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บทคัดย่อ 
 

  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) หาคุณภาพและค่าประสิทธิภาพบทเรียนภาษา 
องักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล ให้ไดต้ามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 2) เปรียบเทียบความ 
สามารถการใช้กาลในภาษาองักฤษของนกัศึกษาท่ีมีระดบัความสามารถต ่าและสูง และ 3) เปรียบ 
เทียบความคิดเห็นหลงัเรียนของนกัศึกษาท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษต ่าและสูง 
  รูปแบบงานวิจยัเป็นการวิจยัและพฒันา (Research & Development) โดยใช้เคร่ืองมือ
เพื่อเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพกบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีเป็นตวัอยา่ง จ านวน 80 คน ของ
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยไ์ดแ้ก่ 1) บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล 2) แบบทดสอบ
ก่อนและหลงัเรียน 3) แบบฝึกหัดระหวา่งเรียนและแบบฝึกหดัทา้ยบท 4) แบบสอบถามความคิด 
เห็น โดยน าผลท่ีไดจ้ากแบบทดสอบมาวเิคราะห์ดว้ยสถิติแบบ dependent และ independentsamples 
t-test และวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหากบัแบบบนัทึกการเรียนรู้ 
 จากผลการวิจยัพบวา่ 1) บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ืองกาล (Tense) มีประสิทธิ 
ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี 90/90 2) ผลต่างระหวา่งคะแนนจากการท าแบบทดสอบการเรียนรู้ก่อน
เรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษาทั้งสองกลุ่ม มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และความสามารถก่อนและหลงัเรียนภายในของสองกลุ่มมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 3) โดยเฉล่ียแลว้ความคิดเห็นของนกัศึกษาของทั้งสองกลุ่มต่อบทเรียนไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีความคิดเห็นท่ีดีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์ 
เน็ตในระดบัสูง 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this study were: 1) to investigate the effectiveness of Web-Based 
Instruction (WBI) on students’ ability to use verb tense in English according to the 90/90 standard 
2) to compare the pre-test scores and post-test scores of low and high ability students on using 
verb tense in English, divided into 2 sub-objectives, the comparison within the groups (low 
achievers (2.1)) and (high achievers (2.2)), and 3) to compare the opinion of students in low and 
high ability group towards WBI. 
 The research design of this study was Research and Development, collecting both 
quantitative and qualitative data from 80 first year sample students at Dhurakij Pundit University. 
The research instruments are namely 1) WBI on the use of verb tense in English 2) pre-test and 
post-test 3) exercises and achievement tests of each lesson and 4) questionnaire.  The data 
analysis was performed using t-test (dependent and independent), and content analysis was 
employed in analyzing the data on learning record sheet. 
 The findings revealed that 1) the effectiveness of WBI on students’ ability to use verb 
tense in English was 90/90 as per the 90/90 standard. 2) On average, the effects of the pre-test and 
post-test between low and high ability students showed a statistically significant difference at the 
level of 0.05. For the 2 sub-objectives, the result of the pre-test and post-test within groups (low 
ability (2.1)) and (high ability (2.2)) also showed a statistically significant difference at the level 
of 0.05. 3) Meanwhile, there was no statistic significance at the level of 0.05 on students’ opinion  
between low and high achievers using WBI. 

DPU



จ 

 

 กติติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจยัเร่ือง “ผลของการเรียนภาษาองักฤษเร่ือง กาล  โดยใช้บทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตท่ีมีต่อความสามารถการใชก้าลในภาษาองัฤษของนกัศึกษา” คร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี
โดยได้รับความสนับสนุน การช่วยเหลือ ตลอดจนตรวจแก้ไขท าให้งานวิจัยคร้ังน้ีบรรลุตาม
วตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้จากอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั ผูช่้วยศาสตรจารย ์ดร.รสสุคนธ์ เสวตเวชากุล และ
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม อาจารย ์ดร.วาสนา วสิฤตาภา 

กราบขอบพระคุณศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.ไพฑูรย ์สินลารัตน์ ท่ีกรุณาเป็นประธาน
กรรมการ ดร.จนัทร์พา ทดัภูธร และผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.งามทิพย์ วิมลเกษม ท่ีกรุณาเป็น
ผูท้รงคุณวฒิุในการสอบพร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ 

กราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.ดารณี ดีประเสริฐ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ   
หวานชิด และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. รัชชาภรณ์ รัตนภุมมะ ท่ีกรุณาตรวจสอบ และให้ค  าช้ีแนะใน
เร่ืองเน้ือหาและแบบทดสอบภาษาองักฤษ 

กราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรสิทธ์ิ ชูชยัวฒันา ดร.สมศรี จนัทร์สม และ
ดร.อดิศร ณ อุบล ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการตรวจ และเสนอแนะเพื่อให้ส่ือการเรียนบนเครือข่าย
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
การเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(Web-Based Instruction: WBI) 

ปัจจุบนัน้ี เทคโนโลยกีารส่ือสารไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัต่อสังคมในยุคน้ีอยา่งมาก ซ่ึง
แทบจะกลายมาเป็นปัจจยัท่ี 5 ในการด ารงชีวิตของมนุษยก์็วา่ได ้เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีผูค้นนิยม
ใช้กันอย่างกว้างขวางในยุคน้ี คือ อินเทอร์เน็ต เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตเป็น ส่ือกลางในการ
ติดต่อส่ือสาร การคา้ขาย การคมนาคมต่างๆ เพราะการใช้อินเทอร์เน็ตจะช่วยให้วิถีชีวิตของคน
ปัจจุบนั มีความทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ และเอ้ือให้การด าเนินการต่างๆบรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้
โดยสะดวก นอกจากน้ีอินเทอร์เน็ตยงัเป็นแหล่งรวมสารสนเทศ อาจกล่าวได้ว่า เป็นการรวม
หอ้งสมุดและแหล่งขอ้มูลจากทัว่ทุกมุมโลกเขา้ไวด้ว้ยกนั อีกทั้งยงัเป็นแหล่งสารสนเทศท่ีสามารถ
คน้หาส่ิงท่ีตอ้งการไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทางไปคน้ควา้ถึงในห้องสมุด ดงันั้น อินเทอร์เน็ตจึง
เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีบทบาทส าคญัในวงการศึกษาและการจดัการศึกษาดว้ยคุณลกัษณะ
ของการเป็นคลังแห่งความรู้ท่ีไร้พรมแดน ดังท่ีจะเห็นได้จากข้อก าหนดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาท่ีระบุว่าภาครัฐตอ้งส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหมี้การผลิตส่ือเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา รวมทั้งใหมี้การพฒันาบุคลากรดา้นการผลิตส่ือ
หรือเทคโนโลยีและผูใ้ช้ให้มีความรู้ความสามารถ มีทกัษะตลอดจนผูเ้รียนให้มีสิทธิท่ีจะไดรั้บการ
พฒันาเพื่อให้มีความรู้และทกัษะเพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในการแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ ซ่ึงเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบบัน้ี ไดป้ระกาศชดัเจนเก่ียวกบั
การให้ประชาชนทุกคนสามารถเขา้ถึงการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
(ปัญญาพล, 2542, น. 100) ซ่ึงครูผูส้อนไดน้ าเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆมาใชเ้ป็นทางเลือกใหม่ใน
การส่งเสริมการเรียนรู้และเป็นส่ือการเรียนการสอน เพื่อเปิดประตูการศึกษาจากห้องเรียนไปสู่โลก
แห่งการเรียนรู้อนักวา้งใหญ่ รวมทั้งการน าการศึกษาไปสู่ผูข้าดโอกาส ดว้ยขอ้จ ากดัทางดา้นเวลา
และสถานท่ี (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2544)  

นอกจากน้ี อินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่มาก เน่ืองจาก
ประกอบไปด้วยเครือข่ายย่อยจ านวนมากกระจายกนัอยู่ทัว่ทุกมุมโลก สามารถตอบสนองความ
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ตอ้งการของผูใ้ชใ้นการคน้หาขอ้มูลต่างๆไดดี้ ดงันั้น การท่ีอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งขอ้มูลขนาดใหญ่ 
จึงท าให้ความตอ้งการในการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งขอ้มูลในการเรียนรู้มีเพิ่มมากยิ่งข้ึน ซ่ึงใน
อินเทอร์เน็ตนั้นมีบริการหลากหลายรูปแบบ เช่น การบริการ World Wide Web: WWW การสืบคน้
ขอ้มูล (Search Engine) การรับส่งข่าวสาร การถ่ายโอนแฟ้มขอ้มูล เป็นตน้ (ไพฑูรย ์สีฟ้า, 2544, 
หน้า 110-111) จากประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให้เกิดการเรียนการสอนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web - Based Instruction) สอดคลอ้งกบัมนตช์ยั (2543, น. 2)ท่ีกล่าวถึง
ความส าคญัของWBIว่าเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหน่ึงท่ีน าเสนอองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
และเป็นขั้นตอนตามหลักการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาน าเสนอและจดัการ ซ่ึง
ปัจจุบนัวงการศึกษาไดใ้หค้วามสนใจและต่ืนตวัในการพฒันาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็น
อยา่งมาก เพื่อน ามาใชใ้นการเรียนการสอน เน่ืองจากการเรียนการสอนผา่นเวบ็สามารถตอบสนอง
การเรียนรู้ในลกัษณะต่างๆ ท่ีจะน าไปสู่การพฒันาความสามารถทางดา้นสติปัญญาของแต่ละคนได้
อย่างเต็มท่ี ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์โดยตรงกบับทเรียนนั้นๆตามความสามารถโดยเน้นความแตกต่าง
ของผูเ้รียนเป็นหลกั 

การเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ WBI นั้นมีช่ือเรียกท่ีหลากหลายกนั
ออกไป เช่น การเรียนการสอนผ่านเว็บไซด์ (Web-Based Instruction)เว็บการเรียน (Web-Based  
Learning) เวบ็ฝึกอบรม (Web-Based Training) เวิลด์ไวด์เวบ็ฝึกอบรม (WWW-Based Training) 
อินเทอร์เน็ตช่วยสอน (Internet- Based Instruction)และเวิลด์ไวด์เวบ็ช่วยสอน (WWW-Based 
Instruction)(สรรรัชต์ห่อไพศาล, 2545) นอกจากน้ียงัมีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้ค  านิยามของ
การเรียนการสอนผา่นเวบ็ไว(้Web-Based Instruction) เช่นKhan (1977) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความหมาย
ของ WBI ไวว้า่เป็นการเรียนการสอนท่ีอาศยัโปรแกรมไฮเปอร์มีเดียท่ีช่วยในการสอนโดยการใช้
ประโยชน์จากคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเทอร์เน็ต  มาสร้างให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมายโดยส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้อย่างมากมายและสนบัสนุนการเรียนรู้ในทุกทาง 
สอดคลอ้งกบั ใจทิพย ์ณ สงขลา (2542) ไดก้ล่าววา่ WBIคือ การผนวก คุณสมบติัไฮเปอร์มีเดียเขา้
กบัคุณสมบติัเครือข่ายเวิลด์ไวด์เวบ็ เพื่อสร้างส่ิงแวดลอ้มแห่งการเรียนในมิติท่ีไม่มีขอบเขตจ ากดั
ดว้ยระยะทางและเวลาท่ีแตกต่างกนัของผูเ้รียน (Learning without Boundary) จากค านิยามของ
นกัวชิาการและนกัการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ 
WBI เป็นการจดัสภาพการเรียนการสอนท่ีไดรั้บการออกแบบอย่างเป็นระบบโดยอาศยัคุณสมบติั
และทรัพยากรของเวลิดไ์วดเ์วบ็ มาเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนการ
สอนใหมี้ประสิทธิภาพ  
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นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีมีผลการวิจยัท่ีสอดคล้องกนั
เก่ียวกบัเร่ืองของ WBIเช่น นกัสิต (2546)ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการเรียนออนไลน์ ทศันคติของผูเ้รียนใน
การใช้ WBI ผลการวิจยัพบว่า ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนออนไลน์ เน่ืองจากท าให้สร้าง
หรือมีแนวคิดใหม่ๆและสามารถวิเคราะห์ข่าวสารออนไลน์จากผูเ้รียนอ่ืนๆ อนัเป็นหัวขอ้ท่ีน ามา
อภิปรายกนั ในขณะท่ีผลการวจิยัของ นฤมล อุปริมพาณิช (2551) เร่ือง วิชาสัทศาสตร์ภาษาฝร่ังเศส
เบ้ืองตน้บนเวบ็ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยแบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่มเท่าๆกนั คือ 
กลุ่มควบคุม (เรียนโดยวธีิปกติ) กลุ่มทดลอง (เรียนกบัเวบ็ไซด์วิชาสัทศาสตร์ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้
เสริมจากการเรียนปกติ) ผลการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม นอกจากน้ียงัพบวา่ทั้งนกัเรียนและครูท่ีใชเ้วบ็ไซด์วิชาสัทศาสตร์ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้นั้น
มีความพึงพอใจต่อการใชเ้วบ็ไซด์ในการเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อดิเรก นาวารัตน์ 
(2552) เร่ืองการพฒันาหาประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของบทเรียน WBI วิชา 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั หลกัสูตรปริญญาตรี ซ่ึงพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ี
เรียนดว้ยบทเรียน WBI ท่ีพฒันาข้ึน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
นอกจากการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WBI) ช่วยพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแลว้ 
ยงัช่วยพฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเองอีกดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Swatevacharkul, R. (2006)ท่ี
ศึกษาถึงผลของระดบัการสนบัสนุนความเป็นอิสระของผูเ้รียนผา่นการสอนบนระบบเครือข่ายและ
ระดบัสมิทธิภาพทัว่ไปทางภาษาองักฤษต่อความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ
ของผูเ้รียนระดบัอุดมศึกษาชั้นปีท่ี 2 พบวา่ นกัศึกษาท่ีเรียนผ่านระบบเครือข่ายมีระดบัสมิทธิภาพ
ทางภาษาองักฤษสูงข้ึนและมีเจตคติท่ีดีต่อความเป็นอิสระในการเรียนสูง แต่งานวิจยัช้ินน้ียงัแสดง
ใหเ้ห็นวา่ ระดบัสมิทธิภาพทางภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนัมีผลอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษ กล่าวคือ ผูเ้รียนท่ีมีระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษสูงกว่า มี
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษไดดี้กวา่ผูเ้รียนท่ีมีระดบัสมิทธิภาพทางภาษาองักฤษต ่าวา่อีก
ทั้ งมีงานวิจัยอีกหลายช้ินท่ีแสดงให้เห็นว่า WBI สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาองักฤษและเจตคติของผูเ้รียนให้ดีข้ึนได ้เช่น สุพตัรา สุจริตรักษ์ (2553) และสุพฒัน์ สุกมล
สันต ์(2541) เป็นตน้ 

นอกจากน้ีมีงานวิจยัต่างประเทศท่ีมีผลการวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัในประเทศไทย 
เช่น Hindes (1999) ท าการวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองการจดัการเรียนทางไกลบนเว็บเร่ืองการคน้ขอ้มูล
ออนไลน์เพื่อเป็นการสนบัสนุนให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการคน้ควา้ขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงผลการวิจยั
พบว่า ผูเ้รียนมีทศันคติท่ีดีต่อการมีส่วนร่วมในการเรียนบนเวบ็ และเห็นว่าการเรียนบนเว็บช่วย
พฒันาทกัษะความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์สอดคล้องกบังานวิจยัของ Jarvis H 
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(2008) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการใชส่ื้อการเรียนรู้โดยการเปรียบเทียบวิธีการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยใชส่ื้อ
ส่ิงพิมพก์ระดาษและการเรียนผา่นเวบ็ ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ การใชส่ื้อส่ิงพิมพน์ั้นค่อนขา้งท่ีจะไม่ได้
รับความนิยมมากเท่ากบัการเรียนผา่นเวบ็ เพราะในส่ือการเรียนรู้ท่ีเป็นส่ือส่ิงพิมพไ์ม่มีรูปลกัษณ์ท่ีมี
ขอ้ความเป็นหลายมิติ ส่ือมลัติมิเดีย และภาพเคล่ือนไหวต่างๆ ดงันั้นผลการวิจยัท่ีปรากฏทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ของ WBI อีกทั้งยงัมีบทบาทท่ีส าคญัยิ่งข้ึนในการ
พฒันาการเรียนการสอนในทุกๆวชิา และเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนใหสู้งมากข้ึนดว้ย 

อีกทั้งจากประโยชน์ของบทเรียน WBI ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสนบัสนุนให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เน่ืองจากผูเ้รียนตอ้งเป็นผูจ้ดัการการเรียนรู้ของตนเองผา่นบทเรียนWBI  
เป็นผูค้น้ควา้ความรู้ดว้ยตนเอง แกปั้ญหาดว้ยตนเอง จึงเกิดการเรียนรู้อยา่งถาวร   
 
ความส าคญัของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

การเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเกิดจากความตอ้งการของผูเ้รียนเอง ซ่ึง
ผูเ้รียนมีอิสระในการเรียนในดา้นของเวลา สถานท่ี ดงัท่ีนกัการศึกษาหลายท่านกล่าวถึงความส าคญั
ของการเรียนรู้ดว้ยตนเองซ่ึงมีนกัการวจิยัหลายท่านท่ีกล่าวถึงความส าคญัของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
เช่น Tough (1979, pp. 116 อา้งถึงใน วรนุช ปัญจะวตัร, 2549) ท่ีกล่าววา่ การเรียนรู้ดว้ยตนเองไว้
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ หรือโครงการท่ีผูเ้รียนเก่ียวขอ้ง (Learning Project) มาจากการวางแผนดว้ย
ตนเอง ซ่ึงTough ให้ความส าคญัว่า กิจกรรมการเรียนนั้นเป็นแรงผลกัดนัท่ีท าให้เกิดความสนใจ
เก่ียวกบัการเป็นตวัของตวัเองซ่ึงสอดคลอ้งกบั Knowles (1975 pp. 15-17 อา้งถึงใน แสงเดือน เจริญ
ฉิม, 2555) ท่ีให้ความส าคญัในเร่ืองของ ผูท่ี้เรียนรู้ดว้ยความคิดริเร่ิมของตนเองจะเรียนไดม้ากกว่า 
และดีกวา่ผูเ้รียนท่ีเป็นเพียงผูรั้บหรือรอใหค้รูถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เท่านั้น คนท่ีเรียนดว้ยตนเองจะ
เรียนอย่างตั้ งใจ มีจุดมุ่งหมายและมีแรงจูงใจ สามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ได้ดีกว่าและ
ยาวนานกวา่ผูเ้รียนท่ีรอรับค าสอนแต่เพียงอยา่งเดียว  

