การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้
แหล่งเรียนรูท้ ้องถิ่น หมู่บา้ นเบญจรงค์ดอนไก่ดี
อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
The Development of Online Lessons for Communicative English
based on Local Learning Sources, Donkaidee Benjarong Village,
Kathumban District, Samutsakhorn Province
ผศ.ดร.พนอเนื่ อง สุทศั น์ ณ อยุธยา, ฉัตรแก้ว ทองโต และ ยิ นดี พานทอง
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้แหล่งเรียนรู้
ท้องถิน่ หมู่บา้ นเบญจรงค์ดอนไก่ดี อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านคลองกระทุม่ แบน (บุญเพ็งอุทศิ ) ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 จานวน
34 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ บทเรียนออนไลน์และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน สถิตทิ ใ่ี ช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจยั พบว่า ด้านประสิทธิภาพ
ของบทเรียนออนไลน์ มีประสิทธิภาพ 83.56/89.17 สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ และ ด้านผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์ ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่ามากกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญ ทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05
คาสาคัญ: บทเรียนออนไลน์ / ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร / แหล่งเรียนรูท้ อ้ งถิน่ / หมูบ่ า้ นเบญจรงค์ดอนไก่ดี

Abstract
The purpose of this study was to develop online lesson for Communicative English based on Local Learning
Sources, Donkaidee Benjarong Village, Kathumban District, Samutsakhorn Province. The sample group included 34
Prathom Suksa 6 students, 2nd semester of academic year 2010, Ban Klongkathumban (Bunpengutid) School, Kathumban
District, Samutsakhorn Province. Data were collected by online lesson for Communicative English and the achievement
tests and statistically analyzed using mean ( x ), standard deviation (SD) and t-test. The findings revealed as the
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efficiency of the online lessons was 83.56/89.17 which is higher, than the standard of 80/80, and the posttest of learning
achievement of the online lessons was higher than pretest at the .05 level of significant.
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปจั จุบนั ภาษาอังกฤษมีบทบาทสาคัญยิง่ ทีจ่ ะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาได้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของสังคม
โลก ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาหลักทีค่ นต่างชาติต่างภาษานิยมใช้เพื่อการสือ่ สารระหว่างประเทศกันมากทีส่ ดุ เป็ นภาษา
นานาชาติหรือภาษาสากล เดวิด แกรดดอล (Davis Graddol) นักภาษาศาสตร์ประยุกต์ชาวอังกฤษ ผูท้ างานวิจยั เรื่อง
“English Next (2006)” ให้กบั British Council กล่าวถึงแนวโน้มของภาษาอังกฤษว่า นับจากนี้ไปจานวนผูเ้ รียน
ภาษาอังกฤษทัวโลกจะขยายตั
่
วเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าในอีก 10–15 ปี ขา้ งหน้ า ประมาณ (2015-2020)
จานวนผู้เรียนจะเพิม่ สูงสุดถึง 2 พันล้านคน ข้อมูลจากงานวิจยั นี้ ได้สะท้อนให้เห็นว่าผู้คนบนโลกนี้ต่างตระหนักถึง
ความสาคัญของภาษาอังกฤษในสังคมโลกยุคใหม่
ดังนัน้ การเตรียมความพร้อมของบุคลากรภายในประเทศ เพื่อให้มที กั ษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถ
ติดต่อสื่อสาร แสวงหาความรู้ สร้างความร่วมมือ เจรจาต่อรอง และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีได้ จึงมีความสาคัญเป็ น
อย่า งยิ่ง ผู้วิจ ัย จึง ตระหนัก ถึง ความสาคัญ ของการพัฒ นาทัก ษะภาษาอัง กฤษโดยมุ่ง ใช้ค วามก้า วหน้ า ของสัง คม
ฐานความรูแ้ ละนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นปจั จัยชี้นาในการเพิม่ ขีดความสามารถของการเรียนการสอน
โดยนากระบวนการวิจยั มาใช้ในการพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษของโรงเรียนในท้องถิน่ เขตพืน้ ที่
จังหวัดสมุทรสาคร บทเรียนออนไลน์เป็ นรูปแบบหนึ่งของการนาอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการศึกษาทีม่ ปี ระโยชน์
มากรูปแบบหนึ่ง เพราะเป็ นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง เป็ นการ
สนองตอบแนวคิดในการจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนสาคัญทีส่ ดุ มิใช่เป็ นการถ่ายทอดความรูจ้ ากผูส้ อนแต่เพียงฝา่ ยเดียว
หลายๆ ประเทศ รวมทัง้ ประเทศไทย ต่างได้นาอินเทอร์เน็ตไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรี ยนการสอนจนถือได้ว่า
อินเทอร์เน็ตกลายเป็ นเทคโนโลยีการศึกษาของยุคปจั จุบนั ไปแล้ว ซึง่ มีคุณค่าทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจั จุบนั เป็ นวีธกี ารสอนทักษะเพื่อการสือ่ สาร (Communicative approach) ซึง่
มุง่ เน้นให้ผเู้ รียนพัฒนาทักษะความสามารถด้านการฟงั พูด อ่านและเขียน (Nunan.1991) การจัดการเรียนการสอน
ั หาต่ า งๆ มากมายที่ท าให้ผู้ เ รีย นไม่ ส ามารถสื่อ สารด้ ว ยการใช้
ภาษาอัง กฤษของไทยที่ผ่ า นมา ประสบกับ ป ญ
ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้ อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการตัง้ แต่ตวั หลักสูตร กระบวนการสอน ระบบวิธกี าร
จัดการเรียนการสอน ตลอดจนถึงตัวครูผู้สอนเองรวมไปถึงตัวผู้เรียนที่มองไม่เห็นความสาคัญของการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ ทาให้ผจู้ บการศึกษาของไทยทัง้ ในระบบและการศึกษานอกระบบ ไม่สามารถใช้ทกั ษะในการสือ่ สารทัง้ 4
ด้าน คือ ด้านการฟงั ด้านการพูด ด้านการอ่านและด้านการเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Bailey 2003,

