ์เวอรส่์วนกลางสามารถดาํเนินการเปลีย่นแปลงขอ้มลูเหลา่นัน้ใหท้นัสมยัและสมัพนัธก์บั

สถานการณป์จัจบุนัไดง้า่ยและรวดเรว็กว่า 

3. ความเรว็แบบทนัททีนัใด (Immediate) ผูเ้รยีนในระบบe-Learningเพยีงแต่คลกิเมาสเ์พือ่

ปฏสิมัพนัธก์บับทเรยีนทีป่รากฏอยู่กส็ามารถศึกษาบทเรยีนไดท้นัทโีดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้การศึกษาและการ

ฝึกอบรมเพือ่ประกอบอาชพีเมือ่ประสบปญัหาใดๆกส็ามารถต่อเชือ่มเขา้กบัระบบและศึกษาขอ้มลูทีป่ร ากฏอยู่ในe-

Learningไดท้นัท ี

4. ความเป็นเลศิของระบบ (Excellent) ไมเ่พยีงแต่การสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูท้ีเ่หมาะสมและ

มปีระสทิธภิาพเท่านัน้แต่e-Learningยงัสามารถนาํเสนอเน้ือหาสาระและระบบการจดัการทีม่คีวามเป็นเลศิทนัสมยั

และน่าสนใจทาํใหก้ารเรยีนการสอนผ่าน e-Learningเป็นสื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ีช่วนตดิตามมากกว่าระบบการเรยีน

การสอนแบบปกตสิามารถจดัการบทเรยีนไดต้ ัง้แต่เริ่มบทเรยีนจนถงึรายงานผลการเรยีนไดค้รบสมบูรณโ์ดยไม่

ตอ้งเดนิทางไปสถานศึกษาแต่อย่างใด 

5. การมปีฏสิมัพนัธ์ (Interactive) นอกจากการปฏสิมัพนัธก์บับทเรยีนโดยตรงซึง่ถอืว่าเป็น

รูปแบบปกตขิองการปฏสิมัพนัธแ์ลว้ระบบ e-Learningยงัสามารถสรา้งสรรคก์ารปฏสิมัพนัธก์บัผูเ้รยีนทีอ่ยู่ต่าง

ชมุชนดว้ยความสะดวกและมปีระสทิธภิาพเพือ่ร่วมกนัสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูใ้นลกัษณะของระบบการเรยีนรูแ้บบ
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ร่วมมอื (Collaborative Learning System) ทาํใหก้ารเรยีนการสอนผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตมลีกัษณะคลา้ยกบั

การศึกษาในหอ้งเรยีนปกตมิากขึ้นกลา่วไดว้่าเป็นประโยชนท์ีส่าํคญัอกีประการหน่ึงทีช่ดเชยการเรยีนการสอนดว้ย

ตนเองซึง่เคยไดร้บัการมองในแงล่บว่าเป็นการเรยีนรูร้ายบคุคลทีผู่เ้รยีนไมม่ปีฏสิมัพนัธก์บัเพือ่นร่วมช ัน้เรยีนโดย

การจดัการเรยีนการสอนใหม้สีภาพแวดลอ้มในลกัษณะของระบบการเรยีนรูร่้วมกนัหรอืการจดัการเรยีนการสอน

ตามแนวความคิดของกลุม่ทีเ่รยีกว่า  Constructivism System ทาํใหเ้กดิปฏสิมัพนัธร์ะหว่างกลุม่ผูเ้รยีนดว้ยกนั

มากขึ้น 

6. ความเป็นสหวชิาการ  (Interdisciplinary) การเรยีนรูใ้นระบบ e-Learningจะเป็นการ

เรยีนรูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกนัหลายวชิาหรอืทีเ่รยีกว่าสหวชิาการซึง่มคีวามหลากหลายมากกว่าการเรยีนการสอนในระบบ

ปกตซิึง่เป็นการจดัการตามหลกัสูตรรายวชิาใดวชิาหน่ึงเท่านัน้เน่ืองจากไมม่ขีอ้จาํกดัทางดา้นเวลาการสอนเหมอืน

ช ัน้เรยีนปกต ิ

จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้สรุ ปไดว้า่ประโยชนข์อง e-Learningเป็นแนวทางสาํหรบัผูท้ีจ่ะนาํไปใชไ้ดแ้ก่

ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพผูส้อนตดิตามการเรยีนของผูเ้รยีนไดผู้เ้รยีนสามารถควบคุมการเรยีน

ของตนเองไดผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดต้ามจงัหวะของตนเกดิปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนกบัครู ผูส้อนและกบัเพือ่นๆ

ส่งเสรมิใหเ้กดิทกัษะใหม่ๆ รวมท ัง้เน้ือหาทีม่คีวามทนัสมยัเกดิรูปแบบการเรยีนทีส่ามารถจดัการเรยีนการสอนใหแ้ก่

ผูเ้รยีนในวงกวา้งขึ้นลดตน้ทนุในการจดัการศึกษาไดใ้นกรณีทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนสาํหรบัผูเ้รยีนทีม่จีาํนวน

มากและเป็นการเรยีนรูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกนัหลายวชิาหรอืทีเ่รยีกว่าสหวชิาการนอกจากน้ียงัสามารถเปลีย่นแปลงเน้ือหาให ้

สมัพนัธก์บัปจัจบุนัไดอ้ย่างรวดเรว็ 

 

4.4 ขอ้ดี– ขอ้เสยีของอเีลริน์นิง 

ศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษา (2547:13-14)ไดเ้สนอแนวคิดเกี่ยวกบั ขอ้ดขีองอเีลริน์นิงดงัน้ี 

1. ขยายขอบเขตการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนไดท้กุหนทกุแห่ง จากหอ้งเรยีนปกตไิปยงับา้นและที่

ทาํงานได ้ทาํใหป้ระหยดัเวลาในการเดนิทางไปเรยีน และสามารถใหก้ารศึกษาไดก้วา้งขวางครอบคลุมท ัว่โลก และ

เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนเขา้มาศึกษาไดจ้าํนวนมาก 

2. ขยายโอกาสทางการศึกษา ใหผู้เ้รยีนรอบโลก  ในสถานศึกษาต่างๆ ทีร่่วมมอืกนัไดม้โีอกาส

ไดรู้ไ้ปพรอ้มๆกนั 

3. ผูเ้รยีนสามารถกาํหนดเวลาการเรยีนตามความตอ้งการและความสามารถของตวัเอง 

4. การสือ่สารโดยใชอ้เีม ล ์กระดานขา่ว การพดูคุยสด ฯลฯ ทาํใหก้ารเรยีนมชีวีติชวีาขึ้น

กว่าเดมิ 

5. กระตุน้ใหผู้เ้รยีนรูจ้กัการสือ่สารในสงัคม และก่อใหเ้กดิการเรยีนแบบร่วมมอืซึง่สามารถ

ขยายของเขตจากหอ้งเรยีนหน่ึงไปยงัอกีหอ้งเรยีนหน่ึงได ้โดยการเชือ่มต่อทางอนิเทอรเ์น็ต 

6. การเรยีนดว้ยสือ่หลายมติ ิทาํใหผู้เ้รยีนสามารถเลอืกเรยีนเน้ือหาไดต้ามความสะดวก โดย

ไมต่อ้งเรยีงลาํดบั 
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7. การสอนบนเวบ็เป็นวธิกีารทีด่เียีย่มในการใหผู้เ้รยีนไดป้ระสบการณข์องสถานการณจ์าํลอง 

ท ัง้น้ีเพราะสามารถใชก้ราฟิก ภาพน่ิง ภาพเคลือ่นไหว ภาพสามมติ ิในลกัษณะทีใ่กลเ้คียงกบัชวีติจรงิ 

8. ขอ้มลูของหลกัสูตรและเน้ือหา รายวชิาสามารถปรบัไดโ้ดยงา่ย รวดเรว็ และประหยดักว่า 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการจดัทาํเอกสารสิง่พมิพ ์

9. การเรยีนการสอนมใีหเ้ลอืก ท ัง้แบบประสานเวลา (Synchronous) และไมป่ระสานเวลา 

(Asynchronous) คือ เรยีนจากเน้ือหาและโตต้อบกบัผูส้อนในเวลาเดยีวกนั หรอืจะศึกษาเน้ือหาโดยอสิระและ

โตต้อบกบัผูส้อนหรอืผูเ้รยีนคนอื่นๆ ในเวลาใดกไ็ดท้ีต่อ้งการ 

ศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษา (2547: 14) ไดเ้สนอแนวคิดเกี่ยวกบัขอ้เสยีของอเีลริน์นิง ดงัน้ี 

1. ผูเ้รยีนผูส้อนอาจไมไ่ดพ้บกนัเลยกไ็ด ้รวมท ัง้อาจจะไมต่ ้ องพบกบัผูเ้รยีนอื่นๆ ดว้ยกไ็ด ้ทาํ

ใหข้าดการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบคุคล 

2. เพือ่ใหไ้ดป้ระโยชนใ์นการสอนมากทีสุ่ด ผูส้อนจาํเป็นตอ้งใชเ้วลามากในการเตรยีมการ

เรยีนการสอนท ัง้ในดา้นเน้ือหา การใชโ้ปรแกรมและคอมพวิเตอรเ์ป็นตน้ และในส่วนของผูเ้รยีนกจ็าํเป็นตอ้งเรยีนรู ้

การใชโ้ปรแกรมและคอมพวิเตอรเ์ช่นกนั 

3. ในบางแห่งอาจจะมปีญัหาดา้นสาธารณูปโภค เช่น การส่งผ่านขอ้มลูทางสายโทรศพัทล์า่ช ้ า 

หรอืระบบโทรศพัทเ์ขา้ไมถ่งึ ทาํใหไ้มส่ามารถใชบ้รกิารได ้

4. ผูส้อนไมส่ามารถควบคุมการเรยีนไดเ้หมอืนในช ัน้เรยีนปกต ิ

5. ผูเ้รยีนตอ้งรูจ้กัควบคุมตวัเองในการเรยีนไดอ้ย่างด ีจงึจะประสบความสาํเรจ็ในการเรยีนได ้

 จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้สรุปไดว้่า อเีลริน์นิงมขีอ้ดใีนการขยายโอก าสทางการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนเรยีนได ้

ตามความตอ้งการ แต่เมือ่พจิารณาแลว้กพ็บว่าอเีลริน์นิงมขีอ้เสยีใน การเขา้ถงึบทเรยีนอเีลริน์นิง เน่ืองจากในบาง

พื้นทีจ่ะมปีญัหาเรือ่งการใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ 

 

4.5 ทฤษฎกีารออกแบบบทเรยีนอเีลริน์นิง 

บทเรยีนอเีลริน์นิงทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้  จะตอ้งเป็นบทเรยีนทีส่ามารถปรบักลวธิกีารสอนใหเ้หมาะ

กบัประสบการณก์ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  ผูว้จิยัไดส้รุปแนวคดิสาํคญัใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบบทเรยีน อเีลริ ์

นนิงไว ้ ดงัน้ี 

การออกแบบบทเรยีนอเีลริน์นิงที่ตอบสนองต่อความตอ้งการต่อผูเ้รยีนและยดืหยุ่น ไดย้ดึหลกัการ

นาํเสนอเน้ือหาและจดักจิกรรมการเรยีนรูจ้ากการมปีฏสิมัพนัธ์ ตามแนวความคิดของกาเย่ (Gagne’. 1970) ซึง่ได ้

เสนอแนวคิดหลกัการสอน 9 ข ัน้ตามลาํดบัข ัน้ดงัน้ี 

1. ข ัน้สรา้งความตัง้ใจ (Gaining Attention) ในข ัน้น้ีจะมกีารจดัสภาพแวดลอ้ม  สถานการณ์

หรอืเหตกุารณต่์างๆ ทีจ่ะช่วยสรา้งความตัง้ใจและความสนใจใหแ้ก่ผูเ้รยีน 

2. ข ัน้การแจง้วตัถปุระสงคใ์หผู้เ้รยีนทราบ  (Informingthe Learners of Learning the 

Objectives) การบอกใหผู้เ้รยีนทราบถงึจดุประสงคข์องบทเรยีนน้ีมคีวามสาํคญัเป็นอย่างยิง่โดยเฉพาะการเรยีน
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การสอนบนเวบ็ทีผู่เ้รยีนสามารถควบคุมการเรยีนของตนเองไดโ้ดยการเลอืกศึกษาเน้ือหาทีต่อ้งการศึกษาไดเ้อง

ดงันัน้การทีผู่เ้รยีนไดท้ราบถงึจดุประสงคข์องบทเรยีนลว่งหนา้ทาํใหผู้เ้รยี นสามารถมุง่ความสนใจไปทีเ่น้ือหา

บทเรยีนทีเ่กี่ยวขอ้งอกีท ัง้ยงัสามารถเลอืกศึกษาเน้ือหาเฉพาะทีต่นยงัขาดความเขา้ใจทีจ่ะช่วยทาํใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้

ความสามารถตรงตามจดุประสงคข์องบทเรยีนทีไ่ดก้าํหนดไว ้

3. ข ัน้การส่งเสรมิการระลกึพื้นฐานความรูเ้ดมิ (Stimulating Recall Prerequisite Learning)

การทบทวนความรูเ้ดมิช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูเ้น้ือหาใหมไ่ดร้วดเรว็ยิง่ขึ้น รูปแบบการทบทวนความรู ้

เดมิในบทเรยีนบนเวบ็ทาํไดห้ลายวธิเีช่นกจิกรรมการถาม-ตอบคาํถามหรอืการแบง่กลุม่ใหผู้เ้รยีนอภปิรายหรอืสรุป

เน้ือหาทีไ่ดเ้คยเรยีนมาแลว้เป็นตน้ 

4. ข ัน้การนาํเสนอบทเรยีนใหม ่(Presenting the Stimulus Materials) การนาํเสนอบทเรยีน

บนเวบ็สามารถทาํไดห้ลายรูปแบบดว้ยกนัคือ การนาํเสนอดว้ยขอ้ความรูปภาพ เสยีง หรอืแมก้ระท ัง่วดีทิศัน์

อย่างไรกต็ามสิง่สาํคญัทีผู่ส้อนควรใหค้วามสาํคญักค็ือผูเ้รยีนผูส้อนควรพจิารณาลกัษณะของผูเ้รยีนเป็นสาํคญั

เพือ่ใหก้ารนาํเสนอบทเรยีนเหมาะสมกบัผูเ้รยีนมากทีสุ่ด 

5. ข ัน้การชี้แนะแนวทางการเรยีนรู ้(Providing Learner Guidance) การชี้แนวทางการเรยีนรู ้

หมายถงึการชี้แนะใหผู้เ้รยีนสามารถนาํความรูท้ีไ่ดเ้รยีนใหมผ่สมผสานกบัความรูเ้ก่าทีเ่คยไดเ้รยีนไปแลว้เพือ่ให ้

ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้ีร่วดเรว็และมคีวามแมน่ยาํมากยิง่ขึ้น 

6. ข ัน้การก่อใหเ้กดิการปฏบิตัิ  (Eliciting the performance) การเรยีนรูเ้กดิขึ้นจากการที่

ผูเ้รยีนไดม้โีอกาสมส่ีวนร่วมในกระบวนการเรยีนการสอนโดย ใชค้วามสามารถของผูเ้รยีนทีม่อียู่  ดงันัน้ ในการ

จดัการเรยีนการสอนบนเวบ็จงึควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมส่ีวนร่วมในกจิกรรมการเรยีนซึง่อาจทาํไดโ้ดยการจดั

กจิกรรมการสนทนาออนไลนรู์ปแบบ Synchronous หรอืการแลกเปลีย่นความคิดเหน็ผ่านเวบ็บอรด์ในรูปแบบ 

Asynchronous เป็นตน้ 

7. ข ัน้การแจง้ผลการปฏบิตัิ  (Provide Feedback) การแจง้ผลการปฏบิตัใิหผู้เ้รยีนทราบจะ

ช่วยใหผู้เ้รยีนทราบขอ้บกพร่องทีค่วรจะแกไ้ขปรบัปรุงไดถ้กูตอ้ง  

8. ข ัน้การประเมนิผลการปฏบิตั ิ (Assessing performance) การประเมนิผล ความรู ้

ความสามารถผูเ้รยีนเป็นข ัน้ตอนทีส่าํคญัอกีข ัน้ตอนหน่ึงเพราะทาํใหท้ ัง้ผูเ้รยีนและผูส้อนไดท้ราบถงึระดบัความรู ้

ความเขา้ใจทีผู่เ้รยีนมต่ีอเน้ือหาในบทเรยีนนัน้ๆการทดสอบความรูใ้นบทเรยีนบนเวบ็สามารถทาํไดห้ลายรูปแบบไม่

ว่าจะเป็นขอ้สอ บแบบปรนยัหรอือตันยัการจดัทาํกจิกรรมการอภปิรายกลุม่ใหญ่หรอืกลุม่ย่อยเป็นตน้ ซึง่การ

ทดสอบน้ีผูเ้รยีนสามารถทาํการทดสอบบนเวบ็ผ่านระบบเครอืขา่ยได ้

9. ข ัน้การเสรมิความแมน่ยาํและการถ่ายโยง  (Enhancing Retention and Transfer) 

ผูส้อนจะทาํการเสรมิความแมน่ยาํใหเ้กดิขึ้นแก่ผูเ้รยีน ซึง่จะช่วยใหผู้เ้รยีนถ่ายโยงความรูน้ ัน้ไปใชก้บัสิง่ต่างๆได ้

จากการศึกษาแนวคิด ของกาเย่  สรุปไดว้า่ ก่อนการนาํเสนอบทเรยีนควรมกีารเรา้ความสนใจของ

ผูเ้รยีน โดยการใชภ้าพ แสง ส ีเสยีงหรอืใชส้ือ่ประกอบกนัหลายๆ อย่างจากนัน้จงึแจง้ จดุประสงคข์องบทเรยีน 