จากความส าคญัดงักล่าว สามารถสรุปไดว้า่ การเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นวธีิการเรียนหน่ึงท่ี
ผูเ้รียนสามารถมีอิสระทางความคิดการแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง จดัการความรู้ของตนเอง ประเมิน
ตนเองได้ โดยท่ีไม่มีครูผู ้สอนคอยป้อนข้อมูลต่างๆให้ ซ่ึงวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถ
สนับสนุนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างไรก็ตามหากผูเ้รียนไม่สามารถรวบรวมองค์
ความรู้ท่ีตนเองเรียนมานั้น  อาจท าให้ไม่สามารถเช่ือมต่อความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ความส าคญัของการเรียนภาษาองักฤษเร่ือง กาล (Tense) 
เน่ืองจากประเทศต่างๆทัว่โลก มีการติดต่อส่ือสารกนัอยา่งกวา้งขวางเพื่อท าการคา้ขาย 

เจรจา การทูต การท่องเท่ียว ฯลฯ ซ่ึงภาษาต่างประเทศท่ีใชเ้ป็นภาษาสากลและเป็นเคร่ืองมือส าคญั
ท่ีใชใ้นการส่ือสารกบัประชาคมโลกไดอ้ยา่งไร้ขีดจ ากดั(Globalization) คือ ภาษาองักฤษ นอกจากน้ี
ในด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาภาษาอังกฤษจัดเป็น
ภาษาต่างประเทศท่ีเป็นเคร่ืองมือส าคัญยิ่งในการศึกษาค้นควา้ทั้ งจากต ารา บทความและส่ือ
อินเทอร์เน็ต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัราชกิจจานุเบกษา (2548) เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษาท่ีระบุว่า หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาควรให้ความส าคญักับภาษาองักฤษ 
เน่ืองจากต าราต่างๆท่ีจะให้นกัศึกษาต่อยอดองค์ความรู้ในระดบัสากลดว้ยตนเอง ส่วนใหญ่จะเป็น
ภาษาองักฤษ ซ่ึงช้ีให้เห็นว่า นกัศึกษาจ าเป็นตอ้งมีความสามารถและทกัษะการใชภ้าษาองักฤษใน
ระดบัท่ีเหมาะสมตามขอ้ก าหนดของสถาบนัการศึกษา ดงันั้น การท่ีจะใช้ภาษาองักฤษไดดี้และมี
ประสิทธิภาพนั้น นักศึกษาจ าเป็นตอ้งได้รับการพฒันาความรู้และทกัษะภาษาองักฤษ เพื่อน าไป
ปฏิบติัไดจ้ริงในสถานการณ์ต่างๆได ้

อย่างไรก็ตาม Lado (1957) กล่าวไวว้่าผูเ้รียนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง 
(Second Language Acquisition: SLA) นั้น เห็นไดช้ดัเจนวา่มีความเขา้ใจและการแสดงออกในการ
ใชภ้าษาท่ีผูเ้รียนอาศยัความรู้เดิมของภาษาแม่ (First Language Acquisition: FLA) จากประเทศของ
ตนเองเน่ืองจากการเรียนรู้ของผูเ้รียนภาษาท่ีสองนั้นแตกต่างจากการเรียนรู้ภาษาของเด็ก (Child 
Language Acquisition: CLA ) กล่าวคือ ไม่วา่เด็กอยูใ่นสภาพแวดลอ้มแบบใดก็จะเรียนรู้ภาษานั้น
โดยธรรมชาติส่ิงท่ีเป็นตามธรรมชาติของเร่ืองน้ีคือ การท่ีเด็กไม่ว่าจะมีพ่อแม่เป็นเช้ือชาติหรือใช้
ภาษาใดแต่ปัจจยัท่ีมีผลกบัการเรียนรู้ภาษาของเด็กก็คือส่ิงแวดลอ้มทางภาษานัน่เอง สอดคลอ้งกบั 
อปัสร (2546) ท่ีกล่าววา่ ถึงแมว้า่ภาษาองักฤษไดก้ลายมาเป็นภาษากลางในการติดต่อส่ือสารและ
เป็นภาษาท่ีสอนกนัอย่างกวา้งขวางในฐานะท่ีเป็นภาษาท่ีสอง (Second Language: L2) หรือ 
ภาษาต่างประเทศ (Foreign Language) แต่ยงัคงไม่มีผูท่ี้เรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง (Second 
Language: L2) ท่ีมีระดบัความสามารถในการใช้ภาษาอยูใ่นระดบัท่ีเป็นมาตรฐาน ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ภาษาองักฤษไม่ใช่เป็นภาษาแม่ (First Language: L1)ของคนไทย และไม่วา่จะเป็นโรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลยัต่างๆ ในประเทศไทยไดใ้ห้ความส าคญักบัภาษาองักฤษเป็นเพียงภาษาต่างประเทศ 
(Foreign Language)เท่านั้น จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นเพียงปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ีท าให้ผูเ้รียนไม่สามารถ
เรียนภาษาองักฤษไดป้ระสบความส าเร็จในระดบัท่ีน่าพึงพอใจนกั 

อีกทั้งเป็นท่ีน่าสังเกตว่ามีนักเรียนนิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทัว่ไปยงัคงมี
ปัญหาเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษ ซ่ึงสาเหตุหน่ึงในนั้นคือ การขาดความรู้และทกัษะพื้นฐานท่ีเป็น
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องค์ประกอบส าคญัในการเรียนภาษาองักฤษ ดงัท่ีอจัฉรา วงศ์โสธร (2527, น. 127) กล่าวไวว้่า 
ผูเ้รียนจะมีความสามารถในการส่ือสารนั้นจะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษา 3 ด้าน คือ 
สมรรถภาพดา้นกฎเกณฑ์ภาษา (Linguistic Competence) ซ่ึงหมายถึงความสามารถในการส่ือสาร
โดยอาศยัพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ ประกอบด้วย เสียง (Phonology) ศพัท์ (Vocabulary) และ 
ไวยากรณ์ (Grammar) สอดคลอ้งกบั Mackey (1965, p. 266 อา้งในBygate, 1991, p. 5) ซ่ึงกล่าววา่ 
การพูดภาษาองักฤษในการส่ือสารได้นั้น ผูพู้ดจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัภาษาองักฤษตอ้งมีความ
เขา้ใจ จดจ าค าศพัท์ รูปแบบ กฎเกณฑ์ของไวยากรณ์ (Grammar) เก่ียวกบัเร่ืองกาล (Tense) เพื่อ
สามารถน าความรู้นั้นมาผกูร้อยเรียงให้เป็นขอ้ความและเปล่งเสียงออกมาเป็นภาษาพูดท่ีมีลกัษณะ
ใกล้เคียงการพูดของเจ้าของภาษาให้มากท่ีสุดเพื่อขจดัปัญหาในการส่ือสารในขณะท่ี Gardner 
(2013) กล่าวถึงความส าคญัของไวยากรณ์ หรือโครงสร้างทางภาษา (Structure) วา่เปรียบเสมือน
เคร่ืองยนต ์และค าศพัท ์(Vocabulary) เปรียบเสมือนน ้ ามนั ซ่ึงจ าเป็นต่อการขบัเคล่ือนรถยนต ์จาก
ขอ้ความขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ความรู้พื้นฐานเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะสร้างและพฒันาความสามารถ
ในการส่ือสารภาษาองักฤษของผูเ้รียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้พื้นฐานของการใช้ไวยากรณ์
ภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการเรียบเรียงประโยคในการส่ือสารเพื่อให้ผูพู้ดส่ือความหมายและ
ความเขา้ใจตรงกนักบัผูฟั้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Pazaver, A. & Wang, H. (2009) ซ่ึงผูว้ิจยั
ไดส้ัมภาษณ์ผูเ้รียนชาวเอเชียเก่ียวกบัความส าคญัของการเรียนไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ซ่ึงผูเ้รียน
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันคือ การเรียนไวยากรณ์เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและส าคญัมาก 
นอกจากน้ีผลการวจิยัของ (Swatevacharkul, R. 2006, pp.339)เร่ืองผลของระดบัการสนบัสนุนความ
เป็นอิสระของผูเ้รียนผ่านการสอนบนระบบเครือข่ายและระดบัสมิทธิภาพทัว่ไปทางภาษาองักฤษ
ต่อความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของผูเ้รียนระดบัอุดมศึกษาชั้นปีท่ี 2 ซ่ึง
ท าการศึกษาผูเ้รียนในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยพ์บว่า ปัญหาท่ีผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษาพบใน
ระหว่างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองในการอ่านภาษาอังกฤษนั้ น คือ ผู ้เรียนไม่รู้ค  าศัพท ์
(Vocabulary) ร้อยละ 37ในขณะเดียวกนั ผูเ้รียนใชไ้วยากรณ์ (Grammar)เก่ียวกบัเร่ืองกาล (Tense) 
ผิดมากถึง ร้อยละ 57 จากผลการวิจยัน้ีช้ีให้เห็นว่า ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษนั้นจ าเป็นตอ้งใช้
ความรู้เก่ียวกบัเร่ือง กาล (Tense) ในการท าความเขา้ใจเน้ือหาสาระต่างๆ ดงันั้น ไม่วา่จะเป็นทกัษะ
ใดๆของการใชภ้าษาองักฤษเร่ืองกาล (Tense) นั้นเป็นพื้นฐานในการใชภ้าษาองักฤษท่ีถูกตอ้งและ
จ าเป็นต่อผูเ้รียนทุกคน เพราะ กาล (Tense) สามารถจดักลุ่มของความคิดและเหตุการณ์ต่างๆให้
เข้าใจง่ายข้ึน ซ่ึงถ้าขาดความรู้เร่ืองน้ีไป อาจจะไม่สามารถใช้ภาษาองักฤษได้ถูกต้อง ถึงแม้ว่า
สามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว (Fluency)   แต่ในการส่ือสารนั้นไม่วา่จะเป็นภาษา
ใดๆก็ตามจ าเป็นตอ้งมีความถูกตอ้ง (Accuracy) ดว้ยเช่นกนั 
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อยา่งไรก็ตามระหวา่งการท าวจิยั ผูว้จิยัไดท้  าการส ารวจจดัเรียงล าดบัการเรียนเร่ือง กาล 
(Tense) จากหนงัสือการใชไ้วยากรณ์ภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ถึงระดบักลางทั้งส านกัพิมพใ์นประเทศ
และต่างประเทศและเลือก 5 กาล (Tense) ท่ีใชใ้นหนงัสือการใชไ้วยากรณ์ภาษาองักฤษ เน่ืองจากแต่
ละเล่มมีเน้ือหาท่ีเรียงล าดบัคลา้ยคลึงกนัมากท่ีสุดใน 5 อนัดบัแรก อีกทั้งมีการเรียบเรียงเน้ือหาเร่ือง 
กาล (Tense) ตามล าดบัท่ีสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ 1) Present Simple Tense 2) Present Continuous 
Tense 3) Past Simple Tense 4) Present Perfect Tense และ5) Future Tenseจากหนงัสือทั้งหมด 29
เล่มนอกจากน้ีผลการส ารวจแตกต่างกบังานวจิยัของ Jansom, S. (2006)บางประการท่ีศึกษาเร่ือง ผล
ของการแก้ไขข้อผิดพลาดและความสามารถทางภาษาของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้กาลใน
ภาษาองักฤษโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ ความแตกต่างในดา้นการ
ใชก้าลของนกัศึกษาแต่ละระดบัความสามารถพบวา่ผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถต ่าท าขอ้ทดสอบ
ในเร่ือง Present Continuous Tenseและ Present Simple Tenseไดดี้ท่ีสุดส่วนผูเ้รียนท่ีมีความสามารถ
ระดบัปานกลางนอกจาก 2 เร่ืองท่ีกล่าวไปแลว้อีกเร่ืองหน่ึงท่ีท าไดค้่อนขา้งดีคือ Future Tense 
ส าหรับผูเ้รียนกลุ่มท่ีมีความสามารถระดบัสูงพบวา่สามารถตอบขอ้ทดสอบไดดี้ในเกือบทุกกาลโดย
พบว่าเร่ืองท่ียากท่ีสุดส าหรับกลุ่มความสามารถสูงน้ีคือ Past Simple Tense และPresent Perfect 
Tense 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงขอใชผ้ลการวิจยัและผลส ารวจของผูว้ิจยัขา้งตน้มาจดัการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WBI)     
เหตุผลของการเลือกนกัศึกษามหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยเ์ป็นตวัอยา่ง  

ผูว้ิจยัได้เลือกตวัอย่างในการศึกษาท าวิจยัจากนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย ์
เน่ืองจากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีปัญหาอย่างมากในด้านการใช้หลกัไวยากรณ์ ซ่ึง
รวมถึงเร่ืองกาลดว้ย (Swatevacharkul, R. , 2006) อีกทั้งมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยน์ั้นมีเจตนารมณ์
ท่ีจะพฒันาพฤติกรรมในการเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษา นกัศึกษาบางคนขาดแรงจูงใจในการ
เรียนภาษาองักฤษ ในขณะเดียวกัน ระดบัความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษของนักศึกษาก็
แตกต่างกันด้วย อาจกล่าวได้ว่าในหน่ึงห้องเรียนนั้ นมีทั้ งผู ้เรียนท่ีมีความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษทั้งในระดบัสูง กลาง และต ่า ปะปนกนัไป จึงท าให้การจดัการเรียนการสอนนั้นเป็น
เร่ืองท่ียาก(Vongvipanond, P., 2004, pp.69-75)นอกจากน้ีการเรียนภาษาองักฤษในระดบัค า
(Lexical)และระดบัการสร้างประโยค(Syntactical) เป็นวธีิหน่ึงท่ีสามารถช่วยให้นกัศึกษาเรียนรู้การ
ใชภ้าษาองักฤษไดดี้ยิง่ข้ึน  

ด้วยเหตุผลภาษาอังกฤษเร่ือง ดังกล่าว ผูว้ิจ ัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาบทเรียน
ภาษาองักฤษเร่ือง กาล เพื่อให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศึกษาผลการ
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เรียนและความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อบทเรียนกาล บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทั้งหมดน้ี
น าไปสู่การก าหนดวตัถุประสงคก์ารวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 
1.2  วตัถุประสงค์กำรวจัิย 

1.  เพื่อหาคุณภาพและค่าประสิทธิภาพบทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง 
กาลส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ใหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐาน90/90 

2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใชก้าลในภาษาองักฤษจากการเรียนดว้ยบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษต ่าและสูง 

2.1  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการใชก้าลในภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียนของ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี1 ท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษต ่า 

2.2  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการใชก้าลในภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียนของ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี1ท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษสูง 

3.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษา 
องักฤษต ่าและสูง ต่อการเรียนเร่ืองกาลในภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 
1.3  ค ำถำมกำรวจัิย 

1.  บทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง กาล จะมีคุณภาพและค่าประสิทธิภาพ
ตามเกณฑม์าตรฐาน90/90 หรือไม่ 

2.   ความสามารถใชก้าลในภาษาองักฤษจากการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษต ่าและสูงมีความแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติหรือไม่ 

2.1  ความสามารถการใช้กาลในภาษาองักฤษจากการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาชั้ นปีท่ี 1 ท่ีมีระดับ
ความสามารถทางภาษาองักฤษต ่ามีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติหรือไม่ 

2.2  ความสามารถการใช้กาลในภาษาองักฤษจากการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาชั้ นปีท่ี 1 ท่ีมีระดับ
ความสามารถทางภาษาองักฤษสูงมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติหรือไม่ 

3.  ความคิดเห็นของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1ท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษต ่าและสูงต่อ
การเรียนเร่ือง กาล ในภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติหรือไม่ 
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1.4  สมมุติฐำนกำรวจัิย 
1.  บทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง กาลส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีสร้าง

ข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 90/90 
2.  โดยเฉล่ียแลว้ความสามารถใช้กาลในภาษาองักฤษของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีมีระดบัความ 

สามารถทางภาษาองักฤษต ่าและสูงโดยเรียนดว้ยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3.  โดยเฉล่ียแลว้ความคิดเห็นของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษ
ต ่าและสูงท่ีเรียนดว้ยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
 
1.5  ขอบเขตกำรวจัิย 
แบบแผนการวจิยั 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัและพฒันา (Research & Development) ซ่ึงผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบ
แผนการวิจยั One Group Pretest – Posttest Design ซ่ึงมีการพฒันาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เป็นตวัแปรตน้ 
เน้ือหา 

บทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง กาล ใชเ้พื่อวดัความสามารถในการ
ใช ้ กาล (Tense) ในภาษาองักฤษของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยเ์ท่านั้น และ
เน้ือหาท่ีใชส้ร้างบทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง กาล ประกอบไปดว้ย5 กาล 
ดงัต่อไปน้ี (ดูรายละเอียดในบทท่ี 2หนา้ 46) 

1.  Present Simple Tense (ปัจจุบนักาล) 
2.  Present Continuous Tense (ปัจจุบนักาลต่อเน่ือง) 
3.  Future Tense (อนาคตกาล) 
4.  Past Simple Tense (อดีตกาล) 
5.  Present Perfect Tense (ปัจจุบนักาลสมบูรณ์) 

ประชากรและตวัอยา่ง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จาก 

12 คณะ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ซ่ึงมีจ านวนนกัศึกษาทั้งหมด 3,308 คน  
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลองคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่มสองขั้นตอน (Two - Stage 
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Cluster Sampling) จ านวน 80 คน แบ่งเป็นนกัศึกษาท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษสูงและต ่า
จ  านวน กลุ่มละ 40 คน 

 
1.6  กรอบแนวคิดกำรวจัิย 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
1.7  นิยำมค ำศัพท์เฉพำะ 

กำล (Tense) หมายถึง รูปแบบหรือโครงสร้างกริยา ท่ีแสดงให้ทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆ
ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาหน่ึงๆ หรือยงัคงด าเนินเหตุการณ์ในปัจจุบนัหรือไปถึงอนาคต ซ่ึงในงานวิจยัน้ี 
ประกอบดว้ย 5กาลไดแ้ก่ 1) Present Simple Tense 2) Present Continuous Tense 3) Future Tense  
4) Past Simple Tense  และ 5) Present Perfect Tense   

บทเรียนภำษำอังกฤษบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเร่ือง กำล  (Tense) หมายถึง บทเรียน
ไวยากรณ์ภาษาองักฤษเร่ือง กาล (Tense) บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่ีประกอบไปดว้ย 5 กาล ไดแ้ก่ 
1) Present Simple Tense 2) Present Continuous Tense 3) Future Tense  4) Past Simple Tense  และ 
5) Present Perfect Tense   ออกแบบมาเพื่อใหน้กัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยเ์กิดการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการทบทวน การท าแบบฝึกหัด และการวดัผล
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยมีรูปแบบการให้ผลป้อนกลบัโดยทนัที (Immediate Feedback) นอกจาก
เป็นการเฉลยว่าข้อใดถูกแล้วยงับอกเหตุผลในข้อท่ีถูกและผิดในข้อนั้นๆด้วย น าเสนอเป็น
ตวัหนงัสือ ภาพกราฟฟิก ภาพเคล่ือนไหวและเสียง เพื่อดึงดูดความสนใจของนกัศึกษาและกระตุน้
ใหน้กัศึกษาเกิดความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ 

ตัวแปรต้น 

บท เ รี ยนภาษาอังกฤษบน เค รือข่ า ย
อินเทอร์เน็ตเร่ือง กาลประกอบไปด้วย 5 
กาลไดแ้ก่ 
Present Simple Tense 
Present ContinuousTense 
Future Tense 
Past Simple Tense 
Present Perfect Tense 
 

 

 

 

 

 

ตัวแปรตำม 

1. ระดับความสามารถในการใช้กาล
ภาษาองักฤษ ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2. ความคิดเห็นต่อการเรียนดว้ยบทเรียน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาลของ

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตย ์

 

 

 

 

 

DPU



11 

ควำมสำมำรถในกำรใช้กำล (Tense) ในภำษำอังกฤษ หมายถึง ผลการเรียนรู้ท่ีวดัจาก
คะแนนการสอบของผูเ้รียนซ่ึงท าแบบทดสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษเร่ือง กาล (Tense) บนระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตซ่ึงประกอบไปดว้ย 1) Present Simple Tense 2) Present Continuous Tense 3) 
Future Tense  4) Past Simple Tense  และ 5) Present Perfect Tense   

ประสิทธิภำพบทเรียนภำษำอังกฤษบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเร่ือง กำล (Tense) 
หมายถึง เกณฑม์าตรฐาน90/90 (The 90/90 Standard) ซ่ึงเป็นการบอกค่าประสิทธิภาพของบทเรียน
ส าเร็จรูป หรือ บทเรียนโปรแกรม มีนิยามดงัน้ี (มนตรี แยม้กสิกร, 2551) 

90 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู ้เรียนทั้ งกลุ่มท่ีได้จากการวดัด้วย
แบบทดสอบวดัความรู้หลงัจากเรียนจากบทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล 
(Tense) ท่ีสร้างข้ึนจบลง 

90 ตวัหลงั หมายถึง ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีสามารถท าแบบทดสอบ (วดัความรู้
หลงัการเรียนจากบทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) ท่ีสร้างข้ึนจบลง) 
โดยสามารถท าแบบทดสอบไดผ้า่นตามเกณฑว์ตัถุประสงค ์ทุกวตัถุประสงค ์

ควำมคิดเห็นต่อกำรเรียน หมายถึง ความรู้สึกของนกัศึกษาท่ีมีต่อบทเรียนภาษาองักฤษ
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ืองกาล โดยวดัจากแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

นักศึกษำ หมายถึง นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 จากทั้งหมด 12 คณะ ใน
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์มีระดบัความสามารถในการใชก้าลในภาษาองักฤษทั้งระดบัสูงและต ่า
ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษปรับพื้นฐาน (LA 010) 
 
1.8  ข้อตกลงเบือ้งต้น 

1.8.1  นกัศึกษาทุกคนท่ีเป็นตวัอย่างมีความสามารถและทกัษะ ในการใช้คอมพิวเตอร์ เน่ือง 
จากมีประสบการณ์ในการเรียนภาษาองักฤษโดยใชค้อมพิวเตอร์มาแลว้ในภาคการศึกษาท่ี 1  

1.8.2  นักศึกษาทุกคนท่ีเป็นตวัอย่างจะให้ขอ้มูลในการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัเจตคติ
ทางการเรียนดว้ยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ืองกาล อย่างจริงใจ และให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง 
เน่ืองจากขอ้มูลดงักล่าวจะไม่ส่งผลใดๆต่อคะแนนหรือการประเมินผลในรายวชิา 

 
1.9 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.9.1 ไดบ้ทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) เพื่อใชส้ าหรับการ
เรียนนอกหอ้งเรียนใหก้บันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 ทุกคณะ  
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ผูว้จิยัคาดวา่หากยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ประโยชน์ท่ีไดรั้บมีดงัต่อไปน้ี 
2.  ผูเ้รียนสามารถน าบทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) มาศึกษา

คน้ควา้ตามความสนใจของตนเอง 
3.  ผูส้อนสามารถใช้บทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) มาเป็น

ส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนไดเ้พราะสามารถช่วยในการพฒันาความสามารถดา้นไวยากรณ์ของ
ผูเ้รียนได ้

อย่างไรก็ตามหากปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ประโยชน์ ท่ีจะได้รับจากบทเรียน
ภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ืองกาล(Tense) ไดแ้ก่ 

4.  ผูส้อนและผูบ้ริหารสามารถใชข้อ้คน้พบเก่ียวกบัการน าบทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล มาใชก้บันกัศึกษาท่ีมีความสามารถในการเรียนต่างกนัเป็นแนวทางในการจดั
วธีิการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับนกัศึกษาระดบัชั้นและ
วชิาอ่ืนๆได ้

5.  ผลวิจยัเก่ียวกบัความคิดเห็นสามารถใชเ้ป็นแนวคิดพื้นฐานในการสนบัสนุนวิธีการเรียนรู้
ภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนกัศึกษาท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษแตกต่างกนั 
 

DPU



 
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

ในบทน้ีกล่าวถึงเอกสารและงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องในการศึกษาผลของการเรียน
ภาษาองักฤษเร่ือง กาล (Tense) โดยใชบ้ทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีต่อความสามารถในการ
ใชก้าล (Tense) ในภาษาองักฤษ ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ซ่ึงมีเอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

2.1  การเรียนการสอนผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2.1.1  ความหมายของอินเทอร์เน็ต 
2.1.2  ความส าคญัของอินเทอร์เน็ต 
2.1.3  เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2.1.4  ความหมายของการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2.1.5  ประเภทของการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2.1.6  การจดัการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2.1.7  การออกแบบการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2.1.8  การออกแบบโครงสร้างเวบ็ไซดบ์นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2.1.9  ประโยชน์ของการเรียนการสอนผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2.1.10  การประเมินผลการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

2.2  กาล(Tense) 
2.2.1  ความส าคญัของการเรียนภาษาองักฤษเร่ือง กาล (Tense) 
2.2.2  ความหมายของ กาล (Tense) 
2.2.3  ประเภทและวธีิการใชใ้นแต่ละกาล(Tense) 

2.3  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
2.3.1  ความหมายของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
2.3.2  ความส าคญัของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
2.3.3  กระบวนการของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

DPU



14 

2.3.4  รูปแบบของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
2.3.5  ลกัษณะของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
2.3.6  บทบาทของผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
2.3.7  บทบาทของผูส้อน 

2.4  ทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง(Constructivism) 
2.4.1 องคป์ระกอบของการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง

(Constructivism) 
2.4.2  ทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองกบัการเรียนการสอน 
2.4.3  หลกัการท่ีส าคญัของแนวคิดทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยผูเ้รียน 

2.5  แนวคิดเก่ียวกบัความคิดเห็น  
2.5.1  ความหมายของความคิดเห็น 
2.5.2  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัความคิดเห็น 
2.5.3  การวดัความคิดเห็น 

2.6  ประสิทธิภาพส่ือการสอน 
2.7  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.7.1  งานวจิยัในประเทศ 
2.7.2  งานวจิยัต่างประเทศ 

 
2.1  การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ในปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาท ในการพฒันาในเกือบทุกๆดา้นไม่
วา่ในดา้นธุรกิจ ดา้นสาธารณสุข ดา้นการทหารและความมัน่คงดา้นโทรคมนาคมและการส่ือสาร 
และด้านการศึกษา ซ่ึงเครือข่ายท่ีส าคัญคือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์(ComputerNetwork) คือการ
เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เคร่ืองข้ึนไปเขา้ดว้ยกนัดว้ยสายเคเบิลหรือส่ืออ่ืนๆเช่นส่ือสัญญาณ
ทางกายภาพหรือใช้ตวักลางส่ือสัญญาณไร้สายท าให้คอมพิวเตอร์สามารถรับส่งขอ้มูลแก่กนัและ
กนัได ้จึงท าใหมี้การใชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์ “อินเทอร์เน็ต ” (Internet) เกิดข้ึน 

 
2.1.1  ความหมายของอินเทอร์เน็ต 

มีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของอินเทอร์เน็ตไวด้งัน้ี 
ถนอมพร (2539 อ้างใน สุพรรณิกา เต๋ียวงษ์สุวรรณ์ , 2549) กล่าวว่า เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต คือเครือข่ายของเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์ (ทั้งท่ีอยูใ่นองคก์รรัฐ และเอกชน )
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ทัว่ทุกมุมโลกดว้ยกนั ภายใตม้าตรฐานการเช่ือมโยงของคอมพิวเตอร์เพื่อแลกเปล่ียนและส่งผ่าน
ขอ้มูล การท างานของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น ไม่มีใครหรือองคก์รใดเป็นเจา้ของ การเขา้เป็นส่วน
หน่ึงของเครือข่ายท าไดโ้ดยการขอเช่ือมโยงเคร่ืองคอมพิวเตอร์เขา้กบัเครือข่ายใดเครือข่ายหน่ึงท่ี
เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่แลว้ เม่ือมีเคร่ืองเช่ือมต่อแลว้ก็จะสามารถใช้บริการบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้

สุธิภา (2540, น. 15 อา้งถึงใน สุพรรณิกา เต๋ียวงษสุ์วรรณ์, 2549) ไดใ้ห้ความหมายของ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตว่า เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยการเช่ือมโยง
ระหวา่งระบบเครือข่าย หรือเน็ตเวร์ิกจ านวนมหาศาลทัว่โลกเขา้ดว้ยกนัภายใตห้ลกัเกณฑ์มาตรฐาน
เดียวกนั ใช้โปรโตคอลเดียวกนั ซ่ึงโปรโตคอลก็คือ ขอ้ตกลงท่ีเป็นส่ือกลางในการส่ือสารของ
คอมพิวเตอร์ท่ีต่อกนัเป็นเน็ตเวิร์ก และแต่ละเน็ตเวิร์กก็ต่อกนัถึงทัว่โลก ซ่ึงจะท าให้ผูค้นสามารถ
เช่ือมต่อแลกเปล่ียนขอ้มูลถึงกนัไดโ้ดยสะดวกรวดเร็ว ไม่ว่าขอ้มูลเหล่านั้นจะอยู่ในรูปแบบใดๆ 
อาจจะเป็นตวัอกัษร ขอ้ความ หรือเสียง และประโยชน์เพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการ
ส่ือสารขอ้มูล เช่น การถ่ายโอนแฟ้ม ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ และกลุ่มอภิปราย เป็นตน้ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเป็นวธีิในการเช่ือมโยงข่ายงานคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยูใ่ห้ขยายออกไปอยา่งกวา้งขวาง เพื่อ
การเขา้ถึงแต่ละระบบท่ีมีส่วนร่วมอยู ่

สอดคล้องกบัอนิรุทธ์ (2542) ท่ีกล่าวไวว้่า อินเทอร์เน็ต คือ การเช่ือมโยงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์หลายๆเครือข่ายภายใตม้าตรฐานและขอ้ตกลงเดียวกนั โดยท่ีเครือข่ายสามารถท่ีจะ
ส่ือสารขอ้มูลกนัในรูปแบบของตวัอกัษร ภาพ และเสียงไดอ้ยา่งรวดเร็ว จากคอมพิวเตอร์ท่ีต่างชนิด
และต่างระบบกนั 

จากความหมายของอินเทอร์เน็ตท่ีนักศึกษาหลายท่านกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า 
อินเทอร์เน็ต คือเครือข่ายขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงเป็นเน็ตเวิร์กไปทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็นการส่งขอ้มูล
ต่างๆไปท่ีหน่ึงสู่อีกท่ีหน่ึง ท าใหส้ะดวกและรวดเร็ว ภายใตม้าตรฐานสากลเดียวกนั 

 
2.1.2  ความส าคญัของอินเทอร์เน็ต 

ผูค้นจ านวนมากเช่ือว่าการน าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเขา้มาใช้ในระบบการศึกษาเป็น
ส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ซ่ึงมีปัจจยัหลายขอ้ แต่ปัจจยัหลกัท่ีส าคญั คือ ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ ดงัท่ี 
Van Vught (1997, อา้งถึงใน วิโรจน์ อรุณมานะกุล, 2542) กล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการเขา้เรียน
มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มจาก 9% ของรายได้ครัวเรือน (Median Family 
Income) ในปี ค.ศ.1979 ไปเป็น 15% ในปี ค.ศ.1994  แต่ถา้เป็นมหาวิทยาลยัเอกชนค่าใชจ่้ายจะเพิ่ม
มากยิ่งข้ึน (20% ในปี 1979  และ 40% ในปี 1994) การเพิ่มของค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษาน้ีเกิดข้ึนทั้ง
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ในยุโรปและในกลุ่มประเทศด้อยพฒันาด้วย  การท่ีจะลดค่าใช้จ่ายลง จ าเป็นตอ้งน าเทคโนโลยี
ใหม่ๆเข้ามาใช้ โดยเขาเปรียบเทียบให้เห็นว่า ค่าใช้จ่ายต่อหัวของการเรียนในมหาวิทยาลัยใน
ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นสูงถึง 12,500 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนในประเทศองักฤษสูงถึง 10,000
ดอลลาร์สหรัฐ  แต่ค่าใชจ่้ายต่อหวัของการเรียนในแบบการศึกษาทางไกล (Distant Learning) ซ่ึง
ค านวณจาก 11 มหาวิทยาลยัในประเทศจีนฝร่ังเศสอินเดียอินโดนีเซียอิหร่าน เกาหลีแอฟริกาใต้
สเปน ตุรกี องักฤษ และไทยนั้นไม่ถึง350ดอลลาร์สหรัฐ  เขาจึงเช่ือวา่การน าเทคโนโลยอินเทอร์เน็ต
มาใช้ในการสอนแบบการศึกษาทางไกล (Distant Learning) จะเป็นรูปแบบของมหาวิทยาลยัใน
อนาคต  เพราะรูปแบบมหาวิทยาลยัแบบท่ีเป็นอยูไ่ม่เหมาะสมกบัพื้นฐานทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั  
เน่ืองจากมีแต่จะท าใหค้่าใชจ่้ายดา้นการศึกษาเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ในขณะท่ีการสนบัสนุนจากภาครัฐ
และเอกชนจะเร่ิมลดลง 

นอกจากน้ี Van Vught (1997 อา้งถึงใน วโิรจน์ อรุณมานะกุล, 2542) มองวา่เป็นโอกาส
ดีท่ีจะใชป้ระโยชน์จากอินเทอร์เน็ตเพื่อขยายขอบเขตของมหาวทิยาลยัสู่กลุ่มคนท่ีใหญ่ข้ึนไดซ่ึ้งเช่ือ
ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) จะเข้ามาช่วยให้การเรียนการสอนได้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  แต่จะไม่สามารถเขา้มาแทนท่ีการมีโรงเรียนและมหาวิทยาลยัได ้  โรงเรียน
และมหาวิทยาลัยจะยงัคงมีอยู่ในระบบการศึกษาแต่ก็ยอมรับกนัว่าจะมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
มาก  จากเดิมท่ีเป็นห้องเรียนมีผนงัลอ้มรอบก็จะเป็น School without Wall กล่าวคือการเรียนการ
สอนท่ีจดัตามความตอ้งการของผูเ้รียนตามความถนดัและความสนใจ ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหวา่ง
ชุมชน และโรงเรียน ผูเ้รียนจะมีกิจกรรมทั้งในชุมชนและในโรงเรียนและเปล่ียนจากการเรียนการ
สอนแบบบรรยายในชั้นเรียนมาเป็นแนวการเรียนการสอนแบบกระตุน้ให้เรียนและคน้ควา้เป็นทีม 
(Stimulate Team-Based Learning) สอดคลอ้งกบั ถนอมพร ตนัติพิพฒัน์ (2545) กล่าววา่ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศจากทัว่โลกเข้าด้วยกันเสมือนดั่งขุมทรัพย์ข้อมูล
ข่าวสารท่ีคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจอยา่งไรก็ตามประโยชน์ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ไดจ้  ากดั
เฉพาะในวงธุรกิจเท่านั้นในวงการศึกษาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็เป็นแหล่งความรู้ขนาดใหญ่ให้
ผูเ้รียนไดท้  าการคน้ควา้ศึกษาวจิยัอีกดว้ย 

 
2.1.3  เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกนัไปทัว่โลก ดงันั้นจึงมีผูเ้ขา้
มาใชบ้ริการเป็นจ านวนมากดว้ยเหตุน้ี ลกัษณะการใหบ้ริการจึงเกิดข้ึนหลายรูปแบบเพื่อสนองความ
ตอ้งการแก่ผูใ้ช้บริการ ซ่ึงสามารถสรุปรูปแบบการใช้บริการบนระบบอินเทอร์เน็ตออกเป็น 5 
ลกัษณะ (รชยา บุญสวสัด์ิ, 2553) ไดด้งัน้ี 
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2.1.3.1  บริการดา้นการรับส่งข่าวสารและแสดงความคิดเห็นเป็นบริการท่ีไดรั้บความ 
นิยมมากท่ีสุดในระบบอินเทอร์เน็ตซ่ึงมีเคร่ืองมือในการรับส่งข่าวสารและแสดงความคิดเห็น
ระหวา่งผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตหลากหลายวิธีการดงัน้ีไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์มาจากค าว่า Electronic Mail ในภาษาไทยบางคร้ังเรียกว่าจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เป็นบริการอินเทอร์เน็ตชนิดหน่ึงท่ีผูค้นนิยมใช้มากท่ีสุดและเป็นประโยชน์ต่อคน
ทัว่ไปให้สามารถติดต่อรับส่งขอ้มูลระหว่างกนัไดอ้ย่างรวดเร็วอีเมล์เป็นวิธีการติดต่อส่ือสารดว้ย
ตัวหนังสือแบบใหม่แทนจดหมายบนกระดาษแต่ใช้วิธีการส่งข้อความในรูปของสัญญาณ
อิเล็กทรอนิกส์จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์หน่ึงไปยงัผูรั้บอีกเคร่ืองหน่ึงรายช่ือไปรษณีย ์ (MailingList) 
เป็นบริการท่ีผูใ้ชส้ามารถเขา้กลุ่มร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นในหวัขอ้ท่ีตนเองสนใจผา่นทางอีเมล์
โดยจดหมายท่ีส่งเขา้สู่ระบบรายช่ือไปรษณียจ์ะถูกส่งไปยงัรายช่ือทั้งหมดท่ีไดล้งทะเบียนไวใ้น
ระบบนอกจากน้ียงัใชใ้นการลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมจากแหล่งขอ้มูลท่ีมีผูใ้ชส้นใจดว้ย
กลุ่มอภิปราย (Newsgroup) เป็นการรวมกลุ่มของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกนั
เช่นกลุ่มท่ีสนใจเร่ืองคอมพิวเตอร์รถยนต์การเล้ียงปลาการปลูกไมป้ระดบัเป็นตน้เพื่อส่งข่าวสาร
หรือแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นระหวา่งกนัในลกัษณะของกระดานข่าว (Bulletin Board) บนอินเทอร์เน็ต
ผูใ้ช้สามารถเลือกหัวขอ้ท่ีสนใจและสามารถแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยการส่งขอ้ความไปยงักลุ่ม
และผูอ่้านภายในกลุ่มจะมีการร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นและส่งขอ้ความกลบัมายงัผูส่้ง
โดยตรงหรือส่งเขา้ในกลุ่มเพื่อใหผู้อ่ื้นอ่านดว้ยก็ได ้