Harmer, 1998)
สาหรับปญั หาของการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารในปจั จุบนั คือ ขาด
การพัฒ นาบทเรียนออนไลน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีเป็ น
ประโยชน์ต่อผูเ้ รียนในท้องถิน่ ได้
จากความสาคัญและปญั หาดังทีไ่ ด้กล่าวมาในเบือ้ งต้น วัตถุประสงค์ของงานวิจยั จึงมุ่งเน้นเพื่อพัฒนารูปแบบ
บทเรียนออนไลน์ ภาษาอังกฤษ เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้แหล่งเรียนรูใ้ น

ท้องถิน่ บูรณาการกับการเรียนการสอนและกระบวนการวิจยั ผลที่ได้จากการดาเนินการดังกล่าว ได้แก่ การจัดการ
เรียนรูท้ ส่ี อดคล้องกับสภาพจริงของผูเ้ รียนในหมูบ่ า้ นเบญจรงค์ดอนไก่ดี อาเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือ่ พัฒนาบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารโดยใช้แหล่งเรียนรูท้ อ้ งถิน่ หมูบ่ า้ นเบญจรงค์ดอน
ไก่ดี ให้มปี ระสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางการเรียนการสอนของนักเรียน ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนบ้านคลอง
กระทุม่ แบน (บุญเพ็งอุทศิ ) อาเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้แหล่งเรียนรู้
ท้องถิน่ หมูบ่ า้ นเบญจรงค์ดอนไก่ดี ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน (บุญเพ็งอุทศิ )
อาเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร

สมมติ ฐานการวิ จยั
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้แหล่งเรียนรูท้ อ้ งถิน่ หมู่บ้านเบญจ
รงค์ดอนไก่ดี ทีไ่ ด้คอื 80/80
2. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนภายหลังการใช้บทเรียนออนไลน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้แหล่งเรียนรู้
ท้องถิน่ หมูบ่ า้ นเบญจรงค์ดอนไก่ดี สูงกว่าก่อนการใช้บทเรียนของผูเ้ รียนอย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

ขอบเขตของการวิ จยั
1.พืน้ ที่ โรงเรียนบ้านคลองกระทุม่ แบน (บุญเพ็งอุทศิ ) อาเภอกระทุม่ แบน จังหวัด สมุทรสาคร
2. ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่ า ง
นั ก เรีย นชัน้ ประถมศึก ษาปี ท่ี 6/1 และ 6/2 ภาคเรีย นที่ 2
ปีการศึกษา 2553 ห้องละ 34 คน จานวนนักเรียนทัง้ หมด 68 คน
3. เนื้ อหาบทเรียนออนไลน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ได้มาจากแหล่งเรียนรูท้ อ้ งถิน่ หมู่บา้ นเบญจรงค์
ดอนไก่ดี อาเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร

ตัวแปรที่ใช้ในการวิ จยั
ตัวแปรต้น
1. บทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารโดยใช้แหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
2. การใช้แหล่งเรียนรูท้ อ้ งถิน่ กับกระบวนการวิจยั และการเรียนการสอน
ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ ์ของการใช้บทเรียนออนไลน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารโดยใช้แหล่งเรียนรูท้ อ้ งถิน่ ภายหลังการใช้
บทเรียนออนไลน์

กรอบแนวความคิ ดของการวิ จยั
 แหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่
 การใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร

 บทเรียนออนไลน์เพือ่ สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้

 ผลสัมฤทธิ ์ของการใช้บทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารโดยใช้แหล่งเรียนรูท้ อ้ งถิน่

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดของการวิจยั

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวธิ ดี าเนินการวิจยั ดังนี้
1. ขัน้ ตอนการวิจยั
2. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
4. การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั

5. วิธกี ารดาเนินการวิจยั
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
7. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

ขัน้ ตอนการวิ จยั
ในการวิจยั นี้ มีขนั ้ ตอนดาเนินการวิจยั 3 ระยะ ดังแสดงในแผนภาพที่ 2 ดังนี้

ระยะที่ 1 การพัฒนารู ปแบบบทเรี ยนออนไลน์
ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

ตรวจสอบคุณภาพ บทเรี ยนออนไลน์

สร้างกระบวนการและรู ปแบบ

ทดลองใช้เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้

จัดทาบทเรี ยนออนไลน์

แก้ไขปรับปรุ ง

ระยะที่ 2 การพัฒนาเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ มี ใช้วดั
1.1) การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อสารโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่น
1.2) บทเรี ยนออนไลน์

ขั้นตอนในการพัฒนาเครื่ องมือ
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กาหนดกรอบ/ประเด็นของเครื่ องมือ
ดาเนินการสร้าง
ตรวจสอบโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
ทดลองใช้เครื่ องมือ
นาเครื่ องมือไปใช้เก็บข้อมูล

ระยะที่ 3 การทดลองใช้รปู แบบ
กาหนดกลุ่มตัวอย่าง

การทดสอบก่ อนการใช้ รูปแบบ
บทเรียนออนไลน์

แผนภาพที่ 2 ขัน้ ตอนดาเนินการวิจยั

แผนภาพที่ 2 ขัน้ ตอนการวิจยั

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ได้แ ก่ นัก เรีย นที่ก าลัง ศึก ษาอยู่ใ นชัน้ ประถมศึก ษาปี ท่ี 6 ภาคเรีย นที่ 2 ปี ก ารศึก ษา 2553
โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน (บุญเพ็งอุทศิ ) อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 2 ห้องเรียน ได้แก่ 6/1
และ 6/2 ห้องละ 34 คน รวมจานวนนักเรียนทัง้ หมด 68 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553
โรงเรียนบ้านคลองกระทุม่ แบน (บุญเพ็งอุทศิ ) อาเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร ห้องเรียน 6/1 จานวน 34 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือวิจยั ทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล มีดงั นี้
1. บทเรียนออนไลน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แหล่งเรียนรูท้ อ้ งถิน่ หมู่บา้ นเบญจรงค์ดอนไก่ดี สาหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านคลองกระทุม่ แบน (บุญเพ็งอุทศิ )
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารแหล่งเรียนรูท้ อ้ งถิน่
หมูบ่ า้ นเบญจรงค์ดอนไก่ดี สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านคลองกระทุม่ แบน (บุญเพ็งอุทศิ )