ทบทวนความรูเ้ดมิก่อนทีจ่ะนาํเสนอความรูใ้หม ่นาํเสนอบทเรยีนบนเวบ็ ชี้แนะแนวทางการเรยีนรู ้ ใหผู้เ้รยีนมส่ีวน
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ร่วมในการเรยีนซึง่ผูส้อนสามารถตดิต่อสือ่สารกบัผูเ้รยีนไดโ้ดยตรงอย่างใกลช้ดิ  จากนัน้จงึทาํการทดสอบความรู ้

ความสามารถผูเ้รยีน และครูควรเสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามจาํและสามารถนาํความรูไ้ปเชื่อมโยงกบัสิง่ต่างๆ 

พารค์ (Park. 1981: 211) ไดเ้สนอแนวคิด  ในการออกแบบบทเรยีน อเีลริน์นิงทีม่ปีระสทิธภิาพโดย

การใชยุ้ทธศาสตรR์SIS(Response  Sensitive  Instructional  Strategies) ประกอบดว้ย5ข ัน้ตอน  ดงัน้ี 

1. สรา้งความสนใจใหก้บัผูเ้รยีนโดยการใชรู้ปภาพ ภาพเคลือ่นไหว การใชข้อ้ความที่ น่าสนใจ

ก่อนทีจ่ะมกีารสอน  การเขยีนบทนาํทีเ่นน้ความสาํคญัของผูเ้รยีน จะช่วยเพิม่แรงจูงใจในการเรยีนรูใ้หเ้กดิมากขึ้น

ได ้

2. เพิม่รบัรูข้องผูเ้รยีนในเน้ือหา ดว้ยการใชยุ้ ทธศาสตรเ์ตรยีมการก่อนสอน เช่น แจง้

วตัถปุระสงคก์ารเรยีนวา่ภายหลงัเรยีบจบบทเรยีนบน  Internet  แลว้ผูเ้รยีนจะทาํอะไรไดบ้า้ง 

3. ใหผู้เ้รยีนเรยีนรูเ้น้ือหาใหม ่ โดยปกตแิลว้จะนาํเสนอในรูปแบบบทเรยีน  แบบการสอน  

(Tutorial  Program) ซึง่จะมกีารเสนอเน้ือหา การถามการตอบ การตดัสนิผลการตอบการใหข้อ้มลูป้อนกลบัห รอื

เป็นการสอนซ่อมเสรมิ 

4. เพิม่ความเขา้ใจของผูเ้รยีน โดยการใหท้าํแบบฝึกหดั ใหต้อบปญัหา ใหข้อ้มลูป้อนกลบัให ้

การเสรมิแรง  จดัหาแนวทางการเรยีนทีเ่หมาะสมมกีารประเมนิผลกจิกรรมของผูเ้รยีน เป็นตน้ 

5. เพิม่ความคงทนในการใช ้  โดยใช ้การสรุปสาระความสาํคญัของบทเรยีน หรอืการถาม

คาํถามเพิม่เตมิ 

จากการศึกษาการออกแบบบทเรยีนบนเครอืขา่ ยอนิเทอรเ์น็ตของพารค์  พบว่า ในการออกแบบ

บทเรยีนตอ้งมี การสรา้งความสนใจใหก้บัผูเ้รยีน จากนัน้มกีารกาํหนดวตัถปุระสงคข์องการเรยีน  ในการตอบ

คาํถามตอ้งมกีารใหผ้ลยอ้นกลบัทนัท ี เพือ่เป็นการเสรมิแรง  ทาํให ้ ผูเ้รยีนเรยีนบทเรยีน  ส่งผลใหบ้ทเรยีนที่

ออกแบบมปีระสทิธภิาพ  

รทิชี่ และ ฮอฟแมน (Ritchie; &Hoffman.1997) ไดเ้สนอแนวคิด ในการออกแบบบทเรยีนบท

เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีด่ทีี่สุด  อาศยักระบวนการเรยีนการสอน7ข ัน้ตอน ดงัน้ี 

1. การสรา้งแรงจงูใจใหก้บัผู ้ เรยีน (Motivating the Learner) การออกแบบควรเรา้ความ

สนใจ โดยการใชก้ราฟิก ภาพเคลือ่นไหวสแีละเสยีงประกอบเพือ่กระตุน้ผู ้ เรยีนใหอ้ยากเรยีนรูค้วรใชก้รา ฟิกขนาด

ใหญ่ไมซ่บัซอ้น  การเชือ่มโยงไปยงัเวบ็อืน่ตอ้งน่าสนใจเกีย่วขอ้งกบัเน้ือหา 

2. บอกวตัถปุระสงคข์องการเรยีน (Identifying what  is to be Learned) เพือ่เป็นการบอกให ้  

ผูเ้รยีนรูล้ว่งหนา้ถงึประเดน็สาํคญัของเน้ือหาและเป็นการบอกถงึเคา้โครงของเน้ือหาซึง่จะเป็นผลใ หก้ารเรยีนรูม้ี

ประสทิธภิาพขึ้น อาจบอกวตัถปุระสงคเ์ชงิพฤตกิรรมหรอืว ัตถปุระสงคท์ ัว่ไปโดยใช ้ คาํส ัน้ๆ หลกีเลีย่งคาํทีไ่มเ่ป็น

ทีรู่จ้กั ใชก้รา ฟิกงา่ยๆ เช่น กรอบ หรอืลูกศรเพือ่ใหก้ารแ สดงวตัถปุระสงคน่์าสนใจยิง่ขึ้น การเชือ่มโยงไปยงัเวบ็

ภายนอกอาจทาํใหผู้เ้รยีนลมืวตัถปุระสงคข์อ งบทเรยีน การแกไ้ขปญัหาน้ี คอื  ผูอ้อกแบบควรเลอืกทีจ่ะเชือ่มโยง

ลงิคภ์ายนอกทีเ่กี่ยวขอ้งกบับทเรยีนเท่านัน้ 
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3. ทบทวนความรูเ้ดมิ (Reminding  Learners of Past Knowledge) เพือ่เป็นการเตรยีม

พื้นฐานผูเ้รยีนสาํหรบัความรูใ้หม ่การทบทวนไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นการทดสอบเสมอไปอาจใชก้ารกระตุน้ ใหผู้เ้รยีนนึก

ถงึความรูท้ีไ่ดร้บั ก่อนเรื่องน้ีโดยใชเ้สยีงพดูขอ้ความ ภาพ หรอืใชห้ลายๆ อย่างผสมผสานกนัท ัง้น้ีขึ้ นอยู่กบัความ

เหมาะสมของเน้ือหา มกีารแสดงความเหมอืน ความแตกต่างของโครงสรา้งบทเรยีนเพือ่ทีผู่เ้รยีนจะไดร้บัความรู ้

ใหมไ่ดเ้รว็นอกจากนัน้ผูอ้อกแบบควรตอ้งทราบภมูหิลงัของผูเ้รยีนและทศันคตขิองผูเ้รยีน  

4. ผูเ้รยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนรู ้ (Requiring Active Involvement) นกัการศึกษา

ต่างเหน็พอ้งตอ้งกนัว่า  การเรยีนรูจ้ะเกดิขึ้นเมือ่ผูเ้รยีนมคีวาม ตัง้ใจทีจ่ะรบัความรูใ้หม ่ ผูเ้รยีนทีม่ลีกัษณะ

กระตอืรอืรน้จะรบัความรูไ้ด ้ ดกีวา่ผูเ้รยีนทีม่ลีกัษณะเฉ่ือย  ผูเ้รียนจะจดจาํไดด้ ีถา้มกีารนาํเสนอเน้ือหาด ีสมัพนัธ์

กบัประสบการณเ์ดมิของผูเ้รยีนผูอ้อกแบบบทเรยีนควรหาเทคนิคต่างๆ  เพือ่ใชก้ระตุน้ผูเ้รยีนใหน้าํความรูเ้ดมิมาใช ้

ในการศึกษาความรูใ้หม ่รวมท ัง้ตอ้งพยายามหาทางทาํใหก้ารศึกษาความรูใ้หมข่องผูเ้รยีนกระจ่างชดัมากขึ้น  

พยายามใ หผู้เ้รยีนรูจ้กั เปรยีบเทยีบ แบง่กลุม่หาเหตผุล คน้ควา้วเิคราะหห์าคาํตอบดว้ยตนเอง โดยผูอ้อกแบบ

บทเรยีนตอ้งค่อยๆ ชี้แนวทางจากมมุกวา้งแลว้รวมรดัใหแ้คบลง รวมท ัง้ใชข้อ้ความกระตุน้ใหผู้เ้รยีนคิด 

5. ใหค้าํแนะนาํและใหผ้ลยอ้นกลบั (Providing  Guidance  and  Feedback)  การใหค้าํแนะนาํ

และใหข้อ้มลูยอ้นกลบัในระหว่างทีผู่เ้รยีนศึกษาอยู่ในเวบ็ เป็นการกระตุน้ความสนใจของผูเ้รี ยนไดด้ ี ผูเ้รยีนจะ

ทราบความกา้วหนา้ในการเรยีนของตนเอง การเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนร่วมคิดร่วมกจิกรรมในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

เน้ือหา การถามการตอบ จะทาํใหผู้เ้รยีนจดจาํ ไดม้ากกว่าการอ่านหรอืลอกขอ้ความเพยีงอย่างเดยีว ควรใหผู้เ้รยีน

ตอบสนองวธิใีดวธิหีน่ึงเป็นคร ัง้คราว หรอืตอบคาํถามไดห้ลายๆ แบบ เช่น เตมิคาํลงในช่องว่าง จบัคู่  แบบฝึกหดั

แบบปรนยั โดยใชค้วามสามารถของโปรแกรม CGI (Common Gateway Interface) ซึง่เป็นโปรแกรมการ

ปฏสิมัพนัธก์บัคอมพวิเตอรช่์วยในการออกแบบ 

6. ทดสอบความรู ้ (Testing) เพือ่ใหแ้น่ใจวา่นกัเรยีนไดร้ ั บความรู ้ ผูอ้อกแบบสามารถ

ออกแบบ แบบทดสอบออนไลน ์หรอืออฟไลนก์ไ็ด ้  เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนสามารถประเมนิผล การเรยีนของ

ตนเองได ้  อาจจดัใหม้กีารทดสอบระหวา่งเรยีน หรอืทดสอบท ้ ายบทเรยีน ท ัง้น้ีควรสรา้ง ขอ้สอบใหต้รงกบั

จดุประส งคข์องบทเรยีน ขอ้สอบ  คาํตอบและขอ้มู ลยอ้นกลบัควรอยู่ในกรอบเดยีวกนั  และแสดงต่อเน่ืองอย่าง

รวดเรว็ ไมค่วรใหผู้เ้รยีนพมิพค์าํตอบยาวเกนิไป ควรบอกผูเ้รยีนถงึวธิตีอบใหช้ดัเจน คาํนึงถงึความแมน่ยาํและ

ความเชื่อถอืไดข้องแบบทดสอบ 

7. การนาํเสนอขอ้มลูเพิม่เตมิหรอืการซ่อมเสรมิ (Providing Enrichment and Remediation) 

ในการสรุปแนวคิดสาํคญัควรใหผู้เ้รยีนทราบความรูใ้หมม่ส่ีว นสมัพนัธก์บัความรูเ้ดมิอย่างไร ควรเสนอแนะ

สถานการณท์ีจ่ะนาํความรูใ้หมไ่ปใช ้ และบอกผูเ้รยีนถงึแหลง่ขอ้มลูทีจ่ะใชอ้า้งองิหรอืคน้ควา้ต่อไป 

จากการศึกษาข ัน้ตอนการออกแบบบทเรยีนอเีลริน์นิงของ รทิชี ่และ ฮอฟแมน พบวา่  ประกอบดว้ย

7 ข ัน้ตอน คือ การสรา้งแรงจงูใจใหก้บัผูเ้รยีน บอกวตัถปุระสงคข์องการเรยีน ทบทวนความรูเ้ดมิ ผูเ้รยีนตอ้ง มี

ความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนรู ้ใหค้าํแนะนาํใหผ้ลยอ้นกลบั ทดสอบความรู ้และการนาํเสนอขอ้มลูเพิม่เตมิหรอืการ

ซ่อมเสรมิ โดยท ัง้ 7 ข ัน้ตอน ซึง่สามารถนาํไปยุกตใ์ชใ้นการออกแบบบทเรยีนอเีลริน์นิงไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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5. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 

กระทรวงศึกษาไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข ัน้พื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ใหเ้ป็น

หลกัสูตรซึง่จดัทาํขึ้นสาํหรบัทอ้งถิน่และสถานศึกษาไดน้าํไปเป็นกรอบและทศิทางในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึ กษา

และจดัการเรยีนการสอน เพื่อพฒันาเยาวชนไทยทกุคนในระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐานใหม้ี คุณภาพดา้นความรู ้และ

ทกัษะทีจ่าํเป็นสาํหรบัการดาํรงชวีติในสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงและแสวงหาความรูเ้พือ่พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง

ตลอดชวีติ 

5.1 หลกัการ 

เพือ่ใหก้ารจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานเป็นไปตามแนวนโยบายการจดัการศึกษาของประเทศจงึกาํหนด

หลกัการของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข ัน้พื้นฐานพทุธศกัราช2551ดงัน้ี(กระทรวงศึกษาธกิาร. 2551: 4) 

1. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพือ่ความเป็นเอกภาพของชาต ิมจีดุหมายและมาตรฐานการเรยีนรู ้

เป็นเป้าหมายสาํคญัสาํหรบัพฒันาเดก็และเยาวชนใหม้คีวามรู ้ทกัษะ เจตคต ิและคุณธรรมบนพื้นฐานของความ

เป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพือ่ปวงชน ทีป่ระชาชนทกุคนมโีอกาสไดร้บัการศึกษาอย่างเสมอ

ภาคและมคุีณภาพ 

3. เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีส่นองการกระจายอาํนาจ ใ หส้งัคมมส่ีวนร่วมในการจดัการศึ กษา

ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน่ 

4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีม่โีครงสรา้งยื ดหยุ่นท ัง้ดา้นสาระการเรยีนรู ้เวลาและการจดัการ

เรยีนรู ้

5. เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

6. เป็นหลกัสูตรการศึกษาสาํหรบัการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั ครอบคลุม

ทกุกลุม่เป้าหมาย สามารถเทยีบโอนผลการเรยีนรู ้และประสบการณ์ 

 

5.2 จุดมุ่งหมาย 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข ัน้พื้นฐาน มุง่พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นคนด ีมปีญัญา มคีวามสุขมี

ศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบชพี จงึกาํหนดเป็นจดุหมายเพือ่ใหใ้หเ้กดิกบัผูเ้รยีนเมือ่จบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน ดงัน้ี(กระทรวงศึกษาธกิาร. 2551: 5) 

1. มคุีณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมทีพ่งึประสงค ์เหน็คุณค่าของตนเอง มวีนิยัและปฏบิตัิ

ตนตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา หรอืศาสนาทีต่นนบัถอื ยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

2. มคีวามรูอ้นัเป็นสากลและมคีวามสามารถในการสือ่สาร การคิด การแกป้ญัหา การใช ้

เทคโนโลย ีและมทีกัษะชวีติ 

3. มสุีขภาพกายและสุขภาพจติทีด่ ีมสุีขนิสยั และรกัการออกกาํลงักาย 
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4. มคีวามรกัช าต ิจติสาํนึกในความเป็นพลเมอืงไทย และพลโลก ยดึม ัน่ในวถิชีวีติและการ

ปกครองตามระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 

5. มจีติสาํนึกในการอนุรกัษว์ฒันธรรมและภมูปิญัญาไทย การอนุร ั กษแ์ละพฒันาสิง่แวดลอ้ม  

มจีติสาธารณะทีมุ่ง่ทาํประโยชนแ์ละสรา้งสิง่ทีด่งีามในสงัคม และอยู่ร่วมกนัในสงัคมอย่างมคีวามสุข 

 

5.3 สาระและมาตรฐานการเรยีนรูก้ลุม่สาระภาษาไทย 

หลกัสูตรแกนกล างการศึกษาข ัน้พื้นฐาน กาํหนดสาระและมาตรฐ านการเรยีนรู ้เรยีนรูเ้ป็นเกณฑใ์น

การกาํหนดคุณภาพของผูเ้รยีน ในทีน้ี่ขอเสนอสาระและมาตรฐานการเรยีนรูก้ลุม่สาระภาษาไทย  ดงัน้ี

(กระทรวงศึกษาธกิาร. 2551: 12) 

สาระที่ 1 การอา่น 

มาตรฐาน ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสรา้งความรูแ้ละความคิด เพือ่นาํไปใชต้ดัสนิใจแกป้ญัหา

ในการดาํเนินชวีติและมนิีสยัรกัการอ่าน 

สาระที่ 2 การเขียน 

มาตรฐาน ท 2.1 ใชก้ระบวนการเขยีน เขยีนสือ่สาร เขยีนเรยีงความ ย่อความ และเขยีน

เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขยีนรายงานขอ้มลูสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

สาระที่ 3 การฟงั การดู และการพดู 

มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลอืกฟงัและดูอย่างมวีิ จารณญาณ และพดูแสดงความรู ้  ความคิด 

ความรูส้กึในโอกาสต่างๆ อย่างมวีจิารณญาณและสรา้งสรรค ์

สาระที่ 4 หลกัการใชภ้าษาไทย 

มาตรฐาน ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาตแิละหลกัภาษาไทย การเปลีย่นแปลงของภาษาและพลงัของ

ภาษา ภมูปิญัญาทางภาษา และรกัษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ

สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเหน็ วจิารณว์รรณคด ีและวรรณกรรมไทย อย่าง

เหน็คุณค่าและนาํมาประยุกตใ์ชใ้นชวีติจรงิ 

 

5.4 ตวัช้ีวดั 

ตวัชี้วดัระบสุิง่ทีผู่เ้รยีนพงึรูแ้ละปฏบิตัไิด ้รวมท ัง้คุณลกัษณะของผูเ้รยีนในแต่ละระดบัช ัน้ ซึง่

สะทอ้นถงึมาตรฐานการเรยีนรู ้ มคีวามเฉพาะเจาะจงและมคีวามเป็ นรูปธรรมนาํ ไปใชใ้นการกาํหนดเน้ือหา จดัทาํ