การสนทนา (Talk) เป็นบริการท่ีช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถพูดคุยโตต้อบกบัผูใ้ช้คนอ่ืนๆท่ี
เช่ือมต่อเขา้ระบบอินเทอร์เน็ตในเวลาเดียวกนัโดยการพิมพข์อ้ความผ่านทางแป้นพิมพพ์ูดคุยผ่าน
ทางคอมพิวเตอร์โดยมีการตอบโตก้นัทนัทีการสนทนาผา่นทางอินเทอร์เน็ตน้ีสามารถใชโ้ปรแกรม
ไดห้ลายโปรแกรมเช่นโปรแกรม Talk ส าหรับการสนทนาเพียง 2 คนโปรแกรม Chat หรือ IRC 
(Internet Relay Chat) ส าหรับการสนทนาเป็นกลุ่มหรือโปรแกรม ICQ (มาจากค าวา่ I See You)เป็น
การติดต่อส่ือสารกับคนอ่ืนๆบนอินเทอร์เน็ตทางหน่ึงคุณสมบติัท่ีโดดเด่นของไอซีคิวคือการ
สนทนาแบบตวัต่อตวักบัคนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะหรือสนทนาพร้อมกนัหลายๆคนก็ไดแ้ละท่ีส าคญั
คือผูใ้ชไ้อซีคิวสามารถเลือกสนทนากบัใครโดยเฉพาะหรือเลือกจะไม่สนทนากบัผูท่ี้ไม่พึงประสงค์
ได ้

2.1.3.2  บริการดา้นการติดต่อส่ือสารเป็นบริการท่ีผูใ้ชส้ามารถติดต่อส่ือสารกบัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์อ่ืนไดใ้นขณะท่ีนัง่อยูท่ี่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของตนเองซ่ึงมีหลายลกัษณะดงัน้ีการขอ
เขา้ใชร้ะบบจากระยะไกลหรือเทลเน็ต (Telnet) โปรแกรมเทลเน็ตเป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นการเขา้สู่
ระบบคอมพิวเตอร์อ่ืนๆบนอินเทอร์เน็ตและสามารถใชบ้ริการสาธารณะต่างๆเช่นบริการห้องสมุด
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ขอ้มูลการวจิยัและสารสนเทศของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เหล่านั้นไดร้าวกบัวา่ก าลงัท างานอยูบ่นเคร่ือง
คอมพิวเตอร์นั้นๆช่วยให้ไม่ตอ้งเดินทางไปท างานอยูห่นา้เคร่ืองเหล่านั้นโดยตรงจึงถือเป็นบริการ
หลกัท่ีส าคญัอยา่งยิง่ของอินเทอร์เน็ตการใชโ้ปรแกรมเทลเน็ตติดต่อกบัคอมพิวเตอร์ในอินเทอร์เน็ต
นั้นจ าเป็นตอ้งได้รับสิทธิเป็นผูใ้ช้ในระบบนั้นก่อนแต่ก็มีระบบคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายอยู่อีก
จ านวนมากอนุญาตให้ผูใ้ชท้ ัว่ไปเขา้ใช้บริการได้The Internet Telephone และ The Videophone 
ปกติการส่ือสารทางโทรศพัท์ผูใ้ชจ้ะตอ้งยกหูจากเคร่ืองรับโทรศพัทแ์ละพูดขอ้ความต่างๆระหวา่ง
ผูรั้บ-ผูส่้งแต่เม่ือใช้บริการอินเทอร์เน็ตซ่ึงเป็นเครือข่ายการส่ือสารทั่วโลกผูใ้ช้สามารถเลือก
หมายเลขโทรศพัทท่ี์ตอ้งการติดต่อโดยพดูผา่นไมโครโฟนเล็กๆและฟังเสียงสนทนาผา่นทางล าโพง
ทั้งน้ีผูใ้ช้จะต้องมีโปรแกรมส าหรับใช้งานรวมทั้งใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นระบบมลัติมีเดีย
นอกจากน้ีหากมีการติดตั้งกลอ้งวีดิทศัน์ท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคู่สนทนาทั้ง 2 ฝ่ายเม่ือเช่ือมต่อ
คอมพิวเตอร์เขา้กบัระบบอินเทอร์เน็ตแลว้ภาพท่ีจากการท างานของกลอ้งวีดิทศัน์ก็สามารถส่งผา่น
ไปทางอินเทอร์เน็ตถึงผูรั้บไดก้ารสนทนาทางโทรศพัทจึ์งปรากฏภาพของคู่สนทนาทั้งผูรั้บและผูส่้ง
บนจอคอมพิวเตอร์ไปพร้อมกบัเสียงดว้ย 

2.1.3.3  บริการการถ่ายโอนแฟ้มขอ้มูลบริการการถ่ายโอนแฟ้มขอ้มูลหรือบริการ FTP 
(FileTransfer Protocol) เป็นบริการของอินเทอร์เน็ตอย่างหน่ึงท่ีผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตนิยมใช้โดยผูใ้ช้
สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟล์ข้อมูลตัวหนังสือรูปภาพเสียงวีดิทัศน์หรือ
โปรแกรมต่างๆซ่ึงการถ่ายโอนขอ้มูลนั้นมีอยู ่2 ลกัษณะคือ 

1.  การถ่ายโอนไฟล์ขอ้มูลท่ีอยู่ในเคร่ืองของเราไปยงัคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นโฮสต ์
(Host) เรียกวา่การอปัโหลด (Upload) ท าให้คอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนสามารถใชง้านจากขอ้มูลของเรา
ได ้

2.  การท่ีเราถ่ายโอนไฟล์ขอ้มูลจากโฮสตอ่ื์นมายงัคอมพิวเตอร์ของเราเรียกว่าการ
ดาวน์โหลด (Download) ในการน าดาวน์โหลดขอ้มูลต่างๆมาใช้นั้นมีบริการอยู่ 2 ประเภทคือ
Private FTP หรือเอฟทีพีเฉพาะกลุ่มนิยมใชต้ามสถานศึกษาและภายในบริษทัผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งมี
รหสัผา่นเฉพาะจึงจะใชง้านไดป้ระเภทท่ีสองคือ Anonymous FTP เป็นเอฟทีพีสาธารณะให้บริการ
ดาวน์โหลดไฟล์ขอ้มูลฟรีโดยไม่ตอ้งมีรหัสผ่านซ่ึงปัจจุบนัมีบริการในลกัษณะน้ีเป็นจ านวนมาก
โดยเฉพาะโปรแกรมซอฟต์แวร์ใหม่ๆท่ีทางบริษทัต่างๆคิดค้นข้ึนมาและตอ้งการเผยแพร่ไปสู่
สาธารณชนก็จะน าโปรแกรมมาน าเสนอไวผู้ใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตคนใดสนใจก็สามารถใชเ้อฟทีพีดึงเอา
โปรแกรมเหล่านั้นมาใช้งานได้โดยโปรแกรมท่ีสามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่าย
เรียกวา่ฟรีแวร์ (Freeware) และโปรแกรมท่ี สามารถดาวน์โหลดมาทดลองใชก่้อนซ่ึงหากพอใจก็
ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือตวัโปรแกรมเรียกวา่แชร์แวร์ (Shareware) 
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2.1.3.4  บริการคน้หาขอ้มูลเน่ืองจากอินเทอร์เน็ตเป็นระบบขนาดใหญ่ท่ี ครอบคลุม 
กวา้งขวางทัว่โลกโดยมีแฟ้มขอ้มูลต่างๆมากมายหลายพนัลา้นแฟ้มบรรจุอยู่ในระบบเพื่อ ให้ผูใ้ช้
สามารถสืบคน้ใชง้านดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีระบบหรือโปรแกรมเพื่อช่วยในการคน้หาแฟ้มไดอ้ยา่ง
สะดวกรวดเร็วซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 โปรแกรม ดงัน้ี 

อาร์คี (Archie) เป็นโปรแกรมท่ีช่วยในการคน้หาแฟ้มท่ี ผูใ้ช้ทราบช่ือแต่ไม่ทราบว่า
แฟ้มนั้นอยูใ่นเคร่ืองบริการใดในอินเทอร์เน็ตโปรแกรมน้ีจะสร้างบตัรรายการแฟ้มไวใ้นฐานขอ้มูล
เม่ือตอ้งการคน้ว่าแฟ้มนั้นอยู่ในเคร่ืองบริการใดก็เพียงแต่เรียกใช้อาร์คีแลว้พิมพช่ื์อแฟ้มขอ้มูลท่ี
ตอ้งการนั้นลงไปอาร์คีจะตรวจคน้ฐานขอ้มูลและแสดงช่ือแฟ้มพร้อมรายช่ือเคร่ืองบริการท่ีเก็บ
แฟ้มนั้นใหท้ราบเม่ือทราบช่ือเคร่ืองบริการแลว้ก็สามารถใชเ้อฟทีพีเพื่อถ่ายโอนแฟ้มขอ้มูลมาบรรจุ
ลงในคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชไ้ด ้

โกเฟอร์ (Gopher) เป็นโปรแกรมท่ีมีรายการหรือเมนู (Menu) ให้เลือกเพื่อช่วยเหลือ
ผูใ้ช้ในการค้นหาแฟ้มขอ้มูลความหมายและทรัพยากรอ่ืนๆเก่ียวกับหัวข้อท่ีระบุไวโ้ดยผูใ้ช้ไม่
จ  าเป็นต้องทราบและใช้รายละเอียดของคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยงอยู่กับอินเทอร์เน็ตหรือช่ือ
แฟ้มขอ้มูลใดๆทั้งส้ินผูใ้ช้เพียงแต่เลือกอ่านในรายการเลือกและกดแป้นเอนเทอร์ (Enter) เท่านั้น
เม่ือพบส่ิงท่ีน่าสนใจในการใช้น้ีผูใ้ช้จะเห็นรายการเลือกต่างๆพร้อมดว้ยส่ิงท่ี ให้เลือกใช้มากข้ึน
จนกระทัง่ผูใ้ชเ้ลือกส่ิงท่ีตอ้งการและมีขอ้มูลแสดงข้ึนมาผูใ้ชส้ามารถอ่านขอ้มูลหรือเก็บบนัทึกไว้
ในคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชไ้ดเ้วอร์โรนิคา Veronica) เป็นโปรแกรมคน้หาขอ้มูลท่ีพฒันาข้ึนมาจากการ
ท างานของระบบโกเฟอร์เพื่อช่วยในการคน้หาขอ้มูลท่ี ตอ้งการโดยไม่ตอ้งผา่นระบบเมนูตามล าดบั
ขั้นของโกเฟอร์เพียงแต่พิมพค์  าส าคญั (Keyword) ลงไปให้ระบบคน้หาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัค านั้นๆ
แทน 

เวส (Wide Area Information Server: WAIS) เป็นโปรแกรมส าหรับใชเ้ป็นเคร่ืองมือที 
ช่วยสืบคน้ขอ้มูลโดยการคน้จากเน้ือหาขอ้มูลแทนการคน้ตามช่ือของแฟ้มขอ้มูลจากฐานขอ้มูล
จ านวนมากท่ี กระจายอยู่ทัว่โลกการใช้งานผูใ้ช้ตอ้งระบุช่ือเร่ืองหรือช่ือค าหลกัท่ีเก่ียวกบัเน้ือหา
ข้อมูลท่ีต้องการค้นหลังจากใช้ค  าสั่งค้นหาข้อมูลโปรแกรมเวสจะช่วยค้นไปยงัแหล่งข้อมูลท่ี
ต่อเช่ือมกนัอยู่ในอินเทอร์เน็ตโดยจะพยายามคน้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งตรงกบัค าคน้หรือวลีส าคญัท่ี 
ผูใ้ชก้ารคน้หาใหม้ากท่ีสุด 

เสิร์ชเอนจินส์ (Search Engines) เป็นเคร่ืองมือช่วยคน้หาขอ้มูลในระบบอินเทอร์เน็ตท่ี
ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในปัจจุบนัซ่ึงเป็นลกัษณะของโปรแกรมช่วยการคน้หาซ่ึงมีอยูม่ากมายใน
ระบบอินเทอร์เน็ตโดยการพฒันาขององค์กรต่างๆเช่น Yahoo Alta Vista HotBotExcite และ 
Google เป็นตน้เพื่อช่วยให้ผูใ้ชค้น้หาขอ้มูลสารสนเทศต่างๆโดยผูใ้ชพ้ิมพค์  าหรือขอ้ความท่ีเป็นค า
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ส าคญัเขา้ไปโปรแกรมจะแสดงรายช่ือของแหล่งขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งข้ึนมาซ่ึงผูใ้ช้สามารถคลิก
ไปท่ีรายช่ือต่างๆเพื่อเข้าไปดูข้อมูลตัวนั้ นๆได้หรือจะเลือกค้นจากหัวข้อในหมวดต่างๆ 
(Categories) ท่ีโปรแกรมไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการต่างๆโดยเร่ิมจากหมวดท่ีกวา้งจนลึกเขา้ไปสู่หมวด
ยอ่ยได ้

 
2.1.4  ความหมายของการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการน าเอาคุณสมบัติของ
อินเทอร์เน็ต มาออกแบบเพื่อใช้ในการศึกษา ซ่ึง การจดัการเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (WBI) มีช่ือเรียกหลายลกัษณะ เช่น การจดัการเรียนการสอนผา่นเวบ็ (Web – Based 
Instruction) เว็บการเรียน (Web - Based Learning เวบ็กึกอบรม   ( (Web - Based Training) 
อินเทอร์เน็ตกึกอบรม (WWW - Based Training) อินเทอร์เน็ตช่วยสอน (Internet - Based 
Instruction) และเวิลด์ไวด์เวบ็ช่วยสอน (WWW-Based Instruction) (สรรรัชต ์ห่อไพศาล ,2545) 
อย่างไรก็ตามมีนักศึกษาได้ให้ค  านิยามของการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(WBI) ไวห้ลายท่าน ไดแ้ก่ 

Clark (1996)ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
วา่เป็นการเรียนการสอนรายบุคคลท่ีน าเสนอโดยการใชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือส่วน
บุคคลและแสดงผลในรูปของการใช้เว็บบราวเซอร์สามารถเข้าถึงขอ้มูลท่ีติดตั้งไวไ้ด้โดยผ่าน
เครือข่าย 

Relan and Gillani (1997) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของเวบ็ในการสอนเอาไวว้่าเป็นการ
กระท าของคณะหน่ึงในการเตรียมการคิดในกลวธีิการสอนโดยกลุ่มคอนสตรัคติวิซ่ึมและการเรียนรู้
ในสถานการณ์ร่วมมือกนัโดยใชป้ระโยชน์จากคุณลกัษณะและทรัพยากรในเวลิดไ์วดเ์วบ็ 

Khan (1997) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(Web-Based Instruction) ไวว้่าเป็นการเรียนการสอนท่ีอาศยัโปรแกรมไฮเปอร์มีเดียท่ีช่วยในการ
สอน โดยการใชป้ระโยชน์จากคุณลกัษณะและทรัพยากรของอินเทอร์เน็ตมาสร้างให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมายโดยส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้อย่างมากมายและสนบัสนุนการเรียนรู้ใน
ทุกทาง 

Parson (1997) ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ว่าเป็นการสอนท่ีน าเอาส่ิงท่ีตอ้งการส่งให้บางส่วนหรือทั้งหมดโดยอาศยัเว็บโดยเว็บสามารถ
กระท าไดใ้นหลากหลายรูปแบบและหลายขอบเขตท่ีเช่ือมโยงกนัทั้งการเช่ือมต่อบทเรียน วสัดุช่วย
การเรียนรู้และการศึกษาทางไกล 
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Driscoll (1997) ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
วา่เป็นการใชท้กัษะหรือความรู้ต่างๆถ่ายโยงไปสู่ท่ีใดท่ีหน่ึงโดยการใชเ้วลิดไ์วดเ์วบ็เป็นช่องทาง  
ในการเผยแพร่ส่ิงเหล่านั้น 

Laanpere (1997)ไดใ้ห้นิยามของการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ว่า
เป็นการจดัการเรียนการสอนผา่นสภาพแวดลอ้มของเวลิดไ์วดเ์วบ็ซ่ึงอาจเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการ
เรียนการสอนในหลกัสูตรมหาวิทยาลยัส่วนประกอบการบรรยายในชั้นเรียนการสัมมนาโครงการ
กลุ่มหรือการส่ือสารระหว่างผู ้เรียนกับผูส้อนหรืออาจเป็นลักษณะของหลักสูตรท่ีเรียนผ่าน
เวิลด์ไวด์เวบ็โดยตรงทั้งกระบวนการเลยก็ไดก้ารเรียนการสอนผา่นเวบ็น้ีเป็นการรวมกนัระหว่าง
การศึกษาและการฝึกอบรมเขา้ไวด้ว้ยกนัโดยให้ความสนใจต่อการใช้ในระดบัการเรียนท่ีสูงกว่า
ระดบัมธัยมศึกษา 

นอกจากน้ี มีนกัการศึกษาหลายท่านของประเทศไทยไดใ้หค้วามหมายของการเรียนการ
สอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีสอดคลอ้งกบันกัการศึกษาจากต่างประเทศ ไวด้งัน้ี 

ใจทิพย์ ณ สงขลา (2542) ได้ให้ความหมายการเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตว่าหมายถึง การผนวกคุณสมบัติไฮเปอร์มีเดียเข้ากับคุณสมบัติของเครือข่าย
เวลิดไ์วดเ์วบ็เพื่อสร้างส่ิงแวดลอ้มแห่งการเรียนในมิติท่ีไม่มีขอบเขตจ ากดัดว้ยระยะทางและเวลาท่ี
แตกต่างกนัของผูเ้รียน (Learning without Boundary)  