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. การสร้างบทเรียนออนไลน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แหล่งเรียนรูท้ ้องถิน่ หมู่บ้านดอนไก่ดี สาหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้
1.1 ขัน้ เตรียมการ
1.1.1 ศึก ษาเนื้ อหาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาพุทธศักราช 2544 กลุ่ม สาระการเรียนรู้
ต่างประเทศ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6
1.1.2 ศึกษาศัพท์ เกี่ยวกับหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี จากตารา หนังสือ แหล่งข้อมูล
ท้องถิน่ งานวิจยั จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น สานักหอสมุด และสารสนเทศออนไลน์
1.1.3 ก าหนดเป้ าหมาย และวัต ถุ ป ระสงค์ เพื่อ ให้ผู้เ รีย นสามารถใช้บ ทเรีย นเรื่อ งใด
ลักษณะใด เมือ่ เรียนจบแล้วสามารถทาอะไรได้บา้ ง
1.1.4 ศึกษาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในการสร้างบทเรียนออนไลน์
1.1.5 ศึกษาเนื้อหาเรือ่ ง หมูบ่ า้ นเบญจรงค์ดอนไก่ดี
1.2 ขัน้ ออกแบบบทเรียน
1.2.1 นาเนื้อหามาสร้างสตอรีบ่ อร์ดเนื้อหา และให้ผเู้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเพือ่ ปรับปรุงแก้ไข
1.2.2 พัฒนาบทเรียนจากสตอรีบ่ อร์ดเนื้อหาทีผ่ า่ นการตรวจสอบและปรับปรุง
1.2.3 นาบทเรียนออนไลน์ ทีพ่ ฒ
ั นาเสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจสอบ แล้วนามาปรับปรุง
1.3 ขัน้ การพัฒนา
1.3.1 นาบทเรียนออนไลน์ท่แี ก้ไขเสร็จแล้ว ไปทดสอบกับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน (บุญเพ็งอุทศิ ) จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 34 คนที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการทดลอง เพื่อวิเคราะห์หาความยาก (P) และหาค่าจาแนก (R) ตาม
รายข้อ และหาค่าความเทีย่ งของแบบข้อสอบ
1.3.2 คัดเลือกข้อ สอบที่มคี ่าความยาก ระหว่าง .02-.08 และค่าจาแนกตัง้ แต่ 0.2 ขึน้ ไป
จานวน 20 ข้อ มาหาค่าความเทีย่ งของแบบทดสอบทัง้ ฉบับ
1.3.3 จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับจริงเพือ่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ ต่อไป
1.4 ขัน้ การนาไปใช้

นาบทเรียนออนไลน์ ไปทดลองใช้ กับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนบ้านคลอง
กระทุม่ แบน (บุญเพ็งอุทศิ ) อาเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 34 คน ซึง่ ไม่ใช่นกั เรียนทีเ่ ป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง เพือ่ นามาปรับปรุงแก้ไขให้ได้บทเรียนทีส่ มบูรณ์สามารถนามาใช้ในการวิจยั ได้
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ในการเรียนบทเรียนออนไลน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้แหล่งเรียนรู้
ท้องถิน่ หมูบ่ า้ นเบญจรงค์ดอนไก่ดี สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการทดสอบดังนี้
2.1 ศึกษาการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน จากเอกสาร ตาราทีเ่ กีย่ วข้อง
2.2 ศึกษาเนื้อหาและกาหนดวัตถุประสงค์ของเนื้อหาบทเรียน
2.3 สร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ โดยให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ท่ตี งั ้ ไว้
จากนัน้ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหาทาการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมแล้วนาไปปรับปรุงแก้ไข
2.4 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ทีส่ ร้างขึน้ ไปทดลองใช้กบั นักเรียนทีไ่ ม่ใช่กลุ่มทดลองซึง่ มี
ลักษณะเหมือนกับกลุ่มทดลอง จานวน 34 คน
2.5 นาคะแนนทีไ่ ด้มาหาคุณภาพของแบบทดสอบด้วยการวิเคราะห์ เพื่อคานวณหาค่าความยาก อานาจ
จาแนก และค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้สตู ร K – R 20 ของ Kuder Richardson Formula

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้ได้ดาเนินการทดลองและเก็บข้อมูลทีห่ อ้ งปฎิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
(บุญเพ็งอุทศิ ) อาเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โดยมีวธิ กี าร ดังต่อไปนี้
1. ก่อนการทดลองทาการทดสอบก่อนเรียนด้วยข้อสอบซึง่ เป็ นชุดเดียวกันกับแบบวัดผลสัมฤทธิ ์ แต่มกี ารสลับ
ข้อคาถามใหม่ ใช้เวลาทัง้ สิน้ 30 นาที
2. จัดผูเ้ รียนให้นัง่ ประจาเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อ 1 เครื่อง พร้อมอธิบายขัน้ ตอนและวิธกี ารใช้บทเรียน
ออนไลน์ ให้แก่นกั เรียน
3. อธิบายเนื้อหาแต่ละบทเรียน และให้นกั เรียนทาแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้การ
ทดลองมีคุณภาพจึงมีผชู้ ว่ ยคอยดูแลนักเรียนทีม่ ปี ญั หาในการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ และดูแลนักเรียนเรียนให้ครบ
ตามเนื้อหา ใช้เวลาเรียน 60 นาที ต่อ 1 หน่วยการเรียนรู้ ทัง้ หมดมี 3 หน่วย การเรียนรู้ จึงใช้เวลาทัง้ สิน้ 180 นาที
4. หลังจากจบการเรียนจากบทเรียนออนไลน์ นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ในการเรียน ใช้เวลาใน
การทาแบบทดสอบ 30 นาที แล้วเก็บข้อมูลผลคะแนนมาวิเคราะห์ทางสถิตแิ ละสรุปผล