หน่วยการเรยีนรู ้จดัการเรยีนการสอน และเป็นเกณฑส์าํคญัสาํหรบัการวดัประเมนิผลเพือ่ตรวจสอบคุณภาพ

ผูเ้รยีน(กระทรวงศึกษาธกิาร. 2551: 9) 

1. ตวัช้ีวดัชัน้ปี  เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รยีนแต่ละช ัน้ปีในระดบัการศึกษาภาคบงัคบั 

(ประถมศึกษาปีที ่1 – มธัยมศึกษาปีที ่3) 
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2. ตวัช้ีวดัช่วงชัน้  เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รยีนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

(มธัยมศึกษาปีที ่4 – 6) 

 

ตวัช้ีวดั (มฐ. ท 4.1 ป.5/3) 

การวเิคราะหต์วัชี้วดั วชิาภาษาไทย เรื่อง ภาษาถิน่ ช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5 สาระที่ 4 หลกัการใช ้

ภาษาไทย มาตรฐาน ท 4.1(มฐ. ท 4.1 ป.5/3) มกีารวเิคราะหต์วัชี้วดัใหส้อดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐานการเรยีนรู ้

ดงัต่อไปน้ี (กระทรวงศึกษาธกิาร. 2551: 52) 

สาระที่ 4 หลกัการใชภ้าษา 

มาตรฐาน  ท 4.1   เขา้ใจธรรมชาตแิละหลกัภาษาไทย การเปลีย่นแปลงของภาษาและพลงัของ  

ภาษา ภมูปิญัญาทางภาษา และรกัษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ

ตวัช้ีวดัชัน้ปี ป.5 

1. ระบชุนิดและหนา้ทีข่องคาํในประโยค 

2. จาํแนกส่วนประกอบของประโยค 

3. เปรยีบเทยีบภาษาไทยมาตรฐานกบัภาษาถิน่ 

4. ใชค้าํราชาศพัท ์

5. บอกคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

6. แต่งบทรอ้ยกรอง 

7. ใชส้าํนวนไดถ้กูตอ้ง 

จากการศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข ัน้พื้นฐาน พทุธศกัราช  2551 สรุปไดว้า่ หลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาข ัน้พื้นฐาน มุง่พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นคนด ีมปีญัญา มคีวามสุขมศีกัยภาพในการศึกษาต่อ และ

ประกอบชพี ประชาชนทกุคนมโีอกาสไดร้บัการศึกษาอย่างเสมอภาคและมคุีณภาพมจีติสาํนึกในการอนุรกัษ์

วฒันธรรมและภมูปิญัญาไทย  โดยการเรยีนวชิาภาษาไทยจะ มตีวัชี้วดัระบสุิง่ทีผู่เ้รยีนพงึรูแ้ละปฏบิตัไิด ้รวมท ัง้

คุณลกัษณะของผูเ้รยีนในแต่ละระดบัช ัน้ ซึง่สะทอ้นถงึมาตรฐานการเรยีนรู ้

 

6. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาภาษาไทย เรือ่งภาษาถิน่ 

การศึกษาไทยในปจัจบุนัมุง่เนน้ใหผู้เ้รยีนเป็นสาํคญั และเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสเลอืกเรยีนรู ้

เรื่องราวต่างๆ ทีอ่ยู่ใกลต้วัมากทีสุ่ด โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ภาษาและวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

ตลอดถงึวรรณกรรมทอ้งถิน่ของผูเ้รยีน เรื่องภาษาถิน่และวรรณกรรมทอ้งถิน่ถอืว่าเป็นเรื่องหน่ึงในบรรดาทีอ่ยู่ ใกล ้

ตวัผูเ้รยีนทีสุ่ด ดงันัน้ ผูเ้รยีน ทีอ่าศยัอยู่ตามภมูภิาคต่างๆ ของประเทศ จงึมโีอกาสไดเ้รยีนรูภ้าษาถิน่ และ

วรรณกรรมทอ้งถิน่ของตนเอง นัน่คือ ผูเ้รยีน ทางภาคเหนือของไทย กค็วรจะมโีอกาสไดศึ้กษาเรยีนรูภ้าษาถิน่กาํ

เมอืง และวรรณกรรมทอ้งถิน่ทีเ่ป็นภาษากาํเมอืง ซึง่เ ป็นมรดกตกทอดทางภมูปิญัญาทอ้งถิน่ของนกัปร าชญ ์ทีเ่ป็น

บรรพบรุุษของพวกเขา กจ็ะทาํใหผู้ศึ้กษาเกดิความภาคภมูใิจตนเอง ในภาษาถิน่ของตน และรกัทอ้งถิน่ของตนเอง
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มากยิง่ขึ้น รวมถงึมคีวามเคารพนบัถอืความเป็นปราชญข์องจนิตกวศีรลีา้นนาดว้ย และผลพลอยไดอ้นัจะพงึเกดิ

จากการศึกษาเรยีนรูท้ีส่าํคญัยิง่ไปกว่านัน้กค็ือ ประโยชนท์างดา้นจรยิธรรม ซึง่ผูศึ้กษาสามารถจดจาํคาํสุภาษติ คาํ

คม ต่างๆ ซึง่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมทีน่าํมาศึกษาและสามารถนาํไปประพฤตปิฏบิตัใินชวีติประจาํวนัได ้ (เรอืงเดช 

ปนัเขือ่นขตัยิ.์2552: 1) 

5.1 ความหมายของภาษาถิน่ 

ภาษาถิน่  หมายถงึ  ภาษาไทยถิน่ทีน่กัศึกษาตอ้งเรยีนรูม้อียู่ 4 ถิน่ ไดแ้ก่ ภาษาไทยถิน่เหนือ 

ภาษาไทยถิน่อสีาน ภาษาไทยถิน่กรุงเทพฯ และภาษาไทยถิน่ใต ้(เรอืงเดช ปนัเขือ่นขตัยิ.์ 2552: 3) 

ภาษาถิน่หมายถงึ ภาษาทีใ่ชพ้ดูติ ดต่อสือ่สาร ตามทอ้งถิน่ต่างๆ สือ่ความหมายเขา้ใจกนัในทอ้งถิน่

นัน้ๆ ซึง่แต่ละทอ้งถิน่อาจพดูแตกต่างกนัไปจากภาษาไทยมาตรฐาน ท ัง้ในดา้นเสยีง คาํ และการเรยีงคาํบา้ง แต่

ความหมายคงเดมิ(วไิลศกัดิ์ กิง่คาํ. 2554:1) 

 

5.2 การแบ่งภาษาไทยถิน่ 

การแบง่ภาษาไทยถิน่ทีใ่ชพ้ดูกนัในทอ้งถิน่ต่างๆ ของประเทศ ไทยนัน้ ถา้แบง่ตามความแตกต่างของ

ภมูศิาสตร ์หรอืทอ้งถิน่ทีท่ีผู่พ้ดูภาษานัน้ๆ อาศยัอยู่ อาจแบง่เป็น 4 กลุม่ใหญ่ๆ ดงัน้ี (วไิลศกัดิ์ กิง่คาํ . 2544:1-2) 

1. ภาษาไทยถิน่กลาง ไดแ้ก่ ภาษาทีใ่ชพ้ดูกนัในเมอืงหลวงของประเทศไทยและจงัหวดัรอบๆ  

ทางภาคกลางของประเทศ 

2. ภาษาไทยถิน่ใต ้ไดแ้ก่ ภาษาทีใ่ชพ้ดูกนัในจงัหวดัภาค ใตข้องประเทศไทย เช่น สงขลา 

ภเูกต็ พงังา สุราษฏรธ์านี เป็นตน้ 

3. ภาษาไทยถิน่อสีาน ไดแ้ก่  ภาษาทีใ่ชพ้ดูกนัในจงัหวดัทางภาค ตะวนัออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย เช่น ชยัภมู ิอบุลราชธานี อดุรธานี รอ้ยเอด็ เป็นตน้ 

4. ภาษาไทยถิน่เหนือ ไดแ้ก่ ภาษาทีใ่ชพ้ดูกนัในจงัหวดัทางภาคเหนือของประเทศไทย เช่น 

เชยีงใหม ่ลาํพนู ลาํปาง แมฮ่่องสอน เป็นตน้ 

การแบง่ภาษาไทยถิน่ดงักลา่วน้ี เป็นการแบง่โดยอาศยัประชากรจาํนวนมากในทอ้งถิน่นัน้ๆ เป็นผูใ้ช ้

ภาษา ซึง่ถอืว่า เป็นการแบง่อย่างกว ้ างๆ เพราะในแต่ละทอ้งถิน่ ยงัมภีาษาถิน่ย่อยอื่นๆ อกีเป็นจาํนวนมาก แต่มี

การใชพ้ดูเพยีงบางกลุม่เท่านัน้ ในทีน้ี่ ตอ้งการเนน้การใชภ้าษาไทยถิน่ ท ัง้ 4 ถิน่ คือ กลาง ใต ้อสีาน และเหนือ 

 

5.3 สาเหตกุารเกดิภาษาถิน่ 

สาเหตทุีท่าํใหเ้กดิภาษาถิน่ต่างๆ หรอืภาษาถิน่ย่อยมานัน้ มเีหตผุลใหญ่ๆ อยู่ 3 ประการคอื (วไิล

ศกัดิ์ กิง่คาํ. 2544:2) 

1. ภมูศิาสตร์อยู่คนละทอ้งถิน่ ขาดการไปมาหาสู่ซึง่กนัและกนัเป็นเวลานาน หลายช ัว่อายุคน 

ถา้ต่างถิน่ไมไ่ปมาหาสู่กนัเป็นเวลานานๆ ทาํใหก้ลุม่ชนชาตไิทย รวมท ัง้ภาษาของกลุม่เขาเปลีย่น แปลงไปกลายเป็น

ภาษาถิน่อื่นๆ ซึง่ไมเ่หมอืนกนักบัภาษาด ัง้เดมิในทีสุ่ด 
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2. กาลเวลาเปลีย่นไปจากสมยัหน่ึงไปสู่อกีสมยัหน่ึง ทาํใหภ้าษาเปลีย่นแปลงไป ตามกาลเวลา 

และเป็นไปตามเทคโนโลยต่ีางๆทีเ่ปลีย่นแปลงไป กลา่วคือ มกีารเปลีย่นแปลง คาํศพัทท์ี่ เรยีกยากกวา่ไปเรยีก

คาํศพัทท์ีเ่รยีกงา่ยกว่ากะทดัรดักว่า 

3. อทิธพิลของภาษาอื่นทีอ่ยู่ใกลเ้คียง ซึง่เป็นชนหมูม่ากมอีทิธพิลกว่า มกีารยมืคาํศพัทจ์าก

ภาษาทีม่อีทิธพิลกว่า และเกดิการประสมประสานระหว่างสองภาษา ทีอ่ยู่ใกลเ้คียงกนั ทาํใหส้าํเนียงของภาษาใหม่

ขึ้น สาํเนียงใหมน้ี่ จะกลายเป็นภาษาถิน่หน่ึงต่างหาก คือ เป็นภาษาถิน่ทีส่าม ซึง่มลีกัษณะสาํเนียงไมเ่หมอืนกบั

ภาษาทีห่น่ึงและภาษาทีส่อง 

จากสาเหตทุ ัง้ 3 ประการน้ี จะเหน็ไดว้า่ ภาษาถิน่เกดิจากจดุหน่ึงแลว้กข็ยายไปยงัอกีจดุหน่ึงดว้ย

เหตผุลขา้งตน้  

สมทรง บรุุษพฒัน ์(2543: 4-5)ไดก้ลา่วถงึสาเหตทุีท่าํใหเ้กดิภาษาถิน่ ดงัน้ี 

1. ธรรมชาตขิองภาษาคือการเปลีย่นแปลงทีด่าํเนินไปอย่างสม ํา่เสมอและมรีะบบ  

ภาษาเป็นสิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่เสมอๆ อย่างชา้ๆ ดงันัน้ในช ัว่ชวีติคนคนหน่ึง จะไมค่่อย

สงัเกตเหน็การเปลีย่นแปลงน้ี การเปลีย่นแปลงของภาษาทีเ่หน็ไดช้ ัดทีสุ่ดคือการออกเสยีงการเรยีกภาษาแรกนัน้จะ

เรยีกจากพอ่แม ่และคนรอบขา้งโดยการเลยีนแบบซึง่ มผีดิเพี้ยนไปจากตน้ฉบบัเลก็นอ้ย หากไมม่คีนแกใ้ห ้ หลาย

ช ัว่อายุคน กจ็ะผดิเพี้ยนมากขึ้น ทาํใหเ้กดิเป็นการกลายเสยีง เช่น 

สมยัพอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช โสง โนน โอก 

สมยัปจัจบุนั   สอง นอน ออก 

การเปลีย่นแปลงของภาษาทีเ่กดิขึ้นอย่ างเป็นระบบทาํใหค้นต่างถิน่พดูกนั เขา้ใจ เช่น เมือ่

เกดิการเปลีย่นแปลงเสยีง กเป็น ข การเปลีย่นแปลงน้ีกจ็ะเกดิในคาํทกุคาํ เป็นการเปลีย่นแปลงทีส่ม ํา่เสมอ (สม

ทรง บรุุษพฒัน.์2543; อา้งองิจากวจินิตน ์ภาณุพงศ.์ 2519) 

2. การขาดการตดิต่อกนั 

หากผูพ้ดูภาษามกีารตดิต่อกนั (Intercommunication) ถงึแมว้า่จะมกีารเปลีย่นแปลงทาง

ภาษา กจ็ะไมท่าํใหภ้าษาแยกออกเป็นภาษาถิน่ การขาดการตดิต่ออาจเน่ืองมาจากสภาพภมูปิระเทศ  ดนิฟ้าอากาศ 

การยา้ยทีท่าํกนิ และการแบง่ช ัน้ทางสงัคม การตดิต่อกนันอกจากจะป้องกนัไมใ่หเ้กดิภาษาถิน่แลว้ ยงัทาํใหค้วาม

แตกแยกของภาษาถิน่หมดไป (dialect leveling) (สมทรง บรุุษพฒัน.์ 2543; อา้งองิจากFalk. 1973) 

3. ความสะดวกในการใชภ้าษา 

การเปลีย่นแปลงของภาษา โดยเฉพาะในเรื่องเสยีงนัน้มกัจะเกดิขึ้นจากความสะดวกในการ

ออกเสยีงหรอืเพือ่ความงา่ยของการออกเสยีง เช่น ในภาษาไท ยโบราณ จะพบเสยีงหลายเสยีงทีผู่พ้ดูภาษาไทยถิน่

กลางในปจัจบุนัไมส่ามารถออกเสยีงได ้(สมทรง บรุุษพฒัน:์ 2543; อา้งองิจาก วไิลวรรณ ขนิษฐานนัท.์ 2526) 

4. การรบัวฒันธรรมการผสมผสานกนัทางเชื้อชาต ิ

เมือ่ผูพ้ดูภาษาเดยีวกนัแยกไปตัง้ถิน่ฐานใน ทีต่่างๆ แต่ละกลุม่ทีแ่ยกออกไปก็ จะรบัเอา

วฒันธรรมและมกีารผสมทางเชื้อชาตกิบักลุม่คนทีอ่ยู่ใกลเ้คียง จงึย่อมเกดิการผสมกลมกลนืทางภาษาดว้ย มกีาร
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คดิคาํใหมเ่พือ่ใชเ้รยีกสิง่ของใหมท่ีพ่บใน ดนิแดนใหม ่เช่น ภาษาไทยถิน่ใตก้ย็มืคาํมลายูมาใช ้ภาษาไทยถิน่กลาง

ไดร้บัอทิธพิลของซกีโลกตะวนัตก กม็คีาํยมืจากภาษาองักฤษมาใช ้ภาษาไทยอสีานกม็คีาํเขมรมาปะปน เป็นตน้ 

(สมทรง บรุุษพฒัน.์2543;อา้งองิจาก สุวฒันา เลีย่มประวตั.ิ 2532) 

5. การผสมทางวฒันธรรม 

ชนชาตทิีม่วีฒันธรรมสูงกว่าย่อมถ่ายทอดวฒันธรรมของตนใหแ้ก่ชาตทิีม่วีฒันธรรมดอ้ย

กว่า ทาํใหเ้กดิการผสมผสานทางวฒันธรรม และก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงภาษา 

 

5.4 ประโยชนใ์นการศึกษาภาษาไทยถิน่ 

วไิลศกัดิ์ กิง่คาํ (2544:2-3)ไดก้ลา่วถงึประโยชนข์องการศึกษาภาษาถิน่ไวด้งัน้ี 

1. เกดิความเขา้ใจในเรื่องของภาษาว่าภาษาในโลกน้ี นอกจากจะมหีลายตระกูลแลว้ในตระกูล

หน่ึงๆ ยงัมภีาษาย่อยอกีหลายภาษา 

2. เขา้ใจความเป็นมาของภาษา และซาบซึ้งในวฒันธรรม การใชภ้าษาและเหน็ความสาํคญัของ

ภาษาไทยนัน้ๆ 

3. เขา้ใจในเรื่องการกลายเสยีงและความหมายของคาํในภาษาไทยถิน่หน่ึง อาจเหน็การใชค้าํ

บางคาํบางถิน่ฟงัแลว้อาจถอืว่าเป็นคาํหยาบ แต่ความหมายไมใ่ช่อย่างทีเ่ขา้ใจเป็นตน้ 

4. เป็นแนวทางในการเรยีนรูว้ธิกีาร และวเิคราะหภ์าษาในระบบต่างๆ เช่น เสยีงพยญัชนะ 

เสยีงสระ เสยีงวรรณยุกต ์และอืน่ๆ 

5. เป็นประโยชนใ์นการสอนภาษาแก่เดก็นกัเรยีนทีพ่ดูภาษาถิน่ และแกไ้ขปญัหา เดก็นกัเรยีน

ออกเสยีงภาษาไทยมาตรฐานไมช่ดั พรอ้มนาํความรูไ้ปแกป้ญัหาในการเรยีน การสอนภาษาไทยแก่เดก็นกัเรยีน 