วิชุดา รัตนเพียร    )2542 ( กล่าวว่าการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็น
การน าเสนอโปรแกรมบทเรียนบนเว็บเพจโดยน าเสนอผ่านบริการเวิลด์ไวด์เว็บในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตซ่ึงผูอ้อกแบบและสร้างโปรแกรมการสอนผ่านเวบ็จะตอ้งค านึงถึงความสามารถและ
บริการท่ีหลากหลายของอินเทอร์เน็ตและน าคุณสมบติัต่างๆเหล่านั้นมาใช้เพื่อประโยชน์ในการ
เรียนการสอนใหม้ากท่ีสุด 

กิดานันท์ มลิทอง  )2543 (  ให้ความหมายว่าการเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเป็นการใช้เวบ็ในการเรียนการสอนโดยอาจใชเ้วบ็เพื่อน าเสนอบทเรียนในลกัษณะส่ือ
หลายมิติของวชิาทั้งหมดตามหลกัสูตรหรือใชเ้พียงการเสนอขอ้มูลบางอยา่งเพื่อประกอบการสอนก็
ไดร้วมทั้งใช้ประโยชน์จากคุณลกัษณะต่างๆของการส่ือสารท่ีมีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ต เช่นการ
เขียนโต้ตอบกันทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และการพูดคุยสดด้วยข้อความและเสียงมาใช้
ประกอบดว้ยเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ถนอมพร เลาจรัสแสง(2544) ใหค้วามหมายวา่ การสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(Web-Based Instruction) เป็นการผสมผสานกนัระหว่างเทคโนโลยีปัจจุบนักับกระบวนการ
ออกแบบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเร่ืองข้อจ ากัด
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ทางดา้นสถานท่ีและเวลา โดยการสอนบนเวบ็จะประยุกตใ์ชคุ้ณสมบติัและทรัพยากรของเวิลด์ไวด ์
เวบ็ ในการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนการสอนซ่ึงการเรียนการสอนท่ีจดั
ข้ึนผา่นเวบ็น้ีอาจเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของกระบวนการเรียนการสอนก็ได ้   

จากนิยามของนกัวิชาการและนกัการศึกษาทั้งในต่างประเทศและภายในประเทศไทย
ดงัท่ีกล่าวมาแลว้นั้นสามารถสรุปไดว้า่การเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการจดั
สภาพการเรียนการสอนโดยอาศยัคุณสมบติัและทรัพยากรของเวิลด์ไวด์เวบ็มาเป็นส่ือกลางในการ
ถ่ายทอดเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยอาจจดั เป็นการเรียนการ
สอนทั้งกระบวนการหรือน ามาใชเ้ป็นเพียงส่วนหน่ึงของกระบวนการทั้งหมดและช่วยขจดัปัญหา
อุปสรรคของการเรียนการสอนทางดา้นสถานท่ีและเวลาอีกดว้ย 

 
2.1.5  ประเภทของการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WBI) 

การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นมีหลายลกัษณะและแตกต่างกนั
ออกไป ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายท่านให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัประเภทของการเรียนการสอนบน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดแ้ก่ 

James (1997) ไดแ้ยกตามโครงสร้างและประโยชน์การใชง้านของการเรียนการสอนบน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไว ้3 ลกัษณะใหญ่ๆ ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

1. โครงสร้างแบบคน้หา (Eclectic Structures) ลกัษณะของโครงสร้างเวบ็ไซตแ์บบน้ี
เป็นแหล่งของเวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการคน้หาไม่มีการก าหนดขนาด รูปแบบไม่มีโครงสร้างท่ีผูเ้รียนตอ้ง
มีปฏิสัมพนัธ์กบัเวบ็ลกัษณะของเวบ็ไซต์แบบน้ีจะมีแต่การให้ใช้เคร่ืองมือในการสืบคน้หรือเพื่อ
บางส่ิงท่ีตอ้งการคน้หาตามท่ีก าหนดหรือโดยผูเ้ขียนเวบ็ไซตต์อ้งการโครงสร้างแบบน้ีจะเป็นแบบ
เปิดให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้มาคน้ควา้ในเน้ือหาในบริบทโดยไม่มีโครงสร้างขอ้มูลเฉพาะให้ไดเ้ลือกแต่
โครงสร้างแบบน้ีจะมีปัญหากบัผูเ้รียนเพราะผูเ้รียนอาจจะไม่สนใจขอ้มูลท่ีไม่มีโครงสร้างโดยไม่
ก าหนดแนวทางในการสืบคน้ 

2. โครงสร้างแบบสารานุกรม (Encyclopedic Structures) ถา้เราควบคุมของสร้างของ
เวบ็ท่ีเราสร้างข้ึนเองไดเ้ราก็จะใช้โครงสร้างขอ้มูลในแบบตน้ไมใ้นการเขา้สู่ขอ้มูลซ่ึงเหมือนกบั
หนงัสือท่ีมีเน้ือหาและมีการจดัเป็นบทเป็นตอนซ่ึงจะก าหนดให้ผูเ้รียนหรือผูใ้ช้ไดผ้่านเขา้ไปหา
ข้อมูลหรือเคร่ืองมือท่ีอยู่ในพื้นท่ีของเว็บหรืออยู่ภายในและ นอกเว็บเว็บไซต์จ  านวนมากมี
โครงสร้างในลกัษณะดงักล่าวน้ีโดยเฉพาะเวบ็ไซตท์างการศึกษาท่ีไม่ไดก้  าหนดทางการคา้ องคก์ร
ซ่ึงอาจจะตอ้งมีลกัษณะท่ีดูมีมากกวา่น้ีแต่ในเวบ็ไซตท์างการศึกษาตอ้งรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนกลวธีิดา้นโครงสร้างจึงมีผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
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3. โครงสร้างแบบการเรียนการสอน (Pedagogic Structures) มีรูปแบบโครงสร้างหลาย
อย่างในการน ามาสอนตามตอ้งการทั้งหมดเป็นท่ีรู้จกัดีในบทบาทของการออกแบบทางการศึกษา
ส าหรับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือเคร่ืองมือมลัติมีเดียซ่ึงความจริงมีหลกัการแตกต่างกนัระหว่าง
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกบัเวบ็ช่วยสอนนั้นคือความสามารถของ HTML ในการท่ีจะจดัท าในแบบ
ไฮเปอร์เทก็ซ์กบัการเขา้ถึงขอ้มูลหนา้จอโดยผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 

ในขณะเดียวกนัDoherty (1910) แนะน าวา่การเรียนการสอนผา่นเวบ็ มีวิธีการใชใ้น 3 
ลกัษณะ คือ 

1. การน าเสนอ (Presentation) ในลกัษณะของเว็บไซต์ท่ีประกอบไปด้วยขอ้ความ 
ภาพกราฟิกโดยมีวธีิการน าเสนอ คือ 

1.1  การน าเสนอแบบส่ือเด่ียว เช่น ขอ้ความ หรือ รูปภาพ 
1.2  การน าเสนอแบบส่ือคู่ เช่น ขอ้ความกบัรูปภาพ 
1.3  การน าเสนอแบบมลัติมีเดีย คือ ประกอบดว้ยขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว 

เสียง 
2.  การส่ือสาร (Communication) การส่ือสารเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชทุ้กวนัในชีวติซ่ึง

เป็นลกัษณะส าคญัของอินเทอร์เน็ตโดยมีการส่ือสารบนอินเทอร์เน็ตหลายแบบเช่น 
2.1  การส่ือสารทางเดียว เช่น การดูขอ้มูลจากเวบ็เพจ 
2.2  การส่ือสารสองทาง เช่น การส่งไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์โตต้อบกนั 
2.3  การส่ือสารแบบหน่ึงแหล่งไปหลายท่ีเป็นการส่งขอ้ความจากแหล่งเดียว

แพร่กระจายไปหลายแหล่ง เช่น การอภิปรายจากคนเดียวใหค้นอ่ืนๆไดรั้บฟังการประชุมผา่น
คอมพิวเตอร์ (Computer Conferencing) 

2.4  การส่ือสารหลายแหล่งไปสู่หลายแหล่ง เช่น การใชก้ระบวนการกลุ่มในการ
ส่ือสารบนเวบ็ โดยมีคนใชห้ลายคนและคนรับหลายคนเช่นกนั 

3.  การท าใหเ้กิดความสัมพนัธ์ (Dynamic Interaction) เป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัของ
อินเทอร์เน็ตและส าคญัท่ีสุด ซ่ึงมี 3 ลกัษณะ คือ 

3.1  การสืบคน้ขอ้มูล 
3.2  การวธีิการเขา้สู่เวบ็ 
3.3  การตอบสนองของมนุษยต่์อการใชเ้วบ็ไซด ์

นอกจากน้ี Parson (1997) ได้แบ่งประเภทของการเรียนการผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 
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1.  เวบ็ช่วยสอนแบบรายวิชาอย่างเดียว (Stand - Alone Courses) เป็นรายวิชาท่ีมี
เคร่ืองมือและแหล่งท่ีเขา้ไปถึงและเขา้หาไดโ้ดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอย่างมากท่ีสุดถา้ไม่มีการ
ส่ือสารก็สามารถท่ีจะไปผ่านระบบคอมพิวเตอร์ส่ือสารได้ลักษณะของเว็บช่วยสอนแบบน้ีมี
ลกัษณะเป็นแบบวิทยาเขตมีนักศึกษาจ านวนมากท่ีเขา้มาใช้จริงแต่จะมีการส่งขอ้มูลจากรายวิชา
ทางไกล 

2.  เวบ็ช่วยสอนแบบเวบ็สนบัสนุนรายวิชา (Web Supported Courses) เป็นรายวิชาท่ีมี
ลกัษณะเป็นรูปธรรมท่ีมีการพบปะระหวา่งครูกบันกัเรียนและมีแหล่งใหม้าก เช่น การก าหนดงานท่ี
ให้ท าบนเว็บ การก าหนดให้อ่านการส่ือสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือการมีเว็บท่ีสามารถช้ี
ต าแหน่งของแหล่งบนพื้นท่ีของเวบ็ไซตโ์ดยรวมกิจกรรมต่างๆ เอาไว ้

3.  เวบ็ช่วยสอนแบบศูนยก์ารศึกษา (Web Pedagogical Resources) เป็นชนิดของ
เวบ็ไซต์ท่ีมีวตัถุดิบเคร่ืองมือซ่ึงสามารถรวบรวมรายวิชาขนาดใหญ่เขา้ไวด้ว้ยกนัหรือเป็นแหล่ง
สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาซ่ึงผูท่ี้เข้ามาใช้ก็จะมีส่ือให้บริการอย่างรูปแบบอย่างเช่น เป็น
ขอ้ความเป็นภาพกราฟิก การส่ือสารระหวา่งบุคคล และการท าภาพเคล่ือนไหวต่างๆ เป็นตน้ 

 
2.1.6  การจดัการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

การจดัการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นมีความแตกต่างไปจากการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนอยา่งส้ินเชิง ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนแต่ก่อนนั้นในชั้นเรียนส่วนใหญ่
จะเน้นให้ผูส้อนเป็นคนป้อนความรู้ให้กบัผูเ้รียนอย่างเดียว และเป็นผูจ้ดัและด าเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ เช่น เป็นผูว้างแผนด าเนินการ และปฏิบติักิจกรรมต่างๆ นักเรียนมี
บทบาทนอ้ยในการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน จึงมีลกัษณะเป็นการส่ือสารทางเดียว ตวัอยา่ง
วธีิการสอนแบบน้ีเช่น วธีิสอนแบบบรรยาย แบบสาธิต แบบใชค้  าถาม แบบใชห้นงัสือเรียน เป็นตน้ 
ซ่ึงวิธีน้ีท  าให้ผูเ้รียนขาดความใฝ่รู้ท่ีจะหาความรู้เพิ่มเติม ในขณะท่ีการเรียนการสอนบนระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะมีลกัษณะและรูปแบบเฉพาะ อีกทั้งแตกต่างไปจากส่ือการเรียนการสอน
ดว้ยส่ือแบบอ่ืนๆจึงตอ้งค านึงถึงการออกแบบระบบการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของเว็บ 
เช่น การส่ือสารระหวา่งผูเ้รียนกบัครูการส่ือสารระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียนท่ีกระท าไดแ้ตกต่างไปจาก
การเรียนการสอนแบบเดิม เช่นการใชเ้วบ็ช่วยสอนสามารถส่ือสารกนัไดโ้ดยผา่นเวบ็โดยตรงในรูป
คุยกนัในห้องสนทนา (Chat Room) การฝากขอ้ความบนกระดานอิเล็กทรอนิกส์หรือกระดาน
ข่าวสาร (Bulletin Board) หรือจะส่ือสารกนัโดยผา่นไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-mail) กระท าไดใ้น
ระบบน้ีความเป็นเวบ็ช่วยสอนจึงไม่ใช่แค่การสร้างเวบ็ไซตเ์น้ือหาวิชาหน่ึงหรือรวบรวมขอ้มูลซัก
เร่ืองหน่ึงแลว้บอกว่าเป็นเวบ็ช่วยสอนเวบ็ช่วยสอนมีความหมายกวา้งขวางอนัเกิดจากการรวมเอา
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คุณลกัษณะของเวบ็โปรแกรมและเคร่ืองมือส่ือสารในระบบอินเทอร์เน็ตและการออกแบบระบบ
การเรียนการสอนเขา้ดว้ยกนัท าให้เกิดการเรียนรู้ข้ึนอยา่งมีความหมายไม่เป็นเพียงแค่แหล่งขอ้มูล
เท่านั้น (ปรัชญนนัท ์นิลสุข, 2543)    

ดงัท่ี ใจทิพย ์ณ สงขลา (2542)กล่าวไวว้า่ การเรียนการสอนผา่นระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตไดมี้การด าเนินการอยา่งจริงจงัทัว่โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม ประเทศทางซีกโลก
ตะวนัตกส าหรับวงการการศึกษาในประเทศไทยเร่ิมมีความเปล่ียนแปลงจากเป็นเพียงผูรั้บขอ้มูล
และสังเกตการณ์การเรียนการสอนบนเครือข่ายเป็นความพยายามในการจดัการเรียนการสอนและ
ใชเ้คร่ืองมือบนเครือข่ายเวิลด์ไวด์เวบ็เสริมในชั้นเรียนปกติและบางมหาวิทยาลยัท่ีด าเนินการเรียน
การสอนแบบทางไกลก าลงัด าเนินการท่ีจะสร้างชั้นเรียนเสมือนให้เกิดข้ึนจริงการด าเนินการเรียน
การสอนผา่นเวบ็มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   

1.  ความพร้อมของเคร่ืองมือและทกัษะการใชง้านเบ้ืองตน้ ความไม่พร้อมของเคร่ืองมือ
และการขาดทักษะทางเทคนิคท่ีจ าเป็นในการใช้เคร่ืองมือหรือโปรแกรมเป็นสาเหตุส าคัญท่ี
ก่อให้เกิดความ สับสนและผลทางลบต่อทศันคติของผูใ้ชจ้ากการศึกษาการน าเทคโนโลยีเครือข่าย
มาใชพ้บว่าผูใ้ชท่ี้ไม่มีความพร้อมทางทกัษะการใชจ้ะพยายามแกปั้ญหาและศึกษาเร่ืองของเทคนิค
มากกวา่จ ากดั ความสนใจอยูท่ี่เน้ือหา นอกจากนั้นจากงานวิจยัของใจทิพย ์ณ สงขลา (2542) พบวา่
ยงัไม่มีความพร้อมทางด้านทกัษะการใช้ภาษาเขียนและภาษาต่างประเทศซ่ึงเป็นทกัษะจ าเป็น
พื้นฐานท่ีจ าเป็นอีกประการหน่ึงส าหรับการส่ือสารผา่นเครือข่าย     

2.  การสนบัสนุนจากฝ่ายบริหารและผูใ้ชเ้ช่นเดียวกบัการน าเทคโนโลยีอ่ืนเขา้สู่องคก์ร
ตอ้งอาศยัการสนบัสนุนอย่างจริงจงัจากฝ่ายบริหารทั้งในการสนบัสนุนดา้นเคร่ืองมือและนโยบาย
ส่งเสริมการใช้เครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาการก าหนดการใช้เคร่ืองมือ
ดงักล่าวจึงไม่สามารถเป็นไปในลกัษณะแนวด่ิง (Top down) โดยการก าหนดจากฝ่ายบริหารเพียง
ฝ่ายเดียวแต่ตอ้งเป็นการประสานจากทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายบริหารและผูใ้ช้จะตอ้งมีการประสานจาก
แนวล่างข้ึนบนผูใ้ช้จะต้องมีทศันะท่ียอมรับการใช้ส่ือดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาฝ่าย
บริหารสามารถสร้างนโยบายท่ีกระตุน้แรงจูงใจของผูใ้ช ้เช่นสร้างแรงจูงใจจากภายในของผูใ้ชใ้ห้
รู้สึกถึงความทา้ทายและประโยชน์ท่ีจะได้รับหรือสร้างแรงจูงใจจากภายนอก เช่นสร้างเง่ือนไข
ผลตอบแทนพิเศษทั้งในรูปธรรมและนามธรรม  

3.  การเปล่ียนพฤติกรรมผูเ้รียนจากการเรียนรู้แบบตั้งรับ (Passive) โดยพึ่งพิงการป้อน
จากครูผูส้อนมาเป็นพฤติกรรมการเรียนท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้แบบผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง 
กล่าวคือเป็นผูเ้รียนท่ีเรียนรู้วิธีการเรียน (Learning how to learn) เป็นผูเ้รียนท่ีกระตือรือร้นและมี
ทกัษะท่ีสามารถเลือกรับขอ้มูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลได้อย่างมีระบบนั้นผูส้อนจะตอ้ง
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สร้างวฒิุทางการเรียนใหเ้กิดกบัผูเ้รียนก่อนกล่าวคือจะตอ้งเตรียมการให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะพื้นฐาน
ท่ีจ าเป็นต่อการเลือกสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ในการเรียนผ่านเครือข่ายทกัษะดงักล่าว ไดแ้ก่
ทกัษะการอ่านเขียน ทกัษะในเชิงภาษา ทกัษะในการอภิปรายและท่ีจ าเป็นคือทกัษะในการควบคุม
ตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง 

4.  บทบาทของผูส้อนในการเรียนการสอนบนเครือข่ายจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงไปสู่
บทบาทท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางโดยในเบ้ืองตน้จะเป็นบทบาทผูน้ าเพื่อ
สนบัสนุนกลุ่มและวฒันธรรมการเรียนรู้บนเครือข่าย ผูส้อนตอ้งใช้เวลามากไปกว่าการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนธรรมดา        