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างและทดลองใช้บทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้
แหล่ ง เรีย นรู้ท้อ งถิ่น หมู่ บ้า นเบญจรงค์ ด อนไก่ ดี พร้อ มกับ ศึก ษา ผลการใช้บ ทเรีย นออนไลน์ ข องนั ก เรีย นชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน (บุญเพ็งอุทศิ ) จานวน 34 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีดงั นี้

1. การหาประสิ ทธิ ภาพบทเรียนออนไลน์

การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ พบว่า นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 จานวน 34 คน ทา
แบบทดสอบระหว่างเรียนได้คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 18.38 จากคะแนนเต็ม คิดเป็ นร้อยละ 83.56 และทาแบบทดสอบหลัง
เรียนได้คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 19.61 จากคะแนนเต็ม คิดเป็ นร้อยละ 89.17 แสดงว่าประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารโดยใช้แหล่งเรียนรูท้ อ้ งถิน่ หมูบ่ า้ นเบญจรงค์ดอนไก่ดี ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี
6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.56/89.17 ดังนัน้ สามารถสรุปได้วา่ บทเรียนออนไลน์มปี ระสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
(รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 และ 2)
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์
จานวน
คะแนนระหว่างเรียน
รวม
ร้อยละ
นักเรียน
คะแนน
(%)
บทเรียนที่ 1
บทเรียนที่ 2 บทเรียนที่ 3
(15)
(5)
(2)
34
12.53
4.06
1.79
18.38
83.56
คะแนนหลังเรียน
13.41

4.32

1.88

19.61

89.17

ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์
เกณฑ์การประเมิน
E1
E2
(ประสิทธิภาพระหว่างเรียน)
(ประสิทธิภาพหลังเรียน)

83.56

89.17

80/80

2. การเปรียบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้
แหล่งเรียนรูท้ อ้ งถิน่ หมูบ่ า้ นเบญจรงค์ดอนไก่ดี (ดังแสดงในตารางที่ 3) ผูเ้ รียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน
ด้วยบทเรียนออนไลน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี สาหรับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน (บุญเพ็งอุทศิ ) พบว่า ค่า t ซึง่ มีค่า df = 33 ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 0.05 มีค่า
1.692 แต่ค่า t ทีค่ านวณได้เท่ากับ 28.00 แสดงให้เห็นว่า คะแนนจากการทาแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนน
การทาแบบทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกับคะแนนสอบก่อนเรียน- หลังเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์