สมทรง บรุุษพฒัน(์2543: 12-13) กลา่วถงึประโยชนข์องการศึกษาภาษาถิน่ไวใ้นภมูศิาสตรภ์าษาถิน่ว่า  

1. การสบืหาประวตัคิวามเป็นมาของภาษานัน้ๆ 

การนาํภาษาถิน่ต่างๆมาเปรยีบเทยีบกนัทาํใหส้บืคน้ไดว้่าลกัษณะภาษาด ัง้เดมิมลีกัษณะเช่น

ไรและทาํใหท้ราบรูปคาํเดมิ 

2. การศึกษาการเปลีย่นแปลงของเสยีงและความหมาย 

การเปลีย่นแปลงของเสยีงและความหมาย  ไดแ้ก่เสยีงปฏภิาคในภาษาถิน่ เช่น ภาษาไทย

ถิน่กลาง ชา้งภาษาไทยถิน่เหนือ ใช ้จา้ง เป็นตน้ 

การเปลีย่นแปลงความหมาย เช่น คาํเดยีวกนัเมือ่ใชต่้างถิน่กนัจะมคีวามหมายต่างกนั เช่น 

บา่ว ในภาษาถิน่เหนือ หมายถงึ “หนุ่ม” แต่ภาษาไทยกลางหมายถงึ “คนรบัใช”้ 

3. การศึกษาคาํซอ้น 

คาํทีป่รากฏในคาํซอ้นของภาษาไทยถิน่กลางบางคาํไมป่รากฏตามลาํพงั เช่น แปดเป้ือน 

เจือจานแต่ในภาษาถิน่อื่นๆ คาํเหลา่น้ีสามารถปรากฏเดี่ยวๆได ้ โดยมคีวามหมายเฉพาะคาํ เช่น  “แปด” ในภาษา

เหนือ หมายความว่า “เป้ือน ทาํใหส้กปรก”และ “จาน” ในภาษาไทยถิน่เหนือ หมายความว่า “ราดลงไป แลว้คลุกให ้

เขา้กนั” เป็นตน้ 
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4. การศึกษาคาํศพัทใ์นวรรณคดต่ีางๆของภาษาไทย 

การศึกษาคาํศพัทใ์นภาษาไทยถิน่ทาํใหส้ามารถอธบิายคาํศพัทท์ีพ่บในวรรณคดต่ีางๆ ของ

ไทย เช่น ในเสภาขนุชา้งขนุแผน มดขบ แมต่บใหฉ้นัท ีใชค้าํว่า ขบ ในความหมายว่า “กดั” ซึง่คาํวา่ ขบ จะปรากฏ

ในภาษาถิน่อสีานและเหนือ 

5. การสอนผูท้ีพ่ดูภาษาถิน่ 

การศึกษาภาษาถิน่ทาํใหผู้ส้อนการพดูภาษาไทยกลางทราบถงึปญัหาความแตกต่างระหว่าง

ภาษาถิน่ท ัง้สองและสามารถแกไ้ขปญัหาในการออกเสยีงไดถ้กูจดุ นอกจากการออกเสยีงแลว้ยงัมกีารใชค้าํ สาํนวน 

ซึง่ในภาษาถิน่บางถิน่ใชแ้ตกต่างจากภาษาไทยถิน่กลาง เช่น ในภาษาไทยถิน่ใตใ้ชค้าํว่า ขอ้งใจในความหมายว่า 

“ห่วงใย คิดถงึ” เป็นตน้ 

6. การสือ่สารกบับคุคลต่างทอ้งถิน่กนั 

การศึกษาภาษาไทยถิน่และวฒันธรรมของทอ้งถิน่ทาํใหเ้กดิความเขา้ใจและทศันคตทิี่

ถกูตอ้งระหว่างเจา้หนา้ทีร่ฐับาลและคนในทอ้งถิน่ 

7. ภาษาศาสตร ์

การศึกษาภาษาถิน่มปีระโยชนโ์ดยตรงต่อวชิาภาษาศาสตร ์ ทาํใหม้คีวามรูถ้งึระบบภาษาถิน่ 

สามารถนาํความรูเ้กี่ยวกบัระบบของภาษาไปประยุกตใ์ชใ้นดา้นต่างๆ และเป็นการบนัทกึภาษาของทอ้งถิน่ไว ้

สาํหรบัใหม้กีารเปรยีบเทยีบในเวลาต่อมาว่าภาษาถิน่มกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างไร 

จากขอ้ความขา้งตน้ สรุปไดว้่า เรื่องภาษาถิน่และวรรณกรรมทอ้งถิ่ นถอืว่าเป็นเรื่องหน่ึงในบรรดาที่

อยู่ใกลต้วัผูเ้รยีน ซึง่เป็นภาษาทีใ่ชพ้ดูติ ดต่อสือ่สาร ตามทอ้งถิน่ต่างๆอาจแบง่เป็น 4 กลุม่ใหญ่ๆคือ ภาษาไทยถิน่

กลาง ภาษาไทยถิน่เหนือ ภาษาไทยถิน่อสีานและภาษาไทยถิน่ใต ้สาเหตขุองการเกดิภาษาถิน่ ทีส่าํคญั  คือ การ

เปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ การศึกษาภาษาถิน่มปีระโยชนใ์นการสอนภาษาแก่เดก็นกัเรยีนทีพ่ดูภาษาถิน่และเขา้ใจความ

เป็นมาของภาษา 

 

 

7. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบับทเรยีนอเีลริน์นิง 

7.1 งานวจิยัในประเทศ 

บทเรยีนออนไลนเ์ป็นเครื่องมอืทีม่ปีระโยชนใ์นการเพิม่ประสทิธภิาพทางการศึกษาเป็นอย่างมาก

สามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการเรยีนการสอนในรายวชิาต่างๆถอืไดว้่าเป็นการศึกษาอกีทางเลอืกหน่ึงทีย่ดืหยุ่น

ทางการเรยีนรูแ้ก่ผูเ้รยีนท ัง้ในดา้นของเวลาระยะเวลาสถานทีแ่ละเรื่องค่าใช ้ จ่ายทางการศึกษาจงึมกีารวจิยัทาง

การศึกษาเพือ่แกป้ญัหาทางการศึกษาและเพือ่ตอบคาํถามของการนาํบทเรยีนออนไลนม์าใชใ้นการจดัการเรยีนการ

สอนดงังานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไปน้ี 
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นนัทวนั ยอดบญุนอก (2552: บทคดัย่อ ) ไดพ้ฒันาบทเรยีนอเีลริน์นิงตามแนวคิด Learning  

Object เรือ่ง หลกัการจดัองคป์ระ กอบศิลป์ พบวา่ มปีระสทิธภิาพ  82.87 : 81.85 เป็นไปตามเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน  เรื่อง  หลกัการจ ั ดองคป์ระกอบศิลป์  ทีเ่รยีนดว้ย Learning  Objectหลงัเรยีนสูงกวา่

ก่อนเรยีนอย่างมนียัสาํคญั  0.05 

วลรีตัน ์เกดิวชิยั  (2552: บทคดัย่อ )ไดพ้ฒันาบทเรยีนอ อนไลน ์เรือ่ง คอมพวิเตอรเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศ  สาํหรบันกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที1่ พบว่า บทเรยีนออนไลน ์เรื่อง คอมพวิเตอรเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ

สาํหรบันกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 มปีระสทิธภิาพ 81.43 : 80.89 สูงกว่าเกณฑท์ีไ่ดก้าํหนดไว ้ ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีน  เรื่อง   คอมพวิเตอรเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ เรยีนดว้ยบทเรยีนออนไลน ์หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน

อย่างมนียัสาํคญั  0.05 

อจัฉรา อรุชัโนประกร (2553: บทคดัย่อ)ไดส้รา้งบทเรยีนบนออนไลนแ์บบกจิกรรมกลุม่โดย วธิกีาร

เรยีนแบบผสมผสาน เรื่อง การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ยคอ มพิวเตอร ์ของนกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 3พบว่า 

บทเรยีนบนออนไลนแ์บบกจิกรร มกลุม่โดยวธิกีารเรยีนแบบผสมผสาน  เรื่อง การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย

คอมพวิเตอร ์ของนกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 3 มคุีณภาพอยู่ในระดบัด ี ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนสูงขึ้น

อย่างมนียัสาํคญั0.01 

นนัทวินั พนัคุง (2554: บทคดัย่อ) ไดพ้ฒันาบทเรยีนบนเวบ็  เรื่อง จกัรวาลและอวกาศ สาํหรบัช ั้น

ประถมศึกษาปีที6่ พบว่า บนเวบ็ เรื่อง จกัรวาลและอวกาศ  สาํหรบัช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 มปีระสทิธภิาพ  81.73 : 

80.13 เป็นไปตามเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้ ผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนบนเวบ็ เรือ่ง จกัรวาลและอวกาศ  หลงัเรยีนสูงกวา่

ก่อนเรยีน  อย่างมนียัสาํคญั  0.05 

สามมติ ิสุขบรรจง (2554: บทคดัย่อ) ไดพ้ฒันาบทเรยีน e-Learningรายวชิา “การแสดงและสือ่ ” 

จากผลการวจิยัพบวา่ บทเรยีนมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 85.20/86.80 เป็นตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้จากการเป รยีบเทยีบ

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนของนิสติ วทิยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคม มห าวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เมือ่ใชบ้ทเรยีน

อเิลก็ทรอนิกส ์ (e-Learning) รายวชิ า “การแสดงและสือ่ ” พบว่า นิสติในกลุม่ตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่หลงัใช ้

บทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Leaning)สูงกว่าก่อนใช ้

วลรีตัน ์วรรณมโนมยั (2555: บทคดัย่อ) ไดส้รา้งบทเรยีนออนไลนเ์พือ่พฒันาทกัษะการฟงัสาํหรบั

ผูเ้รยีนชาวต่างชาต ิชดุ ชวีติประจาํวนัและหาประสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้ 80/80 ผลการวจิยัพบ ว่า 

บทเรยีนออนไลนเ์พือ่พฒันาทกัษะการฟงัสาํหรบัผูเ้รยีนชาวต่างชาต ิชดุ ชวีติประจาํวนั มี ค่าประสทิธภิาพเท่ากบั 

92.20/94.50 และทกัษะการฟงัของผูเ้รยีนกลุม่ตวัอย่างหลงัการใชบ้ทเรยีนน้ีพฒันาขึ้นอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.01 แสดงว่า บทเรยีนน้ีสามารถนาํไปใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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7.2 งานวจิยัต่างประเทศ 

0

0

สไนเดอร ์(Schneider. 1999) ไดท้าํการศึกษารูปแบบการเรยีนการสอนทางอนิเทอรเ์น็ต และพบวา่ 

การจดัใหส้ือ่การเรยีนการสอนทางอนิเทอรเ์น็ต เป็นสภาพแวดล ้ อมทีส่่งเสรมิใหเ้ป็นการเรยีนทีเ่กดิความรูค้วาม

เขา้ใจ เป็นการจดัอปุกรณ ์เพือ่ส่งเสรมิความรูแ้บบโครงสรา้งของความรูต้ามสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม 

ครสิตน่ิา (Christina.2002) ไดศึ้กษาผลของความคิดเหน็ของนกัศึกษาทีม่คีวามสมัพนัธร์ะหว่าง  

เพศ อายุ ความรูก่้อนการเรยีนคอมพวิเตอร ์ ทศันคตต่ิอเรยีนรูรู้ปแบบเทคโนโลยใีหม ่วธิกีารใช ้ e-Learningใน

มหาวทิยาลยัขอ้ดแีละขอ้เสยีของ e-leaning  พบวา่ ยุทธศาสตรท์ีม่หาวทิยาลยัใชใ้นการเรยีนระบบ e-Leaning มี

อิทธพิลต่อความรูส้กึของนกัเรยีนสาํคญัว่าตวัแปรอื่นๆ นกัศึกษาไมส่นใจประโยชนจ์ากการใชร้ะบบ e-Learning

ในมหาวทิยาลยั  โดยนกัศึกษาชายมทีศันคตเิชงิบวกก่อนการเรยีนรูค้อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยใีหม ่นอ้ยกว่า

นกัศึกษาอื่นๆ ทีม่ทีศันคตเิชงิบวกต่อการเรยีนระบบ e-leaning ในมหาวทิยาลยั 

แมททวิและการากวัร ์ (Matthew; &Varagoor. 2001) ไดท้าํการวจิยัเรื่อง การตอบสนองของ

ผูเ้รยีนต่อบทเรยีนออนไลน ์(Student Response to Online Course Materials) กบันกัศึกษาระดบับณัฑติศึกษา

ซึง่จากการรวบรวมและวเิคราะหถ์งึผลกระทบต่างๆ กบัการประสบความสาํเรจ็ในการเรยีนและส่ง งานผ่าน

อนิเทอรเ์น็ต พบว่า ผูเ้รยีนส่วนมากมปีระสบการณแ์ละความรูส้กึทีด่ใีนการใชอ้นิเทอรเ์น็ตและเรยีนผ่านบทเรยีน

ออนไลน ์

เคมซนิ (Kamsin. 2005) ไดท้าํการศึกษาเกี่ยวกบัการเรยีนการสอนผ่านระบบ อเีลริน์นิง  จากผล

การศึกษาพบว่า การนาํเอาอเีลริน์นิงมาใชใ้นการเรยีนการสอน ช่วยใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนสูงขึ้น  

นอกจากน้ียงัพบว่าการเรยีนการสอนผ่านระบบอเีลริน์นิง ช่วยตอบสนองความแตกต่างระหว่างผูเ้รยีนไดเ้ป็นอย่างด ี 

ใหผ้ลยอ้นกลบักรณีของการทาํแบบทดสอบไดอ้ย่างรวดเรว็ และมรีะบบช่วยใหก้ารเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพดี

ยิง่ขึ้น 

ฮารท์ (Hart. 2006)ไดท้าํการศึกษาเกีย่วกบัการเรยีนการสอนผ่านระบบอเิลริน์นิง โดยการทาํการศึกษา

ทศันคตขิอ งนกัศึกษาทีม่ต่ีอการเรยีนผ่านระบบ อเีลริน์นิง กลุม่ตวัอย่างทีใ่ชเ้ป็นนกัศึกษาของสถาบนัเทคโนโลย ี 

Southern  Alberta จาํนวน 12 คน ผลการศึกษาพบว่านกัศึกษาชอบ  เป็นการเรยีนทีส่่งเสรมิการเรยีนรูด้ว้ย

ตนเอง  นาํเอาเทคโนโลยมีาปรบัใชใ้หเ้กดิประโยชน ์ สือ่มคีวามหลากหลาย  ควรมกีารนาํระบบ อเีลริน์นิงมาใชใ้น

การเรยีนการสอนใหม้ากทีสุ่ด 

จากการศึกษางานวจิยัภายในประเทศและต่างประเทศ สรุปไดว้่า บทเรยีนอเีลริน์นิงทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ช่วยส่งเสรมิใหผู้ท้ี่ เรยีนดว้ยบทเรยีนอเีลริน์นิงมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนทีด่ขีึ้นลดปญัหาในดา้นบคุลากรทางการ

สอนไมเ่พยีงพอไดอ้กีท ัง้ยงัส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามคงทนในการเรยีนรูสู้งขึ้น ซึ่งการเรยีนการสอนอเีลริน์นิง จะ

เหมอืนกบัการเรยีนการสอนในช ัน้เรยีนตรงทีค่รูผูส้อนจะตอ้งจดัเตรยีมกจิกรรมและประสบการณเ์รยีนใหก้บั

ผูเ้รยีนโดยผูเ้รยีนและผูส้อนควรตอ้งปฏสิมัพนัธร์ะหว่างกนั 
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โดยสรุปแลว้การวจิยัและพฒันาบทเรยีนอเีลริน์นิงเป็นการผสมผสานระหว่างกระบวนการของการ

วจิยัพื้นฐานและการวจิยัประยุกตเ์พือ่ตรวจสอบคุณภาพของผลผลติทางการศึกษาโดยผ่านข ัน้ตอนการทดลอง เพือ่

ขยายโอกาสทา งการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีน ไดเ้รยีนตามความตอ้งการ บทเรยีนอเีลริน์นิงทีม่ปีระสทิธภิาพจะ ช่วยส่งเสรมิ

ใหผู้ท้ีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนอเีลริน์นิงมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนทีด่ขีึ้นลดปญัหาในดา้นบคุลากรทางการสอนไม่

เพยีงพอไดอ้กีท ัง้ยงัส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน เกดิความคงทนในการเรยีนรูสู้งขึ้น ซึง่ผูส้อนจะเป็นผูจ้ดัเตรยีมกจิกรรมและ

ประสบการณเ์รยีนใหก้บัผูเ้รยีน เพือ่ ผูเ้รยีนและผูส้อน มีปฏสิมัพนัธร์ะหว่างกนั ดงันัน้การเรยีนการสอนดว้ย

บทเรยีนอเีลริน์นิงจงึไมไ่ดเ้ป็นเพยีงแค่การสรา้งบทเรยีนบนเวบ็ไซตเ์พือ่ใหผู้เ้รยีนเขา้มาศึกษาเน้ือหาบทเรยีนเท่านัน้

แต่ยงัตอ้งมกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยคาํนึงถงึผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจยั 
 

ในการพฒันาบทเรยีน อเีลริน์นิง  เรื่อง ภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีน ระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5โรงเรยีน

เซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต ์ในคร ัง้น้ีผูว้จิยัไดด้าํเนินการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

1. การกาํหนดประชากรและเลอืกกลุม่ตวัอย่าง 

2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

3. การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง  

4. การดาํเนินการทดลอง 

5. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

1. การกาํหนดประชากรและเลอืกกลุม่ตวัอย่าง 

1.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัคร ัง้น้ีเป็นนกัเรยีนระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5 โรงเรยีน เซนตฟ์รงัซสีซา

เวยีรค์อนแวนต ์สงักดัสาํนกับรหิารงานคณะกรรมการการส่งเสรมิการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานครจาํนวน 196คน 

 