5. การสร้างความจ าเป็นในการใช้ผูส้อนท่ีจะน าการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายมาใช้
ควรค านึงถึงความจ าเป็นและผลประโยชน์ท่ีตอ้งการจากกิจกรรมบนเครือข่ายซ่ึงจะเป็นตวัก าหนด
รูปแบบการใช้ว่าผูส้อนเพียงต้องการใช้เครือข่ายเพื่อเสริมการเรียนหรือเป็นการศึกษาทางไกล
ผูส้อนตอ้งสร้างสภาวะให้ผูใ้ช้มีความจ าเป็นท่ีตอ้งใช้เช่นการส่งผ่านขอ้มูลท่ีจ  าเป็นทางการเรียน
ใหก้บัผูใ้ชผ้า่นทางเครือข่ายหรือสร้างแรงจูงใจท่ีเป็นผลประโยชน์ทางการเรียนใหก้บัผูใ้ช ้  

6.  ผูส้อนตอ้งออกแบบการเรียนการสอนและใชป้ระโยชน์ของความเป็นเครือข่ายอยา่ง
สูงสุดและเหมาะสมวิธีออกแบบการเรียนการสอนควรตอ้งพฒันาให้เขา้กบัคุณสมบติัความเป็น
คอมพิวเตอร์เครือข่ายซ่ึงมีความแตกต่างจากการออกแบบส าหรับโปรแกรมช่วยสอนใน
คอมพิวเตอร์ทัว่ไปนอกเหนือจากเน้ือหาบทเรียนท่ีผูส้ร้างเสนอส่งผา่นเครือข่ายผูส้อนสามารถสร้าง
การเช่ือมโยงแหล่งขอ้มูลอ่ืนท่ีสนบัสนุนเน้ือหาหลกัท่ีผูส้อนสร้างเป็นการแนะแนวทางให้ผูเ้รียนได้
ศึกษาทั้งน้ีเน้ือหาและการเช่ือมโยงควรจะตอ้งปรับปรุงให้ทนัสมยัตลอดเวลาและควรจะตอ้งมีการ
จดักิจกรรมการปฏิสัมพนัธ์ให้ผูเ้รียนไดป้ระโยชน์จากการศึกษาร่วมกบัผูอ่ื้นการจดัการเรียนการ
สอนผ่านเวบ็นั้นผูส้อนและผูเ้รียนจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กนัโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมโยงคอมพิวเตอร์ของผูเ้รียนเขา้ไวก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ห้บริการเครือข่าย (File Server) 
และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ห้บริการเวบ็ (Web Server) อาจเป็นเป็นการเช่ือมโดยระยะใกลห้รือ
เช่ือมโยงระยะไกลผ่านทางระบบการส่ือสารและอินเทอร์เน็ต การจดัการเรียนการสอนทาง
อินเทอร์เน็ตท่ีเป็นเวบ็นั้นผูส้อนจะตอ้งมีขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนดงัน้ี (ปทีป เมธาคุณวุฒิ, 
2540)   

1.  ก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนการสอน      
2.  การวเิคราะห์ผูเ้รียน        
3.  การออกแบบเน้ือหารายวชิา       

3.1  เน้ือหาตามหลกัสูตรแลสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน   

DPU



27 

3.2  จดัล าดบัเน้ือหา จ าแนกหวัขอ้ตามหลกัการเรียนรู้และลกัษณะเฉพาะในแต่ละ
หวัขอ้  

3.3  ก าหนดระยะเวลาและตารางการศึกษาในแต่ละหวัขอ้    
3.4  ก าหนดวธีิการศึกษา       
3.5  ก าหนดส่ือท่ีใชป้ระกอบการศึกษาในแต่ละหวัขอ้    
3.6  ก าหนดวธีิการประเมินผล       
3.7  ก าหนดความรู้และทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการเรียน   
3.8  สร้างประมวลรายวชิา       

4.  การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้คุณสมบัติของ
อินเทอร์เน็ตท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนการสอนนั้นๆ      

5.  การเตรียมความพร้อมส่ิงแวดลอ้มการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ต ไดแ้ก่ส ารวจ
แหล่งทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงได้ก าหนดสถานท่ีและ
อุปกรณ์ท่ีใหบ้ริการและท่ีตอ้งใชใ้นการติดต่อทางอินเทอร์เน็ตสร้างเวบ็เพจเน้ือหาความรู้ตามหวัขอ้
ของการเรียนการสอนรายสัปดาห์สร้างแฟ้มขอ้มูลเน้ือหาวชิาเสริมการเรียนการสอนส าหรับการถ่าย
โอนแฟ้มขอ้มูล 

6.  การปฐมนิเทศผูเ้รียนไดแ้ก่ 
6.1  แจง้วตัถุประสงค ์เน้ือหา และวธีิกาเรียนการสอน     
6.2  ส ารวจความพร้อมของผูเ้รียนและเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน ในขั้นตอนน้ี

ผูส้อนอาจจะตอ้งมีการทดสอบหรือสร้างเวบ็เพจเพิ่มข้ึน เพื่อใหผู้เ้รียนท่ีมีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ
ไดศึ้กษาเพิ่มเติมในเวบ็เพจเรียนเสริม หรือใหผู้เ้รียนถ่ายโอนขอ้มูลจากแหล่งต่างๆไปศึกษาเพิ่มเติม
ดว้ยตนเอง 

7.  จดัการเรียนการสอนตามแบบท่ีก าหนดไวโ้ดยในเวบ็เพจจะมีเทคนิคและกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีสามารถสร้างข้ึนไดแ้ก่         

7.1  การใชข้อ้ความเร้าความสนใจท่ีอาจเป็นภาพกราฟฟิกส์ ภาพการเคล่ือนไหว  
7.2  แจง้วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของรายวชิา หรือหวัขอ้ในแต่ละสัปดาห์  
7.3  สรุปทบทวนความรู้เดิม หรือโยงไปหวัขอ้ท่ีศึกษาแลว้    
7.4  เสนอสาระของหวัขอ้ต่อไป       
7.5  เสนอแนะแนวทางการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมสนทนาระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน 

และระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน กิจกรรม การอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมการค้นควา้หาข้อมูลเพิ่มเติม 
กิจกรรมการตอบค าถาม กิจกรรมการประเมินตนเอง และกิจกรรมการถ่ายโอนขอ้มูล   
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7.6  เสนอกิจกรรมต่างๆ แบบฝึกหดั หนงัสือหรือบทความ การบา้น การท ารายงาน
เด่ียว รายงานกลุ่มในแต่ละสัปดาห์ แนะแนวทางในการประเมินผลในรายวชิาน้ี   

7.7  ผูเ้รียนท ากิจกรรม ศึกษา ท าแบบฝึกหดัและการบา้นส่งผูส้อนทั้งทางเอกสาร 
และทางเวบ็ผลงานของผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนคนอ่ืนๆไดรั้บทราบดว้ย     

7.8  ผูส้อนตรวจผลงานของผูเ้รียน ส่งคะแนนและขอ้มูลยอ้นกลบัสู้เวบ็เพจประวติั
ของผูเ้รียน รวมทั้งการใหค้วามคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆไปสู่เวบ็เพจผลงานของผูเ้รียนดว้ย 

8.  การประเมินผลผูส้อนสามารถใช้การประเมินผลระหวา่งเรียนและการประเมินผล
เม่ือส้ินสุดการเรียนรวมทั้งการท่ีผูเ้รียนประเมินผลผูส้อนและการประเมินผลการจดัการเรียนการ
สอนทั้งรายวชิาเพื่อใหผู้ส้อนน าไปปรับปรุงแกไ้ขระบบการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ต 

นอกจากน้ี Angelo (1993 อา้งถึงใน วิชุดา รัตนเพียร, 2542) ไดส้รุปหลกัการพื้นฐาน
ของการจดัการเรียนการสอนกบัการเรียนการสอนผา่นเวบ็ 5 ประการดงัน้ีคือ  

1.  ในการจดัการเรียนการสอนโดยทัว่ไปแลว้ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนและผูส้อนสามารถ
ติดต่อ ส่ือสารกนัไดต้ลอดเวลาการติดต่อระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อนมีส่วนส าคญัในการสร้างความ
กระตือรือร้นกบัการเรียนการสอนโดยผูส้อนสามารถใหค้วามช่วยเหลือผูเ้รียนไดต้ลอดเวลาในขณะ
ก าลงัศึกษาทั้งยงัช่วยเสริมสร้างความคิดและความเขา้ใจผูเ้รียนท่ีเรียนผ่านเว็บสามารถสนทนา
แลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมทั้งซักถามขอ้ขอ้งใจกบัผูส้อนไดโ้ดยทนัทีทนัใด เช่นการมอบหมาย
งานส่งผา่นอินเทอร์เน็ตจากผูส้อนผูเ้รียนเม่ือไดรั้บมอบหมายก็จะสามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย
และส่งผ่านอินเทอร์เน็ต กลบัไปยงัอาจารยผ์ูส้อนหลงัจากนั้นอาจารยผ์ูส้อนสามารถตรวจและให้
คะแนนพร้อมทั้งส่งผลยอ้นกลบัไปยงัผูเ้รียนไดใ้นเวลาอนัรวดเร็วหรือในทนัทีทนัใด   

2.  การจดัการเรียนการสอนควรสนบัสนุนให้มีการพฒันาความร่วมมือระหว่างผูเ้รียน
ความร่วมมือระหวา่งกลุ่มผูเ้รียนจะช่วยพฒันาความคิดความเขา้ใจไดดี้กวา่การท างานคนเดียวทั้งยงั
สร้างความสัมพนัธ์เป็นทีมโดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกนัเพื่อหาแนวทางท่ีดีท่ีสุดเป็น
การพฒันาการแกไ้ขปัญหาการเรียนรู้และการยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืนมาประกอบเพื่อหา
แนวทางท่ีดีท่ีสุดผูเ้รียนท่ีเรียนผ่านเว็บแม้ว่าจะเรียนจากคอมพิวเตอร์ท่ีอยู่กันคนละท่ีแต่ด้วย
ความสามารถของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทัว่โลกไวด้้วยกนัท าให้
ผูเ้รียนสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดท้นัทีทนัใด เช่นการใชบ้ริการสนทนาแบบออนไลน์ท่ีสนบัสนุน
ใหผู้เ้รียนติดต่อส่ือสารกนัไดต้ั้งแต่ 2 คนข้ึนไปจนถึงผูเ้รียนท่ีเป็นกลุ่มใหญ่    

3.  ควรสนบัสนุนให้ผูเ้รียนรู้จกัแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  (Active Learners) หลีกเล่ียง
การก ากบัให้ผูส้อนเป็นผูป้้อนขอ้มูลหรือค าตอบผูเ้รียนควรเป็นผูข้วนขวายใฝ่หาขอ้มูลองค์ความรู้
ต่างๆเองโดยการแนะน าของผูส้อนเป็นท่ีทราบดีอยูแ่ลว้วา่อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีใหญ่ท่ีสุด
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ในโลกดงันั้นการจดัการเรียนการสอนผ่านเว็บน้ีจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถหาขอ้มูลได้ด้วยความ
สะดวกและรวดเร็วทั้งยงัหาขอ้มูลไดจ้ากแหล่งขอ้มูลทัว่โลกเป็นการสร้างความกระตือรือร้นในการ
ใฝ่หาความรู้ 

4.  การใหผ้ลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนโดยทนัทีทนัใดช่วยให้ผูเ้รียนไดท้ราบถึงความสามารถ
ของตนอีกทั้งยงัช่วยให้ผูเ้รียนสามารถปรับแนวทางวิธีการหรือพฤติกรรมให้ถูกตอ้งได้ ผูเ้รียนท่ี
เรียนผ่านเว็บสามารถได้รับผลยอ้นกลบัจากทั้งผูส้อนเองหรือแม้กระทัง่จากผูเ้รียนคนอ่ืนๆได้
ทนัทีทนัใดแมว้า่ผูเ้รียนแต่ละคนจะไม่ไดน้ัง่เรียนในชั้นเรียนแบบเผชิญหนา้กนัก็ตาม   

5.  ควรสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนท่ีไม่มีขีดจ ากดัส าหรับบุคคลท่ีใฝ่หาความรู้
การเรียนการสอนผา่นเวบ็เป็นการขยายโอกาสใหก้บัทุกๆคนท่ีสนใจศึกษาเน่ืองจากผูเ้รียนไม่จ าเป็น
จะตอ้งเดินทางไปเรียน ณ ท่ีใดท่ีหน่ึงผูท่ี้สนใจสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองในเวลาท่ีสะดวกจะเห็น
ได้ว่าการเรียนการสอนผ่านเว็บน้ีมีคุณลกัษณะท่ีช่วยสนับสนุนหลกัพื้นฐานการจดัการเรียนการ
สอนทั้ง 5 ประการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    

 
2.1.7  การออกแบบการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต    

มีนกัการศึกษาหลายท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ
ออกแบบการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนไวด้งัน้ี      

Dillon (1991) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัขั้นตอนในการสร้างบทเรียนมีลกัษณะเป็นส่ือ
หลายมิติ (Hypermedia) ซ่ึงหลกัการน้ีสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบและพฒันาเวบ็เพื่อ
การเรียนการสอน แนวคิดดงักล่าวมีขั้นตอน ดงัน้ี     

1.  ศึกษาเก่ียวกบัผูเ้รียนและเน้ือหาท่ีจะน ามาพฒันาเพื่อก าหนดวตัถุประสงค์และหา
แนวทางในการจดักิจกรรมการเรียน        

2.  วางแผนเก่ียวกบัการจดัรูปแบบโครงสร้างของเน้ือหา ศึกษาคุณลกัษณะของเน้ือหาท่ี
จะน า มาใชเ้ป็นบทเรียนวา่ควรจะน าเสนอในลกัษณะใด      

3.  ออกแบบโครงสร้างเพื่อการเขา้ถึงขอ้มูลอย่างมีประสิทธิภาพโดยผูอ้อกแบบควร
ศึกษาท าความเข้าใจกบัโครงสร้างของบทเรียนแบบต่างๆโดยพิจารณาจากลักษณะผูเ้รียนและ
เน้ือหาวา่โครงสร้างลกัษณะใดจะเอ้ืออ านวยต่อการเขา้ถึงขอ้มูลของผูเ้รียนไดดี้ท่ีสุด   

4.  ทดสอบรูปแบบเพื่อหาขอ้ผิดพลาดจากนั้นท าการปรับปรุงแกไ้ขและทดสอบซ ้ าอีก
คร้ังจนแน่ใจวา่เป็นบทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพก่อนท่ีจะน าไปใชง้าน    
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สอดคลอ้งกบั Khan (1997) ไดก้ล่าวไวว้า่การออกแบบเวบ็ท่ีดีมีความส าคญัต่อการเรียน
การสอนเป็นอยา่งมากดงันั้นจึงควรท าความเขา้ใจถึงคุณลกัษณะ 2 ประการของโปรแกรมการเรียน
การสอน ผา่นเวบ็        

1.  คุณลกัษณะหลกั (Key Feature) เป็นคุณลกัษณะพื้นฐานของโปรแกรมการเรียนการ
สอนผ่านเว็บทุกโปรแกรมตวัอย่างเช่น การสนบัสนุนให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียน ผูส้อน
หรือผูเ้รียน คนอ่ืนๆ การน าเสนอบทเรียนในลกัษณะของส่ือหลายมิติ  (Multimedia) การน าเสนอ
บทเรียนระบบเปิด (Open System) กล่าวคืออนุญาตให้ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงเขา้สู่เวบ็เพจอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งไดผู้เ้รียนสามารถสืบคน้ขอ้มูลบนเครือข่ายได ้(OnlineSearch) ผูเ้รียนควรท่ีจะสามารถเขา้
สู่โปรแกรมการสอนผ่านเวบ็จากท่ีใดก็ไดท้ัว่โลกรวมทั้งผูเ้รียนควรท่ีจะสามารถควบคุมการเรียน
ของตนเองได ้

2.  คุณลกัษณะเพิ่มเติม (Additional Feature) เป็นคุณลกัษณะประกอบเพิ่มเติม ซ่ึงข้ึนอยู่
กับคุณภาพและความยากง่ายของการออกแบบเพื่อน ามาใช้งานและการน ามาประกอบกับ
คุณลกัษณะหลกัของโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเวบ็ ตวัอยา่งเช่นความง่ายในการใช้งานของ
โปรแกรมมีระบบป้องกนัการลกัลอบขอ้มูลรวมทั้งระบบให้ความช่วยเหลือบนเครือข่ายมีความ
สะดวกในการแกไ้ขปรับปรุงโปรแกรม เป็นตน้     

นอกจากน้ี Jones and Farquar (1997) ไดแ้นะน าหลกัการออกแบบเบ้ืองตน้ท่ีจะเป็นจุด
เร่ิมในการพฒันาเวบ็เพื่อการเรียนการสอน ดงัน้ี    

1.  ควรมีการจดัโครงสร้างหรือจดัระเบียบขอ้มูลท่ีชดัเจน การท่ีเน้ือหามีความต่อเน่ือง
ไปไม่ส้ินสุดหรือกระจายมากเกินไปอาจท าให้เกิดความสับสนต่อผูเ้รียนได ้ฉะนั้นจึงควรออกแบบ
ให้มีลกัษณะท่ีชดัเจนแยกย่อยออกเป็นส่วนต่างๆจดัหมวดหมู่ ในเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กนั รวมทั้งอาจมี
การแสดงใหผู้เ้รียนเห็นแผนท่ีโครงสร้างเพื่อป้องกนัความสับสนได ้   

2.  ก าหนดพื้นท่ีส าหรับส าหรับการเลือก (Selectable Areas) ให้ชดัเจนซ่ึงโดยทัว่ไปจะ
มีมาตรฐานท่ีชัดเจนอยู่แล้วเช่นลักษณะของไฮเปอร์เท็กซ์ท่ีเป็นค าสีฟ้าและขีดเส้นใต้พยายาม
หลีกเล่ียงการออกแบบท่ีขดัแยง้กบัมาตรฐานทัว่ไปท่ีคนส่วนใหญ่ใช้ยกเวน้จะมีความจ าเป็นท่ีตอ้ง
ใช้นอกจากน้ียงัรวมไปถึงการท าให้ตวัเลือกเกิดการเปล่ียนแปลงซ่ึงปกติเม่ือมีการคลิกค าหรือ
ขอ้ความใดๆเม่ือกลบัมาท่ีหนา้เดิมค าหรือขอ้ความนั้นๆก็จะเปล่ียนจากสีฟ้าเป็นสีแดงเขม้เพื่อบอก
ใหท้ราบวา่ผูใ้ชไ้ดเ้ลือกส่วนนั้นไปแลว้ ในการออกแบบจึงควรใชม้าตรฐานเดิมแบบน้ีเช่นกนั  