รายการ

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

คะแนนเต็ม
20
20

X

S.D

D

D

2

t

1.56
12.55
19.00

1,485
0.77

28.00*

219

* t 0.05,33 = 1.692
สรุปผลการวิ จยั
จากการวิจยั นี้ มีระยะเวลาในการวิจยั 3 ระยะได้แก่ ระยะการพัฒนาข้อมูล ระยะการพัฒนาเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และระยะการทดลองใช้ กระบวนการ รูปแบบและนวัตกรรมที่พฒ
ั นาขึ้น โดยมีวธิ กี ารวิจยั แบ่ง
ออกเป็ น 4 ขัน้ ตอน ได้แ ก่ ขัน้ เตรีย มการ ขัน้ ออกแบบ ขัน้ พัฒ นา และขัน้ น าไปใช้ ท าให้ไ ด้บ ทเรีย นออนไลน์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อาเภอกระทุ่ม แบน จังหวัด
สมุทรสาคร สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน (บุญเพ็ง อุทศิ ) ทีผ่ ล
การทดสอบการใช้งานบทเรียนออนไลน์ สรุปได้ดงั นี้
1. ด้านเนื้อหาในบทเรียนออนไลน์ มีความเหมาะสม ชัดเจนและเข้าใจง่าย มีการเรียงลาดับเนื้อหาจากง่ายไป
ยาก
2. ด้านการออกแบบหน้าเว็บเพจ ปริมาณของข้อความและขนาดของตัวอักษรในบทเรียนมีความเหมาะสมดี
รูปแบบและชนิดของตัวอักษรทีน่ าเสนอในบทเรียนอ่านง่ายและมีความกลมกลืนในทุกหน้าของบทเรียน
3. ด้านรูปแบบการนาเสนอเนื้อหา มีความน่ าสนใจ เพราะมีการนาเสนอภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วิดทิ ศั น์
เสียงบรรยาย และเสียงดนตรีประกอบบทเรียนในแต่ละหน่วย รวมทัง้ สีทใ่ี ช้ในบทเรียนมีสสี นั ดึงดูดความสนใจมาก
4. ด้านการใช้งาน ระบบนาทางเข้าสูล่ งิ ค์ทต่ี อ้ งการก็สามารถใช้งานได้งา่ ย บทเรียนมีการเชื่อมโยงกันได้อย่าง
ถูกต้อง รวมทัง้ ชุดเชื่อมโยงสื่อความหมายได้เข้าใจอย่างชัดเจน สะดวกรวดเร็วต่อการใช้งาน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั คุณสมบัติ
ของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้ดว้ ย
บทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้แหล่งเรียนรูท้ อ้ งถิน่ หมู่บา้ นเบญจรงค์ดอนไก่ดนี ้ี จึงมี
ประสิทธิภาพเพียงพอสาหรับการเตรียมความพร้อมให้แก่นกั เรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ในด้านทักษะการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษ ฟงั พูด อ่าน เขียน และข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งเรียนรูท้ อ้ งถิน่ ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในภาษาอังกฤษ
เพิม่ ขึน้ เป็ นอย่างดี

อภิ ปรายผล

จากผลการทดสอบการใช้งานบทเรีย นออนไลน์ ภาษาอัง กฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้แ หล่งเรีย นรู้ท้องถิ่น
หมูบ่ า้ นเบญจรงค์ดอนไก่ดี พบว่า
1. ด้านประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ มีประสิทธิภาพ 83.56/89.17 สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้
2. ด้านผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ ค่าเฉลีย่ คะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่ามากกว่าคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05
ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่า การใช้ส่อื ประสมในการจัดการเรียนการสอนจะช่วยให้ผู้เรียนรับรูโ้ ดยใช้ประสาทสัมผัส
หลายๆด้าน ทาให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้มากขึน้ และมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ส่อื ทีม่ รี ปู แบบการนาเสนออย่างใดอย่าง
หนึ่ง และการสร้างบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร ด้วยวิธกี ารทีเ่ ป็ นระบบ ทาให้ได้บทเรียนออนไลน์ทม่ี ี
เนื้ อหาเหมาะสมสาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึก ษาปี ท่ี 6 ส่งผลสัม ฤทธิต์ ่อการเรียนรู้ข องนัก เรียน รวมทัง้ บทเรียน
ออนไลน์น้ี มีประโยชน์สาหรับนักเรียนเป็ นอย่างมาก สามารถนาไปใช้ได้จริง

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพือ่ นาผลการวิจยั ไปใช้ จากการวิจยั ครัง้ นี้ พบว่า
1. บทเรียนออนไลน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่สร้างขึน้ นี้มปี ระสิทธิภาพและสามารถทาให้ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น จากการออกแบบบทเรียนโดยศึกษาหลัก ขัน้ ตอนการสร้างและการประเมิน อย่า ง
รอบคอบ ทัง้ ด้านบทเรียนออนไลน์ และด้านเนื้อหา โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ท่ี ตอ้ งการและสมมุตฐิ านทีต่ งั ้ ไว้เป็ นหลัก
ดังนัน้ จึงควรนาบทเรียนออนไลน์ทส่ี ร้างขึน้ นี้เป็ นแนวทางในการผลิตเรือ่ งอื่นๆ อีกต่อไป
2.ในการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์นนั ้ ควรเปิดโอกาสให้นกั เรียน เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง หรือเรียนเป็ นกลุม่ 2 – 3
คน เพราะนักเรียนบางคนต้องการสมาธิในการเรียน แต่บางคนต้องการเพือ่ นเรียนร่วมกันเพื่อปรึกษา แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น จากการสังเกตุคอื นักเรียน จะเรียนเป็ นกลุม่ มากกว่าเรียนตามลาพัง (Johnson, 1982)
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