1.2 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั 

กลุม่ตวัอย่างทีใ่ชเ้พือ่ การพฒันาบทเรยีน อเีลริน์นิง  เรื่อง ภาษาถิน่ ระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5

โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต ์ จาํนวน 48คน ดว้ยวธิกีารสุ่ม 3แบบหลายข ัน้ตอน  (Multi-Stage 

Sampling) 3

การทดลองคร ัง้ที ่ 1 สุ่มนกัเรยีนหอ้งที ่1 จาํนวน 3 คน 

โดยสุ่มจาํนวนหอ้งเรยีนดว้ยวธิกีารจบัสลากจากหอ้งเรยีนท ัง้หมด 4หอ้งได 3้ หอ้ง และกาํหนดให ้

หอ้งเรยีนที ่1 หอ้งเรยีนที ่2 และหอ้งเรยีนที ่3 ดงัน้ี 

การทดลองคร ัง้ที ่ 2 สุ่มนกัเรยีนหอ้งที ่2 จาํนวน 15 คน 

การทดลองคร ัง้ที ่ 3 สุ่มนกัเรยีนหอ้งที ่3 จาํนวน 30 คน 

 

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

1. บทเรยีนอเีลริน์นิง เรื่อง ภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีนระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสี

ซาเวยีรค์อนแวนต ์

2. แบบประเมนิคุณภาพบทเรยีนอเีลริน์นิงของผูเ้ชีย่วชาญ 

3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน 
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3. การสรา้งและหาคุณภาพของเครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวจิยั 

3.1 ขัน้ตอนในการสรา้งและวธิีการหาคุณภาพบทเรยีนอเีลริน์นิง 

1. ศึกษาทฤษฎแีละหลกัการสรา้งบทเรยีนอเีลรินิ์งจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใน

การสรา้งบทเรยีน อเีลริน์นิงคร ัง้น้ีไดน้าํทฤษฎแีละหลกัการสอนของกา เย่(Gagne’. 1970) 9 ข ัน้ มาประยุกตใ์ช ้

ออกแบบบทเรยีนอเีลริน์นิง เรื่อง ภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5 โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีร์

คอนแวนต ์ดงัน้ี 

1.1 ข ัน้สรา้งความตัง้ใจ  (Gaining Attention) ผูว้จิยัไดอ้อกแบบบทเรยีนอเีลริน์นิงโดย

กาํหนด ส ีเสยีง ขนาดตวัอกัษร รูปภาพและภาพเคลือ่นไหวเพือ่กระตุน้ความสนใจของผูเ้รยีน 

1.2 ข ัน้การแจง้วตัถปุระสงคใ์หผู้เ้รยีนทราบ  (Informingthe Learners of Learning the 

Objectives)โดยบทเรยีนอเีลรินิ์งทีผู่ว้จิยัสรา้งขึ้นมกีารชี้แจงจดุประสงคข์องบทเรยีนใหผู้เ้รยีนทราบก่อนเรยีน

เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถควบคุมการเรยีนดว้ยตนเอง 

1.3 ข ัน้การส่งเสรมิการระลกึพื้นฐานความรูเ้ดมิ  (Stimulating Recall Prerequisite 

Learning)บทเรยีนอเีลริน์นิงทีส่รา้งขึ้นไดอ้อกแบบใหผู้เ้รยีนทาํแบบทดสอบก่อนเรยีนเพือ่ทบทวนความรูเ้ดมิ 

1.4 ข ัน้การนาํเสนอบทเรยีนใหม ่(Presenting the Stimulus Materials)ผูว้จิยัไดน้าํเสนอ

บทเรยีนอเีลริน์นิงบนเวบ็ไซต ์ www.krujeab.tk มกีารนาํเสนอดว้ยขอ้ความรูปภาพ เสยีง บรรยาย ดนตรบีรรเลง

และภาพเคลือ่นไหว 

1.5 ข ัน้การชี้แนะแนวทางการเรยีนรู ้ (Providing Learner Guidance) ข ัน้น้ีผูส้อนให ้

ผูเ้รยีนนาํคาํศพัทภ์าษาถิน่ทีรู่จ้กัและคาํศพัทภ์าษาถิน่ทีไ่ดเ้รยีนรูใ้หม่มาแต่งประโยค 

1.6 ข ัน้การก่อใหเ้กดิการปฏบิตั ิ(Eliciting the performance)ผูว้จิยัไดอ้อกแบบบทเรยีน

อเีลริน์นิงใหม้กีารแลกเปลีย่นความคิดเหน็ และตดิต่อซกัถามขอ้สงสยักบัผูส้อนผ่านเวบ็บอรด์ 

1.7 ข ัน้การแจง้ผลการปฏบิตั ิ(Provide Feedback)ผูว้จิยัออกแบบบทเรยีนอเีลริน์นิงดว้ย

การเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน ทาํแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนทีค่าํถามหลายๆ แบบ เช่น แบบ เลอืกตอบ  แบบเตมิคาํ และ

แบบถกูผดิ โดยจะมกีารแจง้คาํตอบทีถ่กูตอ้งใหผู้เ้รยีนทราบเมือ่ผูเ้รยีนตอบคาํถามผดิ 

1.8 ข ัน้การประเมนิผลการปฏบิตั ิ (Assessing performance)ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน โดยใหผู้เ้รยีนทดสอบบนเวบ็ไซต ์และมกีารแจง้ผลการสอบใหผู้เ้รยีนทราบ 

1.9 ข ัน้การเสรมิความแมน่ยาํและการถ่ายโยง  (Enhancing Retention and Transfer)

ผูว้จิยัไดก้าํหนดตวัเชื่อม โยง (Links)ใหผู้เ้รยีนเลอืกเขา้ไปศึกษาเน้ือหาเพิม่เตมิในสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ ในการนาํองค์

ความรูท้ีไ่ดร้บัมาไปใช ้

2. ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข ัน้พื้นฐานพทุธศกัราช 2551คู่มอืการจดัการเรยีนรูก้ลุม่

สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย และวเิคราะหเ์น้ือหาบทเรยีนผูว้จิยัไดค้ดัเลอืกบทเรยีน เรื่องภาษาถิน่ ระดบัช ัน้

ประถมศึกษาปีที ่ 5 โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต ์ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 3

พทุธศกัราช 2551 จาํนวน 5 ตอน ดงัน้ี 
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ตอนที ่1 แนะนาํภาษาถิน่ 

ตอนที ่2 ภาษาถิน่เหนือ 

ตอนที ่3 ภาษาถิน่อสีาน 

ตอนที ่4 ภาษาถิน่ใต ้

ตอนที ่5เปรยีบเทยีบภาษาไทยมาตรฐานกบัภาษาถิน่ 

3. เขยีนFlow Chartเพือ่แสดงการเชือ่มโยงบทเรยีน อเีลริน์นิงแต่ละส่วนทีม่คีวามสมัพนัธก์นั

และการดาํเนินเรื่องของบทเรยีนอเีลริน์นิง เรื่อง ภาษาถิน่  ดงัภาพประกอบ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 แสดงFlow Chartบทเรยีนอเีลริน์นิง เรื่อง ภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีนระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5  

 โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต์ 

เริ่มตน้ 

ลงทะเบยีนเขา้สู่บทเรยีน 

ศึกษาเน้ือหา (ตอนที ่1 – 5) 

ทาํแบบฝึกหดั

ระหวา่งเรยีน 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน 

จบบทเรยีน 

ชี้แจงวตัถปุระสงค ์
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4. เขยีนStoryboardการกาํหนดสรูีปแบบ /ขนาดตวัอกัษรสพีื้นหลงัเน้ือหา กจิกรรมขอ้มลู ที่

แสดงบนจอการตอบสนองขอ้มลูและการกาํหนดเสยีงต่างๆทีใ่ชป้ระกอบในบทเรยีนอเีลริน์นิงดงัภาพประกอบ 2 

 

 

 

 

 

 

 

- ดนตรปีระกอบ 

- เมนูการเขา้ใชบ้ทเรยีน 

- ภาพแผนทีป่ระเทศไทย 

- ภาพการตู์นเดก็ไทย 

 

 

 

 

 

 

- ดนตรปีระกอบ 

- ภาพแผนทีป่ระเทศไทย 

- เมนูการเขา้เรยีนเน้ือหาแต่ละตอน 

 

 

 

 

 

 

- ดนตรปีระกอบ 

- เน้ือหาบทเรยีนแต่ละตอน 

 

 

 

 

 

 

- ดนตรปีระกอบ 

- เน้ือหาบทเรยีนแต่ละตอน 

 

ภาพประกอบ  2 แสดงตวัอย่างStoryboardบทเรยีนอเีลริน์นิง เรื่อง ภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีนระดบัช ัน้ 

 ประถมศึกษาปีที ่5โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต์ 
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- มเีสยีงพดูคาํศพัทภ์าษาถิน่ตามภาพ 

- ปรากฏขอ้ความเมือ่นาํเมา้ทไ์ปชี้คลกิทีลู่กศร 

 

 

 

 

 

 

- ภาพทีส่ือ่ความหมายถงึการสนทนา 

- เสยีงสทนาภาษาถิน่ 

- ปรากฏขอ้ความสนทนาภาษาถิน่ 

 

 

 

 

 

 

- ภาพเคลือ่นไหว 

- เสยีงสนทนาภาษาถิน่ 

- ปรากฏขอ้ความภาษาถิน่กลาง ตามความหมาย

ของภาษาถิน่ 

 

 

 

 

 

 

- คาํชี้แจงการทาํแบบฝึกหดัระหวา่งเรยีน 

 

 

 

 

 

 

- ขอ้คาํถาม 

- คลกิเพือ่เลอืกคาํตอบ 

- ปรากฏขอ้ความเมือ่ตอบผดิ 

 

ภาพประกอบ  2 (ต่อ) 
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- รายงานผลคะแนนระหว่างเรยีน 

- รายงานผลคะแนนทีไ่ด ้

 

 

 

 

 

 

- คาํชี้แจงการทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีน 

 

 

 

 

 

 

- ขอ้คาํถาม 

- คลกิเพือ่เลอืกคาํตอบ 

 

 

 

 

 

 

- รายงานผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน 

- รายงานคะแนนทีไ่ด ้

 

ภาพประกอบ  2 (ต่อ) 
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5. สรา้งบทเรยีนอเีลริน์นิง เรื่องภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีนระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5โรงเรยีน

เซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนตต์ามStoryboard 

6. ตรวจสอบแกไ้ขบทเรยีนอเีลริน์นิง เรื่องภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีนระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่

5โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต์ โดยการนาํบทเรยีนทีส่รา้งเสรจ็แลว้ใหผู้เ้ชี่ยวชาญดา้นเน้ือหา ตรวจสอบ  

ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเน้ือหามคีวามเหน็ว่าคุณภาพของบทเรยีน อเีลริน์นิงโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก (�̅�𝑥 = 4.95 , S.D = 

0.08)ซึง่ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเน้ือหาไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแกไ้ข คือ ขอ้คาํถามเกี่ยวกบัความแตกต่างของ

ภาษาถิน่มคีวามใกลเ้คียงกนัหลายขอ้ ควรเพิม่เตมิภาพการตู์นและภาพเคลือ่นไหว ซึง่ผูว้จิยัไดท้าํการแกไ้ข

ปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเน้ือหา เรยีบรอ้ยและดา้นเทคโนโลยกีารศึกษาตรวจสอบ ผูเ้ชีย่วชาญ

ดา้นเทคโนโลยมีคีวามเหน็ว่าคุณภาพบทเรยีน อเีลริน์นิงโดยภาพรวม มคุีณภาพอยู่ในระดบัดมีาก  (�̅�𝑥 = 4.60 , 

S.D = 0.28)ซึง่ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยกีารศึกษาไดใ้หข้อ้เสนอแนะ ไว ้โดย ผูว้จิยัทาํการแกไ้ขปรบัปรุงตาม

ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. เพิม่เตมิคาํแนะนาํการใชบ้ทเรยีนใหม้คีวามชดัเจนมากขึ้น 

2. เพิม่ดนตรปีระกอบในการนาํเสนอเน้ือหาเพือ่เรา้ความสนใจของผูเ้รยีน 

3. ปรบัปรุงเสยีงบรรยายใหม้คีวามชดัเจนสมํา่เสมอ 

4. เพิม่ตวัอย่างภาษาถิน่และภาษาไทยมาตรฐานในลกัษณะของคาํคาราโอเกะ 

5. เพิม่การนาํทางในหนา้ทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนเลอืกเรยีนหวัขอ้ทีต่อ้งการ 

6. ปรบัปรุงการออกแบบ บทเรยีนโดยการใช ้ LMS ออกแบบเวบ็ไซตท์ีเ่หมาะสมกบัการ

จดัการเรยีนการสอน 

 

3.2 ขัน้ตอนในการสรา้งและวธิกีารหาคุณภาพแบบประเมินบทเรยีนอเีลริน์นิง 

แบบประเมนิน้ีผูว้จิยัไดส้รา้งขึ้นเพือ่ใชป้ระเมนิบทเรยีนอเีลริน์นิง เรื่อง ภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีนช ัน้

ประถมศึกษาปีที ่5 โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต ์โดยดาํเนินการตามข ัน้ตอนดงัน้ี  

1. ศึกษารายละเอยีดเกี่ยวกบัการสรา้งแบบประเมนิเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศึกษา  

2. สรา้งแบบประเมนิคุณภาพบทเรยีน อเีลริน์นิง สาํหรบัผูเ้ชี่ยวชาญ ดา้นเน้ือหา และดา้น

เทคโนโลยี การศึกษา โดยใชแ้บบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มเีกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบประเมนิ 

ดงัน้ี  

ให ้  5  คะแนน  หมายถงึ มคุีณภาพระดบัดมีาก    

ให ้  4  คะแนน หมายถงึ มคุีณภาพระดบัด ี    

ให ้  3  คะแนน  หมายถงึ มคุีณภาพระดบัพอใช ้

ให ้  2  คะแนน หมายถงึ ควรปรบัปรุงแกไ้ข     

ให ้  1  คะแนน  หมายถงึ ไมม่คุีณภาพ       
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3. นาํเสนอแบบประเมนิแก่อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์เพือ่ปรบัปรุงแกไ้ขและตรวจสอบความ

ถกูตอ้ง โดยอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธไ์ดเ้สนอแนะ ดงัน้ี 

3.1 ใหเ้ปลีย่นระดบัคุณภาพจาก ระดบัปานกลาง เป็น ระดบัพอใช ้

3.2 ใหป้รบัปรุงรายการประเมนิคุณภาพบทเรยีน อเีลริน์นิง  ดา้นการออกแบบระบบการ

เรยีนการสอนและการออกแบบหนา้จอ สาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา 

4. ผูว้จิยันาํแบบประเมนิมาปรบัปรุงแกไ้ข ดงัน้ี 

4.1 แกไ้ขระดบัคุณภาพจากเดมิ ระดบัปานกลาง เป็น ระดบัพอใช  ้

4.2 ปรบัปรุงรายการประเมนิสาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา ใหค้รอบคลุม

ดา้นการออกแบบการเรยีนการสอนและการออกแบบหนา้จอ 

5. นาํแบบประเมนิทีป่รบัปรุงแกไ้ขแลว้ใหผู้เ้ชีย่วชาญ ดา้นเน้ือหาและดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา

ประเมนิคุณภาพบทเรยีน อเีลริน์นิงเรื่อง ภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5 โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซา

เวยีรค์อนแวนต ์ 

6. นาํผลจากการประเมนิมาพจิารณาหาค่าเฉลีย่ โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมาย ขอ้มลู

ของการประเมนิ ดงัน้ี 

ค่าเฉลีย่     4.51-5.00  หมายถงึ    มคุีณภาพระดบัดมีาก  

ค่าเฉลีย่     3.51-4.50  หมายถงึ    มคุีณภาพระดบัด ี

ค่าเฉลีย่     2.51-3.50  หมายถงึ    มคุีณภาพระดบัพอใช ้

ค่าเฉลีย่     1.51-2.50  หมายถงึ    ควรปรบัปรุงแกไ้ข  

ค่าเฉลีย่     1.00-1.50  หมายถงึ    ไมม่คุีณภาพ    

ในการประเมนิคุณภาพของบทเรยีน อเีลริน์นิง ผูว้จิยัไดก้าํหนดเกณฑใ์นการยอมรบัทีร่ะดบัดขีึ้นไ ป 

พบวา่ คุณภาพของบทเรยีนอเีลริน์นิงดา้นเน้ือหาและดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา อยู่ในระดบัดมีาก 

 

3.3 ขัน้ตอนในการสรา้งและวธิกีารหาคุณภาพแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน 

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามข ัน้ตอนการสรา้งแบบทดสอบ วดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน วชิาภาษาไทย 

เรื่อง ภาษาถิน่ ระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่5 โรงเรยีนซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต ์มขี ัน้ตอนดงัน้ี 

1. ศึกษาหลกัสูตรคู่มอืครูแบบเรยีนและวธิกีารสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน

วชิาภาษาไทย จากเอกสารและตาํราเกี่ยวกบัเทคนิคการสรา้งและวเิคราะหข์อ้สอบ 

2. สรา้งตารางวเิคราะหจ์ดุประสงคก์ารเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิาภาษาไทย เรื่องภาษา

ถิน่ ระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่5 โดยผูว้จิยัวเิคราะหร่์วมกบัอาจารยผู์ส้อนวชิาภาษาไทยระดบัช ัน้ประถมศึกษา 

3. สรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนเน้ือหาวชิาภาษาไทย เรื่องภาษาถิน่ ระดบัช ัน้

ประถมศึกษาปีที ่5ชนิดเลอืกตอบ4ตวัเลอืกจาํนวน60ขอ้โดยใหส้อดคลอ้งกบัตารางวเิคราะหจ์ดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

เพือ่ใหไ้ดข้อ้สอบทีม่คีวามเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา 



42 
 

 
 

4. นาํแบบทดสอบวชิาภาษาไทย เรื่องภาษาถิน่ระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5 ใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้น