3.  ก าหนดให้แต่หนา้จอภาพสั้นๆ ทั้งน้ีจากการวิจยัพบวา่ผูใ้ชไ้ม่ชอบการเล่ือนข้ึนลง 
(Scroll) (Nielsen, 1996อา้งถึงใน Jones and Farquar, 1997) อีกทั้งยงัเสียเวลาในการโหลดนานและ
ยุ่งยากต่อการพิมพ์ท่ีผูใ้ช้ตอ้งการเน้ือหาเพียงบางส่วนแต่ถ้ามีความจ าเป็นตอ้งใช้หน้ายาวก็ควร
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ก าหนดเป็นพื้นท่ีแต่ละส่วนของหน้าโดยให้ผูเ้รียนสามารถเลือกไปยงัจุดต่างๆไดใ้นหน้าเดียวใน
ลกัษณะของบุค๊มาร์ค (Bookmark)   

4.  ลกัษณะการเช่ือมโยงท่ีปรากฏในแต่ละหนา้หากมีทั้งการเช่ือมโยงในหนา้เดียวกนั
และการเช่ือมโยงไปยงัหนา้อ่ืนๆหรือออกจากหนา้จอไปยงัหน้าจอใหม่จะก่อให้เกิดการสับสนได้
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้ผูเ้รียนใชปุ่้มมาตรฐานท่ีมีอยูใ่นโปรแกรมคน้ผา่น (Web Browser) อาจท าใหผู้ ้ 
เรียนหลงทางไดฉ้ะนั้นจึงตอ้งออกแบบใหมี้ความแตกต่างและชดัเจน  

5.  ตอ้งระวงัเร่ืองของต าแหน่งในการเช่ือมโยง การท่ีจ านวนการเช่ือมโยงมากและ
กระจดักระจายอยู่ทัว่ไปในหนา้อาจก่อให้เกิดความสับสนการออกแบบท่ีดีควรจดัการเช่ือมโยงไป
ยงัหน้าอ่ืนๆอยู่รวมกันเป็นสัดส่วนมีล าดับก่อนหลังหรือมีหมายเหตุประกอบ เช่นจัดรวมไว้
ส่วนล่างของหนา้จอ เป็นตน้        

6.  ความเหมาะสมของค าท่ีใชเ้ช่ือมโยง ค าท่ีใชส้ าหรับการเช่ือมโยงจะตอ้งเขา้ใจง่ายมี
ความ ชดัเจนและไม่สั้นจนเกินไป         

7.  ความส าคญัของขอ้มูลควรอยู่ส่วนบนของหน้าจอภาพ หลีกเล่ียงการใช้กราฟิก
ดา้นบนของหนา้จอเพราะถึงแมจ้ะดูดีแต่ผูเ้รียนจะเสียเวลาในการไดรั้บขอ้มูลท่ีตอ้งการ  

สอดคลอ้งกบันกัการศึกษาไทย ปทีป เมธาคุณวฒิุ (2540) ได้ก ล่ า ว ถึ งก า รออกแบบ
โครงสร้างการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไวด้งัน้ี     

1.  ขอ้มูลเก่ียวกบัรายวิชา ภาพรวมรายวิชา (Course Overview) แสดงวตัถุประสงค์ของ
รายวชิา สังเขปรายวชิาค าอธิบาย เก่ียวกบัหวัขอ้การเรียน หรือหน่วยการเรียน   

2.  การเตรียมตวัของผูเ้รียนหรือการปรับพื้นฐานผูเ้รียน เพื่อท่ีจะเตรียมตวัเรียน  
3.  เน้ือหาบทเรียนพร้อมทั้งการเช่ือมโยงไปยงัส่ือสนบัสนุนต่างๆในเน้ือหาบทเรียน

นั้นๆ  
4.  กิจกรรมท่ีมอบหมายใหท้ าพร้อมทั้งการประเมินผล การก าหนดเวลาเรียนการส่งงา 
5.  แบบฝึกหดัท่ีผูเ้รียนตอ้งการฝึกฝนตนเอง  
6.  การเช่ือมโยงไปแหล่งทรัพยากรท่ีสนบัสนุนการศึกษาคน้ควา้    
7.  ตวัอยา่งแบบทดสอบ ตวัอยา่งรายงาน      
8.  ขอ้มูลทัว่ไป (Vital Information) แสดงขอ้ความท่ีจะติดต่อผูส้อนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

การลงทะเบียนค่าใชจ่้ายการไดรั้บหน่วยกิตและการเช่ือมโยงไปยงัสถานศึกษาหรือหน่วยงานและมี
การเช่ือมโยงไปสู่รายละเอียดของหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง      

9.  ส่วนแสดงประวติัของผูส้อนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง      
10.  ส่วนของการประกาศข่าว (Bulletin Board)      
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11.  หอ้งสนทนา (Chat Room)ท่ีเป็นการสนทนาในกลุ่มผูเ้รียนและผูส้อน   
จากท่ีนักการศึกษากล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การจดัการเรียนการสอนผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจ าเป็นต้องค านึงถึงการออกแบบระบบการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับ
คุณลกัษณะระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และความสามารถของผูเ้รียน เน่ืองจากการจดัการเรียนการ
สอนผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นมีรูปแบบท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงแตกต่างไปจากการเรียน 
การสอนดว้ยส่ือแบบอ่ืนๆ     

 
2.1.8  การออกแบบโครงสร้างเวบ็ไซดบ์นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต    

Lynch and Horton(1999 อา้งถึงในถนอมพร  เลาจรัสแสง, 2545) ไดเ้สนอวิธีการ
ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด 4 ลกัษณะ ได้แก่ ลกัษณะเรียงล าดับ 
(Sequence) ลกัษณะล าดบัชั้นสูง/ต ่า (Hierarchies) ลกัษณะกริด (Grid) และในลกัษณะเวบ็ (Web) 

1.  เวบ็ท่ีมีโครงสร้างแบบเรียงล าดบั (Sequential Structure)    
เป็นวิธีการท่ีธรรมดาท่ีสุดในการจัดระบบเน้ือหาในลักษณะการเรียงล าดับ การ

เรียงล าดบัน้ีอาจจะเรียงตามเวลา หรือปัจจยัอ่ืนๆ เช่น จากทัว่ๆไปถึงเจาะจง เรียงตามล าดบัตวัอกัษร 
เรียงตามประเภทหวัขอ้เน้ือหา ฯลฯ การเรียงล าดบัในลกัษณะเปิดไปเร่ือยๆน้ี เหมาะส าหรับเวบ็ไซด์
ท่ีมีเน้ือหาการสอนไม่มากนกั เพื่อบงัคบัใหผู้เ้รียนเปิดหนา้เพื่อศึกษาเน้ือหาไปตามล าดบัตายตวั 

 

 

ภาพที ่2.1  โครงสร้างแบบเรียงล าดบั (Sequential Structure) 
 
2.  เวบ็ท่ีมีโครงสร้างแบบล าดบัชั้น (Hierarchies Structure)    
การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์แบบเรียงล าดบัชั้น เป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับ

เน้ือหาท่ีมีความสลบัซับซ้อน เพราะการออกแบบลกัษณะน้ี ท าให้เขา้ถึงเน้ือหาท่ีมีโครงสร้างท่ี
สลบัซับซ้อน เป็นไปดว้ยความง่ายดายและรวดเร็วยิ่งข้ึน เพราะโครงสร้างในลกัษณะล าดบัชั้นจะ
เป็นการแบ่งหมวดหมู่เน้ือหาท่ีชัดเจน ผูใ้ช้เว็บส่วนใหญ่มีความคุน้เคยเป็นอย่างดีกบัโครงสร้าง
เว็บไซต์ในลักษณะล าดับชั้นอยู่แล้ว เน่ืองจากทุกๆเว็บจะมีหน้าโฮมเพจก่อนเสมอ แล้วจึงแบ่ง
ออกเป็นส่วนยอ่ยๆต่อไปจากบนลงล่าง โครงสร้างในลกัษณะล าดบัชั้นน้ีจะท าให้ผูเ้รียนสะดวกใน
การเขา้ถึงเน้ือหาท่ีตอ้งการ 
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ภาพที ่2.2  โครงสร้างแบบล าดบัชั้น (Hierarchies Structure) 
 
อยา่งไรก็ตามมีโครงสร้างอยู ่2 ลกัษณะท่ีควรหลีกเล่ียง ไดแ้ก่ โครงสร้างท่ีต้ืนเกินไป 

หมายถึง โครงสร้างท่ีประกอบไปดว้ยการเช่ือมโยงจากหนา้หลกัไปยงัเน้ือหาท่ีไม่มีความสัมพนัธ์
กนัจ านวนมาก 
 

 

 
 
 
ภาพที ่2.3  โครงสร้างแบบล าดบัชั้น (Hierarchies Structure) ท่ีต้ืนเกินไป 
  

และโครงสร้างท่ีลึกจนเกินไป ซ่ึงหมายถึง โครงสร้างท่ีผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งคลิกผา่นเมนู
ยอ่ยท่ีซ่อนอยูห่ลายต่อหลายจนกวา่จะพบเน้ือหาท่ีตอ้งการ 

 

DPU



34 

 
ภาพที ่2.4  โครงสร้างแบบล าดบัชั้น (Hierarchies Structure) ท่ีลึกเกินไป 

 
ในความเป็นจริงแลว้ เน้ือหาท่ีมีความสลบัซับซ้อนตอ้งการท่ีมีโครงสร้างแบบลึกเป็น

ธรรมดา อย่างไรก็ตามผูอ้อกแบบไม่ควรบงัคบัให้ผูเ้รียนต้องคลิกผ่านหลายหน้าเพื่อท่ีจะเข้าสู่
เน้ือหาท่ีตอ้งการ       

3.  เวบ็ท่ีมีโครงสร้างแบบกริด (Grid Structure)     
การออกแบบในลกัษณะกริดมีความเหมาะสมส าหรับเน้ือหาท่ีสามารถออกแบบให้

คู่ขนานกนั ตวัอย่างเช่น การสอนเน้ือหาวิชาประวติัศาสตร์ท่ีเน้ือหาอาจแบ่งไดต้ามเวลา ยุคต่างๆ 
หรืออาจแบ่งเป็นด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านปกครอง ด้านสังคม ด้านการเมือง เป็นต้น 
ขณะเดียวกนัเน้ือหาเดียวกนัอาจแบ่งออกตามหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ความหมาย ประวติัความเป็นมา 
ประโยชน์ ลกัษณะส าคญั ฯลฯ ซ่ึงเน้ือหาท่ีเหมาะสมส าหรับการออกแบบโครงสร้างในลกัษณะ 
กริดจะตอ้งมีโครงสร้างของหัวขอ้ยอ่ยร่วมกนัดงัท่ีไดก้ล่าวมา ผูเ้รียนสามารถเลือกท่ีจะเขา้มุมใดก็
ได ้ไม่วา่จะบนลงล่างหรือซา้ยไปขวา 
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ภาพที ่2.5  โครงสร้างเวบ็ไซตแ์บบกริด 
อยา่งไรก็ตาม ผูเ้รียนอาจสับสนกบัการเขา้ถึงเน้ือหาในลกัษณะโครงสร้างแบบกริดได ้

หากผูเ้รียนไม่ทราบความสัมพนัธ์กนัในโครงสร้างหัวขอ้ย่อยท่ีใช้ร่วมกนัอยู ่ดงันั้นโครงสร้างแบ
บกริดน้ี จะเหมาะสมกับผูเ้รียนท่ีมีประสบการณ์ในหัวข้อนั้นๆพอสมควร หรือผูอ้อกแบบจะ
ออกแบบใหมี้เวบ็ไซตเ์พื่อผูเ้รียนจะไดเ้ห็นภาพรวมโครงสร้างเวบ็ไซตน์ั้นไดช้ดัเจนข้ึน  

4.  เวบ็ท่ีมีโครงสร้างแบบใยแมงมุม (Web Structure)     
การออกแบบโครงสร้างในลกัษณะเวบ็ เป็นการออกแบบท่ีแทบจะไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆ

ในดา้นรูปแบบโครงสร้าง ซ่ึงโครงสร้างแบบเวบ็นั้นจะเท่ากบัการจ าลองความคิดของคนท่ีมกัมี
ความต่อเน่ืองกนั (Flow) ไป เหมือนกบัการอนุญาตให้ผูใ้ชเ้ลือกเน้ือหาท่ีตอ้งก่ีเช่ือมโยงตามถนดั 
ตามความตอ้งการ ความสนใจ ฯลฯ ของตนเอง โครงสร้างในลกัษณะเว็บจะเต็มไปด้วยลิงค์ท่ีมี
มากมายทั้ งกับเน้ือหาท่ีมีในเว็บไซต์เดียวกันหรือต่างเว็บไซต์กัน แม้ว่าเป้าหมายในการจัด
โครงสร้างในลกัษณะเวบ็เพื่อใช้ประโยชน์จากศกัยภาพการเช่ือมโยงของเวบ็ก็ตาม แต่โครงสร้าง
ลกัษณะน้ีอาจส่งผลให้เกิดความสับสนต่อผูเ้รียนไดม้ากท่ีสุด โครงสร้างลกัษณะน้ีจึงเหมาะสมกบั
เวบ็เล็กๆ ซ่ึงเต็มไปดว้ยลิงค์ และเหมาะส าหรับผูท่ี้มีประสบการณ์ดา้นเน้ือหามาแลว้และตอ้งการ
เพิ่มเติมความรู้ในหวัขอ้นั้นๆ ไม่ใชเ้พื่อการท าความเขา้ใจเน้ือหาใดเน้ือหาหน่ึง 
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ภาพที ่2.6  โครงสร้างเวบ็ไซตใ์นลกัษณะเวบ็ (Web Structure) 

 
อย่างไรก็ตามมีขอ้จ ากดัของโครงสร้างเวบ็ไซต์ในลกัษณะเวบ็คือ ถา้มีการเพิ่มเน้ือหา

ใหม่ๆอยูเ่สมอจะเป็นเร่ืองท่ียากในการปรับปรุง นอกจากน้ีการเช่ือมโยงระหวา่งขอ้มูลท่ีมีมากมาย
นั้น อาจท าผูใ้ชเ้กิดการสับสนและเกิดปัญหาการคา้งของหวัขอ้ได ้(Cognitive Overhead) ได ้  

2.1.9  ประโยชน์ของการเรียนการสอนผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต    
การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้ นเป็นมิติของเคร่ืองมือและ

กระบวนการเรียนการสอนแบบใหม่ ซ่ึงมีนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงประโยชน์ท่ีไดจ้ากการ
จดัการเรียนการสอนผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีอยูห่ลายประการ มีดงัต่อไปน้ี  

ถนอม เลาหจรัสแสง(2554) กล่าวถึงการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีขอ้ดีอยู่
หลายประการ กล่าวคือ         

1.  การสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนท่ีอยู่ห่างไกล
หรือไม่มีเวลาในการมาเขา้ชั้นเรียนได้เรียนในเวลาและสถานท่ี ๆ ตอ้งการซ่ึงอาจเป็นท่ีบา้น ท่ี
ท างานหรือสถานศึกษาใกลเ้คียงท่ีผูเ้รียนสามารถเขา้ไปใชบ้ริการทางอินเทอร์เน็ตไดก้ารท่ีผูเ้รียนไม่
จ  าเป็นต้องเดินทางมายงัสถานศึกษาท่ีก าหนดไวจึ้งสามารถช่วยแก้ปัญหาในด้านของขอ้จ ากัด
เก่ียวกบัเวลาและสถานท่ีศึกษาของผูเ้รียนเป็นอยา่งดี     

2.  การสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยงัเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกนั
ทางการศึกษาผูเ้รียนท่ีศึกษาอยู่ในสถาบนัการศึกษาในภูมิภาคหรือในประเทศหน่ึงสามารถท่ีจะ
ศึกษา ถกเถียง อภิปราย กบัอาจารยค์รูผูส้อนซ่ึงสอนอยู่ท่ีสถาบนัการศึกษาในนครหลวงหรือใน
ต่างประเทศก็ตาม          

3.  การสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตน้ียงัช่วยส่งเสริมแนวคิดในเร่ืองของการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเน่ืองจากเวบ็เป็นแหล่งความรู้ท่ีเปิดกวา้งให้ผูท่ี้ตอ้งการศึกษาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
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สามารถเขา้มาคน้ควา้หาความรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและตลอดเวลาการสอนบนเวบ็สามารถตอบสนอง
ต่อผูเ้รียนท่ีมีความใฝ่รู้รวมทั้ งมีทกัษะในการตรวจสอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Meta-cognitive 
Skills) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ       

4.  การสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่วยทลายก าแพงของห้องเรียนและเปล่ียน
จากหอ้งเรียน 4 เหล่ียมไปสู่โลกกวา้งแห่งการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล
ต่างๆไดอ้ยา่งสะดวกและมีประสิทธิภาพสนบัสนุนส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนท่ีเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียน
กบัปัญหาท่ีพบในความเป็นจริงโดยเน้นให้เกิดการเรียนรู้ตามบริบทในโลกแห่งความเป็นจริง
(Contextualization) และการเรียนรู้จากปัญหา (Problem-based Learning) ตามแนวคิดแบบ
Constructivism   

5.  การสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นวิธีการเรียนการสอนท่ีมีศักยภาพ
เน่ืองจากท่ีเวบ็ไดก้ลายเป็นแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลทางวิชาการรูปแบบใหม่ครอบคลุมสารสนเทศทัว่
โลกโดยไม่จ  ากดัภาษาการสอนบนเว็บช่วยแกปั้ญหาของขอ้จ ากดัของแหล่งคน้ควา้แบบเดิมจาก
หอ้งสมุดอนัไดแ้ก่ ปัญหาทรัพยากรการศึกษาท่ีมีอยูจ่  ากดัและเวลาท่ีใชใ้นการคน้หาขอ้มูลเน่ืองจาก
เว็บมีข้อมูลท่ีหลากหลายและเป็นจ านวนมากรวมทั้งการท่ีเว็บใช้การเช่ือมโยงในลกัษณะของ
ไฮเปอร์มิเดีย  )ส่ือหลายมิติ ( ซ่ึงท าให้การค้นหาท าได้สะดวกและง่ายดายกว่าการค้นหาข้อมูล
แบบเดิม    