เน้ือหาวชิาภาษาไทย จาํนวน3ท่าน(รายนามผูเ้ชี่ยวชาญดงัภาคผนวก  ก )ตรวจความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาโดยใชด้ชันี

ความสอดคลอ้ง  (IOC) (บญุชม ศรสีะอาด . 2545: 93 - 65) ระหวา่งขอ้สอบกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้   ขอ้สอบที่

ไดม้ค่ีาดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC)  รายขอ้อยู่ระหวา่ง0.67 – 1.00 

5. นาํแบบทดสอบวชิาภาษาไทย เรื่องภาษาถิน่ ระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5 ทีไ่ดป้รบัปรุง

แกไ้ขแลว้ไปทดลองกบันกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษา ปีที ่6โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต์ 1 หอ้งเรยีน จาํนวน 

48 คนซึง่ไดผ้่านการเรยีนรูเ้รื่องภาษาถิน่มาแลว้เพือ่หาคุณภาพของแบบทดสอบ 

6. ตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบทีน่กัเรยีนทาํโดยให1้คะแนนสาํหรบัขอ้สอบทีต่อบถกูและให ้  0 

คะแนนสาํหรบัขอ้สอบทีต่อบผดิไมต่อบหรอืตอบเกนิ 1ตวัเลอืก เพือ่หาค่าความยาก  (p) และค่าอาํนาจจาํแนก  (r) 

รายขอ้ โดยใชก้ารวเิคราะหข์อ้สอบรายขอ้ (Item Analysis)(ลว้นสายยศ;และองัคณาสายยศ. 2538: 209 – 211) 

7. เลอืกแบบทดสอบเฉพาะขอ้ทีม่ค่ีาความยาก (p) ระหวา่ง0.20 – 0.80และมค่ีาอาํนาจจาํแนก  

(r) ตั้งแต่0.20ขึ้นไปจาํนวน30ขอ้โดยใหค้รอบคลุมจดุประสงคก์ารเรยีนรูน้าํแบบทดสอบทีค่ดัเลอืกแลว้จาํนวน 30

ขอ้หาค่าความเชื่อม ัน่ของแบบทดสอบ ทีร่ะดบั 0.70 ขึ้นไป โดยคาํนวณจากสูตร  KR – 20คูเดอร์ - รชิารด์สนั 

(Kuder Richardson)(ลว้นสายยศและองัคณาสายยศ . 2538: 197)พบวา่  แบบทดสอบ วดัผลสมัฤทธิ์ทาง การ

เรยีนมค่ีาความอยากงา่ย ระหวา่ง 0.31 – 0.79 มค่ีาอาํนาจจาํแนก ระหว่าง 0.53 – 1.00 และมค่ีาความเชื่อม ัน่ 

0.76 

 

4. การดําเนินการทดลอง 

นาํบทเรยีนอเีลริน์นิงเรื่องภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีน ระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซ า

เวยีรค์อนแวนต ์ ทีไ่ดร้บัการ ตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเน้ือหาและเทคโนโลยกีารศึกษา ไปทดลองเพือ่หา

ประสทิธภิาพของบทเรยีนตามข ัน้ตอนดงัน้ี 

4.1 การทดลองคร ัง้ที ่ 1 ผูว้จิยันาํบทเรยีนอเีลริน์นิง เรื่องภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีนระดบัช ัน้

ประถมศึกษาปีที ่ 5โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต์ ไปทดลองใชก้บักลุม่ตวัอย่างจาํนวน  3 คนทาํการ

ทดลอง 1 คน ต่อ 1 เครื่องไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัคุณภาพของบทเรยีนดว้ยวธิกีารสงัเกต และสมัภาษณ์

ผูเ้รยีนในกลุม่ทดลอง ผลการสงัเกตและสมัภาษณ ์พบว่า ผูเ้รยีนมคีวามสนใจในตวับทเรยีนเป็นอย่างด ีและมี

ความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนดว้ยบทเรยีนอเีลริน์นิง ตื่นเตน้เมือ่ไดฟ้งัเสยีง ไดเ้หน็ภาพน่ิงและภาพเคลือ่นไหวต่างๆ 

จากบทเรยีน ในส่วนของการทาํแบบฝึกหดัระหว่างเรยีน มกีารแจง้ผลเมือ่นกัเรยี นตอบผดิ และผูเ้รยีนสามารถ

ทราบคะแนนไดท้นัทเีมือ่ทาํแบบฝึกระหวา่งเรยีนและแบบทดสอบ วดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน เสรจ็ ซึง่ทาํใหผู้เ้รยีน

มคีวามสนใจในบทเรยีนอเีลริน์นิงมากยิง่ขึ้น 

4.2 การทดลองคร ัง้ที่ 2ผูว้จิยันาํบทเรยีน อเีลริน์นิง เรื่องภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีน ระดบัช ัน้

ประถมศึ กษาปีที ่ 5โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต์ ทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงแลว้ ไปทดลองกบักลุม่ต ั วอย่าง

จาํนวน15คนทาํการทดลอง 1 คน ต่อ 1 เครื่อง เพือ่นาํผลคะแนนแบบฝึกหดัระหวา่งเรยีนและแบบวดัผลสมัฤทธิ์
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ทางการเรยีนทีไ่ดจ้ากการทดลองมาวเิคราะห์ หาแนวโนม้ประสทิธภิาพบทเรยีน อเีลริน์นิง พบว่า แนวโนม้

ประสทิธภิาพบทเรยีนอเีลริน์นิงเรื่อง ภาษาถิน่ เป็น 89.87/90.89 

4.3 การ ทดลองคร ัง้ที ่ 3ผูว้จิยันาํ บทเรยีน อเีลริน์นิง เรื่องภาษาถิน่สาํหรบันกัเรยีน ระดบัช ัน้

ประถมศึกษาปีที ่5โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนตท์ีไ่ดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองกบักลุม่ตวัอย่าง

จาํนวน30คนทาํการทดลอง 1 คน ต่อ 1 เครื่อง เพือ่นาํผลคะแนนแบบฝึกหดัระหวา่งเรยีนและแบบวดัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีน ทีไ่ดจ้ากการทดลอง มาวเิคราะห์ หาประสทิธภิาพ ของบทเรยีน อเีลริน์นิง ตามเกณฑ์ 85/85 พบว่า 

ประสทิธภิาพบทเรยีนอเีลริน์นิงเรื่อง ภาษาถิน่ เป็น90.40/92.33 

 

5. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

ในการวจิยัคร ัง้น้ีใชส้ถติกิารวเิคราะหข์อ้มลูดงัต่อไปน้ี 

5.1 สถติพิื้นฐาน 

5.1.1 ค่าเฉลีย่เลขคณิต (Mean)  

5.1.2 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน(SD) 

5.2 สถติทิีใ่ชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลองไดแ้ก่ 

5.2.1 หาค่าความเทีย่งตรงของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาไทย เรื่องภาษาถิน่

ระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่5 โดยใชค่้าดชันีสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัตวัชี้วดั(IOC)(บญุชม ศรสีะอาด . 2545: 93 

- 65) 

5.2.2 วเิคราะหข์อ้สอบรายขอ้  (Item Analysis) เพือ่หาค่าระดบัความยากงา่ย  (p) และค่า

อาํนาจจาํแนก (r) (ลว้นสายยศ;และองัคณาสายยศ. 2538: 209 – 211) 

5.2.3 หาค่าความเชื่อม ัน่ของแบบทดสอบ วดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน  วชิาภาษาไทย ระดบัช ัน้

ประถมศึกษาปีที ่ 5 เรื่องภาษาถิน่ โดยคาํนวณจากสูตร  KR – 20คูเดอร์ - รชิารด์สนั (Kuder Richardson)(ลว้น

สายยศ; และองัคณาสายยศ. 2538: 197) 

5.2.4 หาประสทิธภิาพของบทเรยีน อเีลริน์นิ งเรื่องภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีน ระดบัช ัน้

ประถมศึกษาปีที ่5 มปีระสทิธภิาพตามเกณฑE์1/E2 (ชยัยงค ์ พรหมวงศ.์ 2520: 136) 
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บทที่ 4 

ผลการดําเนินงานวิจยั 

 
การวจิยัคร ัง้น้ีไดด้าํเนินการเพือ่พฒันาบทเรยีน อเีลริน์นิงเรื่องภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษา

ปีที ่5 โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต ์ผูว้จิยัไดพ้ฒันาและหาประสทิธภิาพของบทเรยีนอเีลริน์นิงดงัน้ี 

 

ผลการหาประสทิธภิาพของบทเรยีนอเีลริน์นิง 

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูตามวธิกีารทางสถติเิพือ่พฒันาและหาประสทิธภิาพของบทเรยีน อเีลริ ์

นนิง ตามเกณฑ ์85/85 

การทดลองคร ัง้ที่ 1  

ผูว้จิยันาํบทเรยีน อีเลริน์นิง  เรื่องภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีนระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5โรงเรยีน

เซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนตไ์ปทดลองใชก้บักลุม่ตวัอย่างจาํนวน 3 คนทาํการทดลอง 1 คน ต่อ 1 เครื่องไดเ้กบ็

รวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัคุณภาพของบทเรยีนดว้ยวธิกีารสงัเกต และสมัภาษณผู์เ้รยีนในกลุม่ทดล อง ผลการสงัเกต

และสมัภาษณ ์พบว่า ผูเ้รยีนมคีวามสนใจในตวับทเรยีนเป็นอย่างด ีและมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนดว้ย

บทเรยีนอเีลริน์นิง ตื่นเตน้เมือ่ไดฟ้งัเสยีง ไดเ้หน็ภาพน่ิงและภาพเคลือ่นไหวต่างๆ จากบทเรยีน ในส่วนของการทาํ

แบบฝึกหดัระหวา่งเรยีน มกีารแจง้ผลเมือ่นกัเ รยีนตอบผดิและผูเ้รยีนสามารถทราบคะแนนไดท้นัที เมือ่ทาํแบบฝึก

ระหวา่งเรยีนและแบบทดสอบเสรจ็ ซึง่ทาํใหผู้เ้รยีนมคีวามสนใจในบทเรยีนอเีลริน์นิงมากยิง่ขึ้น 

จากผลการทดลองคร ัง้ที ่ 1 สิง่ทีต่อ้งปรบัปรุงแกไ้ขคอื เมือ่ผูเ้รยีนเขา้เรยีนเน้ือหาแต่ละตอนกจ็ะมแีถบ

หนา้ต่างเพิม่ขึ้น ซึง่ผูเ้รยีนไมไ่ดปิ้ดเมือ่เรยีนจบในเน้ือหานัน้ ทาํให ้ ผูเ้รยีนเกดิความสบัสนในการเรยีนเน้ือหาตอน

ต่อไป ผูว้จิยัไดด้าํเนินการแกไ้ขปรบัปรุงบทเรยีน อเีลริน์นิงอกีคร ัง้ โดยการสรา้งปุ่มเมนูเพือ่เชื่อมโยงบทเรยีน หนา้

สุดทา้ยกลบัมายงัเมนูหลกัก่อนแลว้ค่อยเลอืกเรยีนเน้ือหาตอนถดัไป 

 

การทดลองคร ัง้ที่ 2  

 ผูว้จิยันาํบทเรยีน อเีลริน์นิง เรื่องภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีนระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5โรงเรยีน

เซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต์ ทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงแลว้ไปทดลอง ใชก้บักลุม่ตวัอย่างจาํนวน  15 คนทาํการทดลอง 

1 คน ต่อ 1 เครื่อง เพือ่นาํผลคะแนนแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนและแบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนหลงัเรยีนทีไ่ด ้

จากการทดลอง มาวเิคราะหแ์นวโนม้ประสทิธภิาพบทเรยีน อเีลริน์นิง และตรวจสอบขอ้บกพร่องท ัง้หมด แลว้นาํไป

ปรบัปรุงแกไ้ขอกีคร ัง้ ซึง่ไดผ้ลการทดลองดงัตารางที ่1 ดงัน้ี 
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ตาราง 1 ผลการวเิคราะหแ์นวโนม้ประสทิธภิาพของบทเรยีนอเีลริน์นิง เรื่อง ภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีนช ัน้ 

 ประถมศึกษาปีที ่5โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต ์คร ัง้ที ่2 

                

บทเรยีน 
แบบฝึกหดัระหวา่งเรยีน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน 

E1/E2 
คะแนนเตม็ ค่าเฉลีย่ E คะแนนเตม็ 1 ค่าเฉลีย่ E2 

ตอนที ่1 5 4.40 88.00 6 5.40 90.00 88.00/90.00 

ตอนที ่2 5 4.73 94.67 6 5.53 92.22 94.67/92.22 

ตอนที ่3 5 4.47 89.33 6 5.47 91.11 89.33/91.11 

ตอนที ่4 5 4.60 92.00 6 5.40 90.00 92.00/90.00 

ตอนที ่5 5 4.27 85.33 6 5.47 91.11 85.33/91.11 

รวม 25 22.33 89.87 30 27.27 90.89 89.87/90.89 

 

จากตาราง 1แสดงผลการวเิคราะหแ์นวโนม้ประสทิธภิาพของบทเรยีน อเีลริน์นิง เรื่อง ภาษาถิน่ สาํหรบั

นกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที ่5 ในการทดลองคร ัง้ที ่ 2 พบว่า แนวโนม้ประสทิธภิาพของตอนที ่ 1เป็น 88.00/90.00 

ตอนที ่2 เป็น 94.67/92.22 ตอนที ่3 เป็น 89.33/91.11ตอนที ่4 เป็น 92.00/90.00ตอนที ่5เป็น 85.33/91.11และ

มแีนวโนม้ประสทิธภิาพโดยรวมเป็น 89.87/90.89 ซึง่สรุปไดว้า่ บทเรยีน อเีลริน์นิง เรือ่งภาษาถิน่ สาํหรบั นกัเรยีน

ช ัน้ประถมศึกษาปีที ่5โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต ์ทกุตอนและโดยรวมมแีนวโนม้ประสทิธภิาพเป็นไปตาม

เกณฑท์ีก่าํหนด  

ในการทดลองคร ัง้น้ีผูว้จิยัได ้สมัภาษณ์ผูเ้รยีนเพือ่หาขอ้บกพร่องต่างๆ พบว่า ในการรายงานผลคะแนน

แบบฝึกหดัระหวา่งเรยีนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนไมม่กีารแจง้คะแนนเตม็ 

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการแกไ้ขปรบัปรุงบทเรยีน อเีลริน์นิงอกีคร ัง้ โดยการ เพิม่การรายงานผลคะแนนเตม็ให ้

ผูเ้รยีนทราบทกุคร ัง้ 

 

การทดลองคร ัง้ที ่3 

ผูว้จิยันาํบทเรยีน อเีลริน์นิง  เรื่องภาษาถิน่สาํหรบันกัเรยีนระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5ทีไ่ดร้บัการ

ปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลอง ใชก้บักลุม่ตวัอย่างจาํนวน 30คนทาํการทดลอง 1 คน ต่อ 1 เครื่อง เพือ่นาํผลคะแนน

แบบฝึกหดัระหวา่งเรยีนและแบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนหลงัเรยีน ทีไ่ดจ้ากการทดลอง มาวเิคราะหห์าประสทิธภิาพ

ของบทเรยีนอเีลริน์นิง ตามเกณฑ ์85/85ซึง่ไดผ้ลการทดลองดงัตารางที ่2 ดงัน้ี 
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ตาราง 2 ผลการวเิคราะหห์าประสทิธภิาพบทเรยีนอเีลริน์นิง เรื่อง ภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที ่5 

 โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต ์ ในการทดลองคร ัง้ที ่3 

 

บทเรยีน 
แบบฝึกหดัระหวา่งเรยีน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน 

E1/E2 
คะแนนเตม็ ค่าเฉลีย่ E คะแนนเตม็ 1 ค่าเฉลีย่ E2 

ตอนที ่1 5 4.47 89.33 6 5.50 91.67 89.33/91.67 

ตอนที ่2 5 4.37 87.33 6 5.53 92.22 87.33/92.22 

ตอนที ่3 5 4.63 92.67 6 5.50 91.67 92.67/91.67 

ตอนที ่4 5 4.53 90.67 6 5.57 92.78 90.67/92.78 

ตอนที ่5 5 4.60 92.00 6 5.60 93.33 92.00/93.33 

รวม 25 22.60 90.40 30 27.70 92.33 90.40/92.33 

 

จากตาราง 2 ผลการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของบทเรยีน อเีลริน์นิง  เรื่อง ภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีน

ระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต์  ในการทดลองคร ัง้ที ่ 3 พบวา่ ประสทิธภิาพ

ของตอนที ่1 เป็น 89.33/91.67ตอนที ่2เป็น 87.33/92.22 ตอนที ่3 เป็น 92.67/91.67 ตอนที ่4 เป็น 90.67/92.78 

ตอนที ่5 เป็น 92.00/93.33และมีประสทิธภิาพโดยรวมเป็น 90.40/92.33สรุปไดว้า่ บทเรยีน อเีลริน์นิง เรื่อง ภาษา

ถิน่ สาํหรบันกัเรยีนช ัน้ปร ะถมศึกษาปีที ่ 5 โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต ์ ทกุตอนและโดยรวมมี

ประสทิธภิาพเป็นไปตามเกณฑท์ีก่าํหนด 
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บทที่ 5 

สรุปผล  อภปิราย และขอ้เสนอแนะ 

 
การวจิยัคร ัง้น้ีเป็นการพฒันาบทเรยีน อเีลริน์นิง  เรื่องภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5  

โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต ์โดยมุง่พฒันาประสทิธภิาพบทเรยีนอเีลริน์นิง ซึง่สามารถสรุปผล อภปิราย

ผลและมขีอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 

1. ความมุ่งหมายของการวจิยั 

เพือ่พฒันาบทเรยีน อเีลริน์นิง  เรื่อง ภาษาถิน่  สาํหรบันกัเรยีนระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5โรงเรยีน

เซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต ์ ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ8์5/85 

 

2. ความสาํคญัของการวจิยั 

บทเรยีน อเีลริน์นิง ทีพ่ฒันาแลว้สามารถนาํมาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน  เพือ่แกไ้ขปญัหา จาก

เหตกุารณท์ีค่าดไมถ่งึ ทาํใหน้กัเรยีนไมส่ามารถเขา้เรยีนในช ัน้เรยีนปกตไิด ้เช่น ภยัธรรมชาต ิสถานการณท์าง

การเมอืง เป็นตน้ 

 

3. ขอบเขตของการวจิยั 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัคร ัง้น้ีเป็นนกัเรยีนระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5 โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซา

เวยีรค์อนแวนต ์สงักดัสาํนกับรหิารงานคณะกรรมการการส่งเสรมิการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร จาํนวน 196

คน 

กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยั 

กลุม่ตวัอย่างทีใ่ชเ้พือ่การพฒันาบทเรยีน อเีลริน์นิง  เรื่อง ภาษาถิน่ ระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5 

โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต ์จาํนวน 48คน ดว้ยวธิกีารแบบ 1หลายข ัน้ตอน  (Multi-Stage Sampling) 1

การทดลองคร ัง้ที ่ 1 สุ่มนกัเรยีนหอ้งที ่1 จาํนวน 3 คน 

โดยสุ่มจาํนวนหอ้งเรยีนโดยวธิจีบัสลากจากหอ้งเรยีนท ัง้หมด 4 หอ้ง ไ ด ้3 หอ้ง และกาํหนดใหห้อ้งเรยีนที ่ 1 

หอ้งเรยีนที ่2 และหอ้งเรยีนที ่3 ดงัน้ี 

การทดลองคร ัง้ที ่ 2 สุ่มนกัเรยีนหอ้งที ่2 จาํนวน 15 คน 

การทดลองคร ัง้ที ่ 3 สุ่มนกัเรยีนหอ้งที ่3 จาํนวน 30 คน 
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เน้ือหาวชิาที่ใชใ้นการวจิยั 

เน้ือหาทีใ่ชใ้นการวจิยัคร ัง้น้ีคือ วชิาภาษาไทย เรื่องภาษาถิน่ ระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5 โรงเรยีน

เซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต์ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1 พทุธศกัรา ช 2551 1

ตอนที ่1 แนะนาํภาษาถิน่ 

 จาํนวน 5 ตอน 

ดงัน้ี 

ตอนที ่2 ภาษาถิน่เหนือ 

ตอนที ่3 ภาษาถิน่อสีาน 

ตอนที ่4 ภาษาถิน่ใต ้

ตอนที ่5 เปรยีบเทยีบภาษาไทยมาตรฐานกบัภาษาถิน่ 

 

4. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

1. บทเรยีนอเีลริน์นิง เรื่อง ภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีนระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสี

ซาเวยีรค์อนแวนต ์

2. แบบประเมนิคุณภาพบทเรยีนอเีลริน์นิงของผูเ้ชีย่วชาญ 

3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน 

 

5. การดําเนินการหาประสทิธภิาพของบทเรยีนอเีลริน์นิง 

การทดลองคร ัง้ที ่1 ผูว้จิยันาํบทเรยีนอเีลริน์นิง เรื่องภาษาถิน่สาํหรบันกัเรยีนระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่

5โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต์ ไปทดลองใชก้บักลุม่ตวัอย่างจาํนวน  3 คนทาํการทดลอง 1 คน ต่อ 1 

เครื่องไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัคุณภาพของบทเรยีนดว้ยวธิกีารสงัเกต และสมัภาษณ์ ผูเ้รยีนในกลุม่ทดลอง 

ผลการสงัเกตและสมัภาษณ ์พบว่า ผูเ้รยีนมคีวามสนใจในตวับทเรยีนเป็นอย่างด ีและมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะ

เรยีนดว้ยบทเรยีนอเีลริน์นิง ตื่นเตน้เมือ่ไดฟ้งัเสยีง ไดเ้หน็ภาพน่ิงและภาพเคลือ่นไหวต่างๆ จากบทเรยีน ในส่วน

ของการทาํแบบฝึกหดัระหวา่งเรยีน มกีารแจง้ผลเมือ่นกัเรยีนตอบผดิ และผูเ้รยีนสามารถทราบคะแนนไดท้นัทเีมือ่

ทาํแบบฝึกระหวา่งเรยีนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน เสรจ็ ซึง่ทาํใหผู้เ้รยีนมคีวามสนใจในบทเรยีนอี

เลริน์นิงมากยิง่ขึ้น 

การทดลองคร ัง้ที2่ผูว้จิยันาํบทเรยีนอเีลริน์นิง เรื่องภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีนระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5

โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต์ ทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงแลว้ไปทดลองกบักลุม่ต ั วอย่างจาํนวน 15คนทาํการ

ทดลอง 1 คน ต่อ 1 เครื่อง เพือ่นาํผลคะแนนแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนและแบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน ทีไ่ด ้

จากการทดลองมาวเิคราะห์ หาแนวโนม้ประสทิธภิาพบทเรยีนอเีลริน์นิง พบว่า แนวโนม้ประสทิธภิาพบทเรยีนอเีลริ ์

นนิงเรื่อง ภาษาถิน่ เป็น 89.87/90.89 
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การทดลองคร ัง้ที ่3ผูว้จิยันาํบทเรยีนอเีลริน์นิง เรื่องภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีนระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่

5โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต์ ทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองกบักลุม่ตวัอย่างจาํนวน 30คนทาํ

การทดลอง 1 คน ต่อ 1 เครื่อง เพือ่นาํผลคะแนนแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนและแบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน ที่

ไดจ้ากการทดลอง มาวเิคราะหห์าประสทิธภิาพของบทเรยีนอเีลริน์นิง ตามเกณฑ์ 85/85 พบว่า ประสทิธภิาพ

บทเรยีนอเีลริน์นิงเรื่อง ภาษาถิน่ เป็น90.40/92.33 

 

6. สรุปผลการวจิยั 

จากการดาํเนินการวจิยัตามข ัน้ตอนดงักลา่ว สรุปผลการวจิยัได ้ ว่า บทเรยีนอเีลริน์นิง  เรื่อง ภาษาถิน่ 

สาํหรบันกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5 โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต ์ ประกอบดว้ยเน้ือหา จาํนวน 5 

ตอน คือ ตอนที ่1 แนะนาํภาษาถิน่ตอนที2่ ภาษาถิน่เหนือตอนที ่3 ภาษาถิน่อสีานตอนที ่ 4 ภาษาถิน่ใตแ้ละตอนที ่

5 เปรยีบเทยีบภาษาไทยมาตรฐานกบัภาษาถิน่ ซึง่จากการตรวจสอบคุณภาพของบทเรยีนอเีลริ ์ นนิง พบวา่ บทเรยีน

มคุีณภาพดา้นเน้ือหาอยู่ในระดบัดมีาก  (�̅�𝑥 = 4.95 , S.D = 0.08)และคุณภาพดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา อยู่ใน

ระดบัดมีาก  (�̅�𝑥 = 4.60 , S.D = 0.28)จงึทาํใหบ้ทเรยีนอเีลริน์นิง เรื่อง ภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษา

ปีที ่5 โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต ์ มปีระสทิธภิาพ 90.40/92.33เป็นไปตามเกณฑ ์

 

7. อภปิรายผล 

จากการวจิยัเพือ่พฒันาบทเรยีน อเีลริน์นิง  เรื่อง ภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5 พบว่า 

มปีระสทิธภิาพ90.40/92.33 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้โดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเน้ือหามคีวามเหน็ว่า บทเรยีนมี

คุณภาพดา้นเน้ือหาอยู่ในระดบัดมีาก และผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเ ทคโนโลยกีารศึกษามคีวามเหน็ว่า บทเรยีนมคุีณภาพ

ดา้นเทคโนโลยกีารศึกษาอยู่ในระดบัดมีาก ซึง่สามารถอภปิรายไดด้งัน้ี  

บทเรยีนอเีลริน์นิง  เรื่อง ภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5 โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีร์

คอนแวนต ์ ทีผู่ว้จิ ัยสรา้งขึ้นมปีระสทิธภิาพ เป็นไปตาม เกณฑ์ที่กาํหนดไวค้ือ 90.40/92.33 เป็นผลสบื เน่ืองจาก 

บทเรยีนไดพ้ฒันา อย่างเป็นระบบตามกระบวนการวจิยัและพฒันา  ซึง่ผูว้จิยัไดน้าํแนวคิดหลกัการสอนของกาเย่  

(Gagne’. 1970)9 ข ัน้ มาประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบและพฒันาบทเรยีน อเีลริน์นิงในคร ัง้น้ี  เช่นกาํหนด ส ีเสยีง 

ขนาดตวัอกัษร รูปภาพและภาพเคลือ่นไหว เพือ่กระตุน้ความสนใจของผูเ้รยีนในข ัน้สรา้งความตัง้ใจ มกีารชี้แจง

จดุประสงคข์องบทเรยีนในข ัน้แจง้วตัถปุระสงคใ์หผู้เ้รยีนทราบ ใหผู้เ้รยีนทาํแบบทดสอบก่อนเรยีนในข ัน้การ

ส่งเสรมิการระลกึพื้นฐานความรูเ้ดมิ นาํเสนอบทเ รยีนอเีลริน์นิงบนเวบ็ไซต ์ www.krujeab.tk ในข ัน้การนาํเสนอ

บทเรยีนใหม ่ ใหผู้เ้รยีนนาํคาํศพัทภ์าษาถิน่ทีรู่จ้กัและคาํศพัทภ์าษาถิน่ทีไ่ดเ้รยีนรูใ้หม่ มาแต่งประโยค ในข ัน้การ

ชี้แนะแนวทางการเรยีนรู ้มกีารแลกเปลีย่นความคิดเหน็และตดิต่อซกัถามขอ้สงสยักบัผูส้อนผ่านเวบ็บอรด์ในข ัน้

การก่อใหเ้กดิการปฏบิตั ิ มกีารแจง้คาํตอบทีถ่กูตอ้งเมือ่ผูเ้รยีนตอบผดิขณะที่ ผูเ้รยีนทาํแบบฝึกหดัระหวา่งเรยีน ใน

ข ัน้การแจง้ผลการปฏบิตั ิมกีารวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนและแจง้ผลการสอบใหผู้เ้รยีนทราบในข ัน้การประเมนิผล

การปฏบิตั ิและผูเ้รยีนสามารถเขา้ไปศึกษาเน้ือหาเพิม่เตมิในข ัน้การเสรมิความแมน่ยาํและการถ่ายโยง และ
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บทเรยีนอเีลริน์นิงไดป้รบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ ซึง่ผา่นการตรวจสอบคุณภ าพ

จากผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเน้ือหา และผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยี การศึกษา  สอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ วลรีตัน ์วรรณ

มโนมยั (2555: บทคดัย่อ ) ที่ไดส้รา้งบทเรยีนออนไลนเ์พือ่พฒันาทกัษะการฟงัสาํหรบัผูเ้รยีนชาวต่างชาต ิชดุ

ชวีติประจาํวนัและหาประสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้ 80/80 ผลการวจิยัพบว่า บทเรยีนออนไลนเ์พือ่พฒันา

ทกัษะการฟงัสาํหรบัผูเ้รยีนชาวต่างชาต ิชดุ ชวีติประจาํวนั มค่ีาประสทิธภิาพเท่ากบั 92.20/94.50 และทกัษะการ

ฟงัของผูเ้รยีนกลุม่ตวัอย่างหลงัการใชบ้ทเรยีนน้ีพฒันาขึ้นอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 แสดงว่า บทเรยีน

น้ีสามารถนาํไปใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

8. ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

1. ผูพ้ฒันาบทเรยีนอเีลริน์นิงควรออกแบบบทเรยีน ทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีน เกดิแรงกระตุน้ในการเรยีน  

และใหผู้เ้รยีนมส่ีวนร่วมในการจดักจิกรรมการเรยีนดว้ยบทเรยีนอเีลริน์นิง 

2. ควรสนบัสนุนใหน้ั กเรยีนใชบ้ทเรยีน อีเลริน์นิง ในการ สบืคน้ขอ้มลู หรอื ศึกษาคน้ควา้ เน้ือห า

เพิม่เตมิดว้ยตนเอง 

3. ควรมกีารทาํวจิยัและพฒันาบทเรยีนอเีลริน์นิงในรูปแบบอืน่ๆ เช่น ในรูปแบบของแอพ พลเิคช ัน่

บนระบบปฏบิตักิารสมารท์โฟน 

 

ขอ้เสนอแนะเพือ่การวจิยัคร ัง้ต่อไป 

1. ในการพฒันาบทเรยีนอเีลริน์นิง  ผูพ้ฒันาบทเรยีน ควรคาํนึงถงึ ขอ้ความ ภาพและเสยีงให ้

สอดคลอ้งกนัเสยีงมคีวามคมชดัและสมํา่เสมอ 

2. ในการแสดงผล คะแนนการทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน เป็นส่วนที่ ผูพ้ฒันา

บทเรยีนควรใหค้วาม สาํคญั เน่ืองจากเป็นส่วนทีแ่สดงให ้ ผูเ้รยีนเหน็ถงึพฒันาการของ การเรยีนรู ้ ซึง่นอกจ ากจะ

แสดงคะแนนทีไ่ด ้ แลว้อาจเพิม่เตมิ ค่าสถติิ  เช่น รอ้ยละ  คะแนนเฉลีย่ เปอรเ์ซนตไ์ทล ์เป็นตน้ เพือ่ ใหน้กัเรยีน

ทราบความกา้วหนา้ในการเรยีน 
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ภาคผนวก  ก 

รายนามผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเน้ือหาและดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา
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รายนามผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 

1. อาจารยจ์งกล  แกว้ประเสรฐิ อาจารย ์

 กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

 โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต ์

2. อาจารยอ์าํพร  พลูละมา้ย อาจารย ์

 กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

 โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต์ 

3. อาจารยเ์พยีงเพญ็  สนัหพงศ ์ อาจารย ์

 กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

 โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต์ 

 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา 

 1. อาจารย ์ดร.รฐัพล  ประดบัเวทย ์ อาจารยป์ระจาํ 

  ภาควชิาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  คณะศึกษาศาสตร ์ 

  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 2. อาจารย ์ดร.นทัธรีตัน ์พรีะพนัธุ ์ อาจารยป์ระจาํ 

  ภาควชิาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  คณะศึกษาศาสตร ์ 

  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 3. อาจารยศ์รา  หรูจติตววิฒัน ์ อาจารย ์

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและ-   

เทคโนโลย ี

โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต์ 
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ภาคผนวก  ข 

หนงัสอืขอความอนุเคราะห ์
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ภาคผนวก  ค 

แบบประเมนิคุณภาพบทเรยีนอเีลริน์นิง เรือ่ง ภาษาถิน่ 

สาํหรบันกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที ่5โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต ์ 
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แบบประเมินคุณภาพบทเรยีนอเีลริน์นิง (ดา้นเน้ือหา) 

การพฒันาบทเรยีนอเีลริน์นิง เรือ่ง ภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต ์

 

1. แบบประเมนิฉบบัน้ีมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สอบถามความคิดเหน็ของผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเน้ือหา  เกีย่วกบับทเรยีน

อเีลริน์นิง เรื่องภาษาถิน่ วชิาภาษาไทย สาํหรบันกัเรยีน ระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีร์

คอนแวนต ์

คาํช้ีแจง   

2. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบง่ออกเป็น 2 ส่วน คือ  

สว่นที่ 1

 5 หมายถงึ ดมีาก 

 รายการประเมนิเน้ือหา การพฒันาบทเรยีน อเีลริน์นิง  เรื่อง ภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีนระดบัช ัน้

ประถมศึกษาปีที ่5 โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต ์ แบง่ระดบัคุณภาพออกเป็น5 ระดบั คอื 

 4 หมายถงึ ด ี

 3 หมายถงึ พอใช ้

 2 หมายถงึ ควรปรบัปรุงแกไ้ข 

 1 หมายถงึ ไมม่คุีณภาพ 

สว่นที ่2

3. กรุณาทาํเครื่องหมาย  ลงในช่องระดบัความคิดเหน็ของท่าน หากมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ กรุณาเขยีน

ลงในช่องว่างทีก่าํหนด 

 ขอ้เสนอแนะ 
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แบบประเมินคุณภาพบทเรยีนอเีลริน์นิง (ดา้นเน้ือหา) 

การพฒันาบทเรยีนอเีลริน์นิง เรือ่ง ภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต  ์

 

คาํช้ีแจง

รายการประเมิน 

 โปรดทาํเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามความคิดเหน็ของท่าน 

ระดบัคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช ้ ควร

ปรบัป

รุง

แกไ้ข 

ไม่มี

คุณภา

พ 

5 4 3 2 1 

1. โครงสรา้งและเน้ือหา 

1.1 โครงสรา้งเน้ือหาชดัเจนมคีวามสมัพนัธต่์อเน่ือง 
     

1.2 เน้ือหามคีวามถกูตอ้งตามหลกัวชิา      

1.3 สอดคลอ้งกบัตวัชี้วดัทีต่อ้งการนาํเสนอ      

1.4 สอดคลอ้งกบัการประยุกตใ์ชใ้นการเรยีนการ

สอน 
     

2. ภาษา รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหวและเสยีง 

2.1 ใชภ้าษาไดถ้กูตอ้งเหมาะสม(รวมขอ้ความและ

เสยีงบรรยาย) 

     

2.2 ความเหมาะสมของภาพเคลือ่นไหวทีใ่ชป้ระกอบ

บทเรยีน 
     

2.3 ความยาวของการนาํเสนอแต่ละตอนมคีวาม

เหมาะสม 
     

2.4 ความเหมาะสมของรูปภาพต่อเน้ือหาของเรื่อง      

2.5 ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัเสยีง      

3. การประเมินผล 

3.1 ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนรูจ้กัการคิด วเิคราะห ์
     

3.2 ความสอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบกบัเน้ือหา      

3.3 มกีารวดัผลและประเมนิผลเป็นระยะๆ      

3.4 มกีารสรุปผลคะแนนรวมหลงัการทดสอบ      
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ขอ้เสนอแนะ 

............................................................................................................................. .............................................

...................................................................................... ....................................................................................  

............................................................................................................................. ............................................. 

............................................................................................................................. ............................................. 

..................................................................................... ..................................................................................... 

............................................................................................................................. .............................................  

 

 

 

ลงชือ่......................................................... ผูเ้ชีย่วชาญ 

 (........................................................)  
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แบบประเมินคุณภาพบทเรยีนอเีลริน์นิง (ดา้นเทคโนโลยีการศึกษา) 

การพฒันาบทเรยีนอเีลริน์นิง เรือ่ง ภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต ์

 

1. แบบประเมนิฉบบัน้ีมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สอบถามความคิดเหน็ของผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยี การศึกษา 

เกีย่วกบับทเรยีนอเีลริน์นิง เรื่องภาษาถิน่ วชิาภาษาไทย ระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีร์

คอนแวนต ์

คาํช้ีแจง   

2. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบง่ออกเป็น 2 ส่วน คือ  

สว่นที ่1

 5 หมายถงึ ดมีาก 

 รายการประเมนิเน้ือหา การพฒันาบทเรยีน อเีลริน์นิง  เรื่อง ภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีนระดบัช ัน้

ประถมศึกษาปีที ่5 แบง่ระดบัคุณภาพออกเป็น 5 ระดบั คอื 

 4 หมายถงึ ด ี

 3 หมายถงึ พอใช ้

 2 หมายถงึ ควรปรบัปรุงแกไ้ข 

 1 หมายถงึ ไมม่คุีณภาพ 

สว่นที ่2

3. กรุณาทาํเครื่องหมาย  ลงในช่องระดบัความคิดเหน็ของท่าน หากมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ กรุณาเขยีน

ลงในช่องว่างทีก่าํหนด 

 ขอ้เสนอแนะ 
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แบบประเมินคุณภาพบทเรยีนอเีลริน์นิง (ดา้นเทคโนโลยีการศึกษา) 

การพฒันาบทเรยีนอเีลริน์นิง เรือ่ง ภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต ์

 

คาํช้ีแจง

รายการประเมิน 

 โปรดทาํเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามความคิดเหน็ของท่าน 

ระดบัคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช ้ ควร

ปรบัปรุ

งแกไ้ข 

ไม่มี

คณุภาพ 

5 4 3 2 1 

1. การออกแบบระบบการเรยีนการสอน       

1.1 การออกแบบเป็นระบบนาํเสนอทีถ่กูตอ้งตามลาํดบัข ัน้ตอน      

1.2 ความยาวของการนาํเสนอแต่ละตอนมคีวามเหมาะสม      

1.3 การออกแบบสนองความแตกต่างระหวา่งบคุคล      

1.4 ใหโ้อกาสผูเ้รยีนควบคมุลาํดบัการเรยีนรูอ้ย่างเหมาะสม      

1.5 มกีารป้อนกลบั (feedback) เพือ่เสรมิแรงอย่างเหมาะสม      

1.6 คาํแนะนาํในการใชบ้ทเรยีนเหมาะสม ชดัเจน      

2. การออกแบบหนา้จอ       

2.1 การจดัวางองคป์ระกอบไดส้ดัส่วน สวยงาม งา่ยต่อการใช ้      

2.2 รูปแบบของตวัอกัษรทีใ่ชใ้นการนาํเสนอ      

2.3 ขนาดของตวัอกัษรทีใ่ชใ้นการนาํเสนอ      

2.4 สขีองตวัอกัษรโดยภาพรวม      

2.5 การเลอืกใชส้พีื้นหลงัของบทเรยีน      

2.6 คณุภาพของเสยีงทีใ่ชป้ระกอบบทเรยีน      

2.7 การสือ่ความหมายของภาพสอดคลอ้งกบัเนื้อหา      

3. ปฏสิมัพนัธบ์ทเรยีน      

3.1 สามารถแสดงผลผ่านเบราเซอรไ์ดถ้กูตอ้ง       

3.2 การเชือ่มโยง (link) ไปยงัจดุต่างๆ และไฟลต่์างๆ ถกูตอ้ง      

3.3 ภาพและเสยีงทีใ่ชป้ระกอบแสดงผลไดถ้กูตอ้ง รวดเรว็      

3.4 การแสดงผลของภาพเคลือ่นไหวทีใ่ชป้ระกอบบทเรยีน      

3.5 บทเรยีนมคีวามยดืหยุ่น มเีมนู/ ปุ่ มใหผู้เ้รยีนควบคุม

บทเรยีนไดส้ะดวก 
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ขอ้เสนอแนะ 

............................................................................................................................. .............................................  

............................................................................................................................. .............................................  

..................................................................................... .....................................................................................

............................................................................................................................. .............................................  

............................................................................................................................. .............................................  

..................................................................................... .....................................................................................  

 

 

 

ลงชือ่......................................................... ผูเ้ชีย่วชาญ 

(........................................................)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

ตวัอย่างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน 
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ตวัอยา่งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน 

 
ตอนที่ 1  แนะนําภาษาถิน่ 

1. ขอ้ใดใหค้วามหมายภาษาถิน่ไดถ้กูตอ้ง 

ก. ภาษาตระกูลต่างๆ 

ข. ภาษาทีพ่ดูกนัในทอ้งถิน่นัน้ๆ 

ค. ภาษาทีใ่ชพ้ดูกนัท ัว่ประเทศ 

ง. ภาษาของชนกลุม่ใหญ่ท ัว่โลก 

2. ขอ้ใดกลา่วไม่ถกูตอ้ง

ก. ภาษาถิน่ใตไ้ดใ้ชค้าํส ัน้ๆ ออกเสยีงหว้นและเรว็ 

เกี่ยวกบัภาษาถิน่ 

ข. ภาษาถิน่เป็นคาํจาํกดัความตายตวั 

ค. ภาษาถิน่ไทยแบง่ตามภาคไดภ้าษาถิน่ 4 ภาค 

ง. ภาษาถิน่เกดิจากการยา้ยทีอ่ยู่อาศยั 

 

ตอนที่ 2 ภาษาถิน่เหนือ 

1. ขอ้ใดหมายถงึผลไมใ้นภาษาถิน่เหนือ 

ก. ป้าก 

ข. เต่ว 

ค. กอย 

ง. บะตืน๋ 

2. คาํนาํหนา้ในการเรยีกผลไมใ้นภาษาถิน่เหนือคือขอ้ใด 

ก. บะ 

ข. บกั 

ค. ลูก 

ง. หน่วย 

 

ตอนที่ 3 ภาษาถิน่อสีาน 

1. “บกัหุ่ง” เป็นภาษาถิน่อสีาน หมายถงึ ผลไมช้นิดใด 

ก. มะนาว 

ข. มะมว่ง 

ค. มะเขอื 

ง. มะละกอ 
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2. ขอ้ใดคือภาษาถิน่อสีาน 

ก. ไปไนม้า 

ข. อูค้าํเมอืงไดก่้อ 

ค. เมอืยอหีลมีือ่น่ี 

ง. จะปิก๊บา้นละกะ๊ 

 

ตอนที่ 4 ภาษาถิน่ใต ้

1. ภาษาถิน่ใตข้อ้ใดต่อไปน้ีถกูตอ้ง 

ก. ไย  หมายถงึ  หยากไย่ 

ข. แขบ  หมายถงึ  รบี 

ค. ท่าว  หมายถงึ  ราด 

ง. ลวิ  หมายถงึ  ปลวิ 

2. คาํในขอ้ใดมคีวามหมายว่า “โกหก” ในภาษาถิน่ใต ้

ก. ขี้ต ัว๋ 

ข. ขี้ฮก 

ค. ขี้จุ ๊

ง. ขี้โม ้

 

ตอนที่ 5 เปรยีบเทยีบภาษาไทยมาตรฐานกบัภาษาถิน่ 

1. คาํว่า “จว้ย” หมายถงึขอ้ใด 

ก. สวย 

ข. ช่วย 

ค. ดว้ย 

ง. ถว้ย 

2. คาํว่า “เพยีบ” หมายถงึขอ้ใด 

ก. เพือ่น 

ข. เทยีง 

ค. หลายชนิด 

ง. มากมาย 
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ภาคผนวก  จ 

ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนอเีลริน์นิง เรื่อง ภาษาถิน่  

สาํหรบันกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที ่5 โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต ์ 

โดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเน้ือหา 
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ตาราง 3 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนอเีลริน์นิง เรื่อง ภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที ่5  

 โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต ์ โดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเน้ือหา 

 

รายการประเมิน �̅�𝑥 S.D. ระดบัคุณภาพ 

1. โครงสรา้งและเน้ือหา 5.00 0.00 ดีมาก 

1.1 โครงสรา้งเน้ือหาชดัเจนมคีวามสมัพนัธต่์อเน่ือง 5.00 0.00 ดมีาก 

1.2 เน้ือหามคีวามถกูตอ้งตามหลกัวชิา 5.00 0.00 ดมีาก 

1.3 สอดคลอ้งกบัตวัชี้วดัทีต่อ้งการนาํเสนอ 5.00 0.00 ดมีาก 

1.4 สอดคลอ้งกบัการประยุกตใ์ชใ้นการเรยีนการสอน 5.00 0.00 ดมีาก 

2. ภาษา รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหวและเสยีง 4.87 0.23 ดีมาก 

2.1 ใชภ้าษาไดถ้กูตอ้งเหมาะสม(รวมขอ้ความและเสยีง

บรรยาย) 

5.00 0.00 ดมีาก 

2.2 ความเหมาะสมของภาพเคลือ่นไหวทีใ่ชป้ระกอบบทเรยีน 4.67 0.58 ดมีาก 

2.3 ความยาวของการนาํเสนอแต่ละตอนมคีวามเหมาะสม 5.00 0.00 ดมีาก 

2.4 ความเหมาะสมของรูปภาพต่อเน้ือหาของเรื่อง 5.00 0.00 ดมีาก 

2.5 ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัเสยีง 

3. การประเมินผล 

4.67 

5.00 

0.58 

0.00 

ดมีาก 

ดีมาก 

3.1 ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนรูจ้กัการคิด วเิคราะห์ 5.00 0.00 ดมีาก 

3.2 ความสอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบกบัเน้ือหา 5.00 0.00 ดมีาก 

3.3 มกีารวดัผลและประเมนิผลเป็นระยะๆ 5.00 0.00 ดมีาก 

3.4 มกีารสรุปผลคะแนนรวมหลงัการทดสอบ 5.00 0.00 ดมีาก 

เฉลีย่โดยรวม 4.95 0.08 ดีมาก 

 

ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเน้ือหามคีวามเหน็ว่าคุณภาพของบทเรยีน อเีลริน์นิงโดยรวมมคุีณภาพอยู่ในระดบัดมีาก 

(�̅�𝑥 = 4.95 , S.D = 0.08) 
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ภาคผนวก  ฉ 

ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนอเีลริน์นิง เรื่อง ภาษาถิน่  

สาํหรบันกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที ่5 โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต ์ 

โดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา 
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ตาราง 4 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนอเีลริน์นิง เรื่อง ภาษาถิน่ สาํหรบันกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที ่5 

 โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนตโ์ดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา 

 

รายการประเมิน �̅�𝑥 S.D. ระดบัคุณภาพ 

1. การออกแบบระบบการเรยีนการสอน  4.50 0.38 ดี 

1.1 การออกแบบเป็นระบบนาํเสนอทีถ่กูตอ้งตามลาํดบั

ข ัน้ตอน 

4.33 0.58 ด ี

1.2 ความยาวของการนาํเสนอแต่ละตอนมคีวามเหมาะสม 5.00 0.00 ดมีาก 

1.3 การออกแบบสนองความแตกต่างระหว่างบคุคล 4.67 0.58 ดมีาก 

1.4 ใหโ้อกาสผูเ้รยีนควบคุมลาํดบัการเรยีนรูอ้ย่างเหมาะสม 4.67 0.58 ดมีาก 

1.5 มกีารป้อนกลบั  ( feedback) เพือ่เสรมิแรงอย่าง

เหมาะสม 

4.00 0.00 ด ี

1.6 คาํแนะนาํในการใชบ้ทเรยีนเหมาะสม ชดัเจน 4.33 0.58 ด ี

2. การออกแบบหนา้จอ  4.76 0.33 ดีมาก 

2.1 การจดัวางองคป์ระกอบไดส้ดัส่วน สวยงาม  

งา่ยต่อการใช ้

4.67 0.58 ดมีาก 

2.2 รูปแบบของตวัอกัษรทีใ่ชใ้นการนาํเสนอ 4.67 0.58 ดมีาก 

2.3 ขนาดของตวัอกัษรทีใ่ชใ้นการนาํเสนอ 5.00 0.00 ดมีาก 

2.4 สขีองตวัอกัษรโดยภาพรวม 5.00 0.00 ดมีาก 

2.5 การเลอืกใชส้พีื้นหลงัของบทเรยีน 5.00 0.00 ดมีาก 

2.6 คุณภาพของเสยีงทีใ่ชป้ระกอบบทเรยีน 4.33 0.58 ด ี

2.7 การสือ่ความหมายของภาพสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 4.67 0.58 ดมีาก 

3. ปฏสิมัพนัธบ์ทเรยีน 4.53 0.12 ดีมาก 

3.1 สามารถแสดงผลผ่านเบราเซอรไ์ดถ้กูตอ้ง  5.00 0.00 ดมีาก 

3.2 การเชือ่มโยง ( link) ไปยงัจดุต่างๆ และไฟลต่์างๆ 

ถกูตอ้ง 

5.00 0.00 ดมีาก 

3.3 ภาพและเสยีงทีใ่ชป้ระกอบแสดงผลไดถ้กูตอ้ง รวดเรว็ 4.00 0.00 ด ี

3.4 การแสดงผลของภาพเคลือ่นไหวทีใ่ชป้ระกอบบทเรยีน 4.67 0.58 ดมีาก 

3.5 บทเรยีนมคีวามยดืหยุ่น มเีมนู / ปุ่มใหผู้เ้รยีนควบคุม

บทเรยีนไดส้ะดวก 

4.00 0.00 ด ี

เฉลีย่รวม 4.60 0.28 ดีมาก 
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ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยกีารศึกษามคีวามเหน็ว่า คุณภาพบทเรยีนอเีลริน์นิงโดยภาพรวม มคุีณภาพอยู่

ในระดบัดมีาก  (�̅�𝑥 = 4.60 , S.D = 0.28) 
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ภาคผนวก  ช 

ค่าความยากงา่ย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเชื่อม ัน่ 

ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

ตารางแสดงค่าความยากงา่ย (p) คา่อาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเช่ือมัน่ 

ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน 

 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน ท ัง้หมดมีจาํนวน 5ตอน มค่ีาความเชื่อม ัน่อยู่ที่ 0.76โดยแสดง

แยกเป็นแต่ละตอนดงัน้ี 

 

ตาราง 5 ค่าความยากงา่ย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเชื่อม ัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน 

 ตอนที ่1 แนะนาํภาษาถิน่ 

 

ขอ้ ความยากงา่ย (p) อาํนาจจาํแนก (r) 

1 0.33 0.80 

2 0.58 0.93 

3 0.73 0.80 

4 0.40 0.87 

5 0.69 0.67 

6 0.79 0.80 

 

แบบทดสอบหลงัเรยีนตอนที ่1 มค่ีาความเชื่อม ัน่เท่ากบั 0.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

ตาราง 6 ค่าความยากงา่ย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเชื่อม ัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน 

 ตอนที ่2 ภาษาถิน่เหนือ 

      

ขอ้ ความยากงา่ย (p) อาํนาจจาํแนก (r) 

1 0.46 0.87 

2 0.44 0.87 

3 0.46 0.87 

4 0.35 0.67 

5 0.31 0.80 

6 0.54 0.93 

 

แบบทดสอบหลงัเรยีนตอนที่2 มค่ีาความเชื่อม ัน่เท่ากบั 0.72 

 

 

ตาราง 7 ค่าความยากงา่ย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเชื่อม ัน่ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

 ตอนที ่3 ภาษาถิน่อสีาน 

      

ขอ้ ความยากงา่ย (p) อาํนาจจาํแนก (r) 

1 0.60 0.93 

2 0.56 1.00 

3 0.40 0.80 

4 0.63 0.93 

5 0.71 0.87 

6 0.56 0.87 

 

แบบทดสอบหลงัเรยีนตอนที ่3 มค่ีาความเชื่อม ัน่เท่ากบั 0.81 
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ตาราง 8 ค่าความยากงา่ย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเชื่อม ัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน 

 ตอนที ่4 ภาษาถิน่ใต ้

      

ขอ้ ความยากงา่ย (p) อาํนาจจาํแนก (r) 

1 0.77 0.87 

2 0.67 1.00 

3 0.77 0.53 

4 0.75 0.80 

5 0.79 0.60 

6 0.67 0.93 

 

แบบทดสอบหลงัเรยีนตอนที ่4 มค่ีาความเชื่อม ัน่เท่ากบั 0.79 

 

ตาราง 9ค่าความยากงา่ย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเชื่อม ัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน 

 ตอนที ่5เปรยีบเทยีบภาษาไทยมาตรฐานกบัภาษาถิน่  

      

ขอ้ ความยากงา่ย (p) อาํนาจจาํแนก (r) 

1 0.52 0.73 

2 0.67 0.87 

3 0.73 0.87 

4 0.33 0.73 

5 0.71 0.87 

6 0.63 0.67 

 

แบบทดสอบหลงัเรยีนตอนที ่5มค่ีาความเชื่อม ัน่เท่ากบั 0.71 
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ภาคผนวก  ซ 

ตวัอย่างบทเรยีนอเีลริน์นิง  เรื่อง ภาษาถิน่ 

สาํหรบันกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที ่5โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีรค์อนแวนต ์
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ตวัอยา่ง บทเรยีนอเีลริน์นิง เรื่อง ภาษาถิ่น  สาํหรบันักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซีสซาเวียรค์อนแวนต ์
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