6.  การสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะช่วยสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีกระตือรือร้น
ทั้งน้ีเน่ืองจากคุณลกัษณะของเวบ็ท่ีเอ้ืออ านวยให้เกิดการศึกษาในลกัษณะท่ีผูเ้รียนถูกกระตุน้ให้
แสดงความคิดเห็นได้อยู่ตลอดเวลาโดยไม่จ  าเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตนท่ีแทจ้ริง ตวัอย่างเช่นการให้
ผูเ้รียนร่วมมือกนัในการท ากิจกรรมต่าง ๆบนเครือข่ายการให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็น
และแสดงไวบ้นเวบ็บอร์ดหรือการให้ผูเ้รียนมีโอกาสเขา้มาพบปะกบัผูเ้รียนคนอ่ืน ๆ อาจารยห์รือ
ผูเ้ช่ียวชาญในเวลาเดียวกนัท่ีหอ้งสนทนา เป็นตน้     

7.  การสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเอ้ือให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ ซ่ึงการเปิด
ปฏิสัมพนัธ์น้ีอาจท าได ้ 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ การปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนด้วยกนัและผูส้อนหรือการ
ปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียนในเน้ือหาหรือส่ือการสอนบนเวบ็ซ่ึงลกัษณะแรกน้ีจะอยูใ่นรูปของการเขา้
ไปพูดคุยพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัส่วนในลกัษณะหลงันั้นจะอยู่ในรูปแบบของการเรียน
การสอนแบบฝึกหดัหรือแบบทดสอบท่ีผูส้อนไดจ้ดัหาไวใ้หแ้ก่ผูเ้รียน   

8.  การสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยงัเป็นการเปิดโอกาสส าหรับผูเ้รียนในการ
เขา้ถึงผูเ้ช่ียวชาญสาขาต่างๆทั้งในและนอกสถาบนัจากในประเทศและต่างประเทศทัว่โลกโดย
ผูเ้รียนสามารถติดต่อสอบถามปัญหาขอขอ้มูลต่างๆท่ีตอ้งการศึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญจริงโดยตรงซ่ึง
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ไม่สามารถท าไดใ้นการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมนอกจากน้ียงัประหยดัทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายเม่ือ
เปรียบเทียบกบัการติดต่อส่ือสารในลกัษณะเดิมๆ     

9.  การสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสแสดงผล
งานของตน สู่สายตาผูอ่ื้นอย่างง่ายดายทั้งน้ีไม่ไดจ้  ากดัเฉพาะเพื่อนๆในชั้นเรียนหากแต่เป็นบุคคล
ทัว่ไปทัว่โลกได้ดงันั้นจึงถือเป็นการสร้างแรงจูงใจภายนอกในการเรียนอย่างหน่ึงส าหรับผูเ้รียน
ผูเ้รียนจะพยายามผลิตผลงานท่ีดีเพื่อไม่ให้เสียช่ือเสียงตนเองนอกจากน้ีผูเ้รียนยงัมีโอกาสไดเ้ห็น
ผลงานของผูอ่ื้นเพื่อน ามาพฒันางานของตนเองใหดี้ยิง่ข้ึน    

10.  การสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้ผูส้อนสามารถปรับปรุง
เน้ือหาหลกัสูตร ให้ทนัสมยัได้อย่างสะดวกสบายเน่ืองจากข้อมูลบนเว็บมีลักษณะเป็นพลวตัร
(Dynamic) ดงันั้นผูส้อนสามารถอพัเดตเน้ือหาหลกัสูตรท่ีทนัสมยัแก่ผูเ้รียนไดต้ลอดเวลานอกจากน้ี
การให้ผูเ้รียนไดส่ื้อสารและแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท าให้เน้ือหาการเรียนมีความ
ยืดหยุ่นมากกว่าการเรียนการสอนแบบเดิมและเปล่ียนแปลงไปตามความตอ้งการของผูเ้รียนเป็น
ส าคญัการสอนบนเว็บสามารถน าเสนอเน้ือหาในรูปของมลัติมีเดีย ได้แก่ ขอ้ความภาพน่ิง เสียง 
ภาพเคล่ือนไหว วีดีทศัน์ ภาพ 3 มิติโดยผูส้อนและผูเ้รียนสามารถเลือกรูปแบบของการน าเสนอ
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดทางการเรียน   

สอดคลอ้งกบั กิดานนัท ์มลิทอง (2543) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนการสอนบน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไวด้งัน้ี        

1.  ขยายขอบเขตการเรียนรู้ของผูเ้รียนมีทุกหนทุกแห่งจากห้องเรียนปกติไปยงับา้นและ
ท่ีท างาน ท าใหไ้ม่เสียเวลาในการเดินทาง       

2.  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ผูเ้รียนรอบโลกในสถานศึกษาต่างๆท่ีร่วมกนัได้มี
โอกาสการเรียนรู้ร่วมกนั          

3.  ผูเ้รียนควบคุมการเรียนตามความตอ้งการและความสามารถของตนเอง   
4.  การส่ือสารโดยใชอี้เมล์ กระดานข่าว ฯลฯ ท าให้เกิดการเรียนรู้มีชีวิตชีวาข้ึนกวา่เดิม 

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีส่วนช่วยเหลือกนัในการเรียน      
5.  กระตุน้ให้ผูเ้รียนรู้จกัการส่ือสารในสังคมและก่อให้เกดการเรียนรู้แบบร่วมมือซ่ึงท่ี

จริงแลว้ การเรียนแบบร่วมมือสามารถขยายขอบเขตจากห้องเรียนหน่ึงไปยงัห้องเรียนอ่ืนๆไดโ้ดย
การเช่ือมต่อทางอินเทอร์เน็ต        

6.  การเรียนดว้ยส่ือหลายมิติท าให้ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนเน้ือหาไดต้ามความสะดวก
โดยไม่ตอ้งเรียงล าดบักนั         

7.  การสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นวธีิการท่ีดีเยีย่มในการใหผู้เ้รียนได ้
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ประสบการณ์ของสถานการณ์จ าลอง ทั้งน้ีเน่ืองจากสามารถใช้กราฟฟิก ภาพน่ิง ภาพสามมิติ ใน
ลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบัชีวติจริงได ้        

8.  ขอ้มูลของหลกัสูตรและเน้ือหาวชิาสามารถใหไ้ดโ้ดยง่าย    
9.  การเรียนการสอนมีให้เลือกทั้งแบบประสานเวลา กล่าวคือ เรียนและพบกบัผูส้อน

เพื่อปรึกษาหรือถามปัญหาในเวลาเดียวกนั และแบบไม่ประสานเวลา คือเรียนจากเน้ือหาในเวบ็เพจ
และติดต่อผูส้อนทางอีเมล ์      

2.1.10  การประเมินผลการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เน่ืองจากการประเมินผลการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีลกัษณะท่ีแตกต่าง

จากการจดัการเรียนการสอนในลกัษณะอ่ืนๆอยูบ่า้ง จึงมีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ
ในการประเมินผลการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดงัน้ี 

Soward (1997) ได้กล่าวถึงการประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตวา่ จะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานท่ีผูใ้ชเ้ป็นศูนยก์ลาง โดยให้นึกถึงเสมอวา่เวบ็ไซด์ควรเนน้ให้
ผูใ้ช้สามารถเขา้ใช้ได้สะดวก ไม่ประสบปัญหาติดขดัใดๆ การประเมินเวบ็ไซต์มีหลกัการท่ีตอ้ง
ประเมินดงัน้ี  

1.  การประเมินวตัถุประสงค ์(Purpose) จะตอ้งก าหนดวตัถุประสงคว์า่เพื่ออะไร เพื่อ
ใคร และกลุ่มเป้าหมายคือใคร         

2.  การประเมินลกัษณะ (Identification) ควรจะทราบไดท้นัทีเม่ือเปิดเวบ็ไซตเ์ขา้ไปวา่
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใด ซ่ึงในหนา้แรก (Homepage) จะท าหนา้ท่ีเป็นปกในของหนงัสือ (Title) ท่ีบอก
ลกัษณะและรายละเอียดของเวบ็นั้น        

3.  การประเมินภารกิจ (Authority) ในหนา้แรกของเวบ็จะตอ้งบอกขนาดของเวบ็และ
รายละเอียดของโครงสร้างของเวบ็ เช่น แสดงท่ีอยูแ่ละเส้นทางภายในเวบ็และช่ือผูอ้อกแบบเวบ็ 

4. การประเมินจดัรูปแบบและการออกแบบ (Layout and Design) ผูอ้อกแบบควรจะ
ประยกุตแ์นวคิดตามมุมมองของผูใ้ช ้ความซบัซอ้น เวลา รูปแบบท่ีตอ้งการของผูใ้ช้ 

5.  การประเมินการเช่ือมโยง (Links) การเช่ือมโยงถือเป็นหวัใจของเวบ็ เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น
และมีผลต่อการใช้ การเพิ่มจ านวนเช่ือมโยง โดยไม่จ  าเป็น เพราะจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้ ควร
ใชเ้คร่ืองมือสืบคน้แทนการเช่ือมโยงท่ีไม่จ  าเป็น       

6.  การประเมินเน้ือหา (Content) เน้ือหาท่ีเป็นขอ้ความ ภาพ หรือเสียง จะตอ้งเหมาะสม
กบัเวบ็และความส าคญักบัองคป์ระกอบทุกส่วนเท่าเทียมกนั 
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2.2  กาล (Tense) 
2.2.1  ความส าคญัของการเรียนภาษาองักฤษเร่ือง กาล (Tense) 

ในระดบัอุดมศึกษานั้นภาษาองักฤษจดัว่าเป็นภาษาต่างประเทศท่ีเป็นเคร่ืองมือส าคญั
อยา่งยิง่ในการศึกษาคน้ควา้ บทความต่างๆ และส่ือทางอินเทอร์เน็ต อีกทั้งยงัเป็นภาษาสากลท่ีใชใ้น
การติดต่อส่ือสารกนัอย่างกวา้งขวางไดอ้ย่างไร้ขีดจ ากดั ดงัท่ีราชกิจจานุเบกษา (2548) เร่ือง แนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา ท่ีมีใจความส าคัญว่า หลักสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษาควรให้ความส าคญักบัภาษาองักฤษ เน่ืองจากต าราต่างๆท่ีจะให้นกัศึกษาต่อยอดองค์
ความรู้ในระดบัสากลดว้ยตนเอง ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาองักฤษ ดงันั้นการจะใช้ภาษาองักฤษไดดี้
นั้น นกัศึกษาจ าเป็นตอ้งได้รับการพฒันาความรู้และทกัษะภาษาองักฤษเพื่อสามารถน าไปปฏิบติั
จริงในสถานการณ์ต่างๆได ้

อยา่งไรก็ตามมีนกัการศึกษาไดต้ั้งขอ้สังเกตถึงการเรียนภาษาองักฤษของผูเ้รียนท่ีเรียน
ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง (Second Language Acquisition: SLA) วา่มีปัจจยัท่ีท าให้การเรียน
ภาษาองักฤษของผูเ้รียนไม่ประสบความส าเร็จไดดี้เท่าท่ีควร ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

T. Upsorn (2003)ท่ีกล่าววา่ ยงัคงไม่มีผูท่ี้เรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง (L2) ท่ีมี
ระดบัความสามารถในการใชภ้าษาอยูใ่นระดบัท่ีเป็นมาตรฐาน ทั้งน้ีเน่ืองจากภาษาองักฤษไม่ใช่เป็น
ภาษาแม่ (First Language: L1) ของคนไทยถึงแมว้า่ภาษาองักฤษไดก้ลายมาเป็นภาษากลางในการ
ติดต่อส่ือสารและเป็นภาษาท่ีสอนกนัอยา่งกวา้งขวางในฐานะท่ีเป็นภาษาท่ีสอง (Second Language: 
L2) หรือ ภาษาต่างประเทศ (Foreign Language) อีกทั้งสถาบนัการศึกษาต่างๆในประเทศไทยไดใ้ห้
ความส าคญักบัภาษาองักฤษเป็นเพียงภาษาต่างประเทศ (Foreign Language) เท่านั้น  

สอดคลอ้งกบั Lado (1957)  ไดก้ล่าววา่ การเรียนรู้ของผูเ้รียนภาษาท่ีสองนั้นแตกต่าง
จากการเรียนรู้ภาษาของเด็ก (Child Language Acquisition: CLA ) กล่าวคือ ไม่ว่าเด็กอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มแบบใดก็จะเรียนรู้ภาษานั้นโดยธรรมชาติส่ิงท่ีเป็นตามธรรมชาติของเร่ืองน้ีคือ การท่ี
เด็กไม่ว่าจะมีพ่อแม่เป็นเช้ือชาติหรือใช้ภาษาใดแต่ตวัท่ีมีผลกับการเรียนรู้ภาษาของเด็กก็คือ
ส่ิงแวดลอ้มทางภาษาผูเ้รียนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง (SLA) ซ่ึงจะเห็นไดช้ดัเจนว่ามี
ความเขา้ใจและการแสดงออกในการใชภ้าษาท่ีผูเ้รียนอาศยัความรู้เดิมของภาษาแม่ (First Language 
Acquisition: FLA) จากประเทศของตนเอง    

นอกจากน้ีปัญหาอยา่งหน่ึงท่ีส าคญัของการเรียนภาษาองักฤษ คือ การขาดความรู้และ
ทกัษะพื้นฐานท่ีเป็นองคป์ระกอบในการเรียนภาษาองักฤษ ซ่ึงมีนกัการศึกษาไดก้ล่าวไวด้งัน้ี  

Mackey (1965, pp.266 อา้งถึงในBygate, 1991 pp. 5) กล่าววา่ รูปแบบกฎเกณฑ์ของ
ไวยากรณ์ (Grammar) เก่ียวกบัเร่ือง กาล (Tense) เป็นเร่ืองท่ีส าคญัในการการพูดภาษาองักฤษเพื่อ
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ใช้ในการส่ือสาร ซ่ึงเม่ือมีความรู้เร่ืองน้ีแล้วผูพู้ดจะสามารถน าความรู้นั้นมาผูกร้อยเรียงให้เป็น
ขอ้ความและเปล่งเสียงออกมาเป็นภาษาพูดท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงการพูดของเจา้ของภาษาให้มาก
ท่ีสุดเพื่อขจดัปัญหาในการส่ือสาร   

สอดคลอ้งกบัอจัฉรา วงศโ์สธร (2527, น. 127) กล่าวไวว้า่ ผูเ้รียนจะตอ้งมีความ 
สามารถในการใช้ภาษา 3 ดา้น ไดแ้ก่ สมรรถภาพดา้นกฎเกณฑ์ภาษา (Linguistic Competence) 
หมายถึงความสามรถในการส่ือสารโดยอาศยัพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ ประกอบดว้ย  

1.  เสียง (Phonology)         
2.  ศพัท ์(Vocabulary)       
3. ไวยากรณ์ (Grammar)        
จากข้อความขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงความรู้พื้นฐานเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะสร้างและ

พฒันาความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษของผูเ้รียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้พื้นฐานของ
การใชไ้วยากรณ์ภาษาองักฤษท่ีเก่ียวกบัเร่ือง กาล (Tense) ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการเรียบเรียงประโยค
ในการส่ือสารเพื่อใหผู้พ้ดูส่ือความหมายและความเขา้ใจตรงกนักบัผูฟั้ง  

 
2.2.2  ความหมายของ กาล (Tense) 

ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีเน้นเร่ืองเวลา ท่ีก าหนดให้ระบุเวลาอย่างชดัเจนในประโยค 
การเนน้เวลาน้ีจะแสดงให้เห็นในการใช้รูปของกาล (Tense) กริยาแสดงเวลาหรือกลุ่มของกริยาท่ี
ผนัไปในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นจึงตอ้งระบุวา่เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึน ไดเ้กิดข้ึน หรือจะเกิดข้ึน 
อยา่งไรก็ตามบางคร้ังอาจอา้งถึงเวลาโดยการใชก้ริยานุเคราะห์และ/หรือกริยาวิเศษณ์บอกเวลา (พล
สิทธ์ิ หนูชูชยั, 2521, น. 34 อา้งใน T. Upsorn, 2003)  

โดยทัว่ไป กาล (Tense) หรือรูปกริยาแสดงเวลาจะวางอยูใ่นต าแหน่งท่ีแตกต่างกนัตาม
เวลาของเหตุการณ์ Wekker, H. CHR(1976 , น.6 อา้งถึงใน T. Upsorn, 2003)ไดก้ล่าวไวอ้ยา่ง
ชดัเจนว่า รูปกริยาแสดงเวลาไดรั้บการนิยามว่าเป็นการช้ีเฉพาะท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ชัว่คราว
ระหว่างเหตุการณ์หรือการกระท า ซ่ึงอธิบายโดยกริยาและค าพูดท่ีเกิดข้ึนจริง ในขณะท่ี Hoi, T. 
(2508, น. 83 อา้งถึงใน T. Upsorn, 2003) ใหข้อ้สังเกตวา่รูปกริยาแสดงเวลา คือค าศพัทท่ี์ใชเ้พื่อระบุ
สัญญาณอา้งอิงถึงเวลา ดว้ยรูปแบบของกริยาหรือรูปแบบของกริยาท่ีส่งสัญญาณถึงการอา้งอิงเวลา
โดยเฉพาะ 

 
2.2.3  ประเภทและวธีิการใชก้าล(Tense) 

กาล (Tense) ในภาษาองักฤษนั้นมีทั้งหมด 12 กาล ท่ีแตกต่างกนัออกไปตามสถาน  
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การณ์และโอกาสในการใช ้โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบไปดว้ย 1) Present Tense 
 )ปัจจุบนักาล (  2) Past Tense (อดีตกาล) และ 3) FutureTense (อนาคตกาล) ดงัภาพท่ี 2.7 ท่ีแสดงให้

เห็นถึงจ านวนกาล 12 กาลในภาษาองักฤษ 

 
 
ภาพที ่2.7  12 กาล (Tense) ในภาษาองักฤษ 

 
เน่ืองจากผูว้ิจยัไดใ้ชเ้น้ือหาเร่ือง กาล (Tense) ซ่ึงประกอบไปดว้ยจ านวน 5 กาล ในการ

สร้างบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ต ดงันั้นผูว้ิจยัจึงได้ทบทวนเอกสาร ต ารา และ
หนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งจาก 5 กาล ไดแ้ก่ 1) Present Simple Tense 2) Present Continuous Tense 3) 
Future Tense 4) Past Simple Tense 5) Present Perfect Tense  

2.2.3.1   Present Simple Tense (ปัจจุบนักาล) 
1.  กฎการใช ้(Use)        
1.  ใชค้วามจริงในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต ใชก้บัขอ้ความหรือเหตุการณ์ท่ีเป็น

ความจริงเสมอ   
 
 
 
 

DPU



43 

 
2.  ใชก้บัเร่ืองท่ีเป็นกิจวตัรประจ าวนั 

 

 
ภาพที ่2.8  เส้นเวลาของ Present Simple Tense 
 

 2. โครงสร้าง (Structure Forms) 
การสร้างประโยคใน Present Simple Tense แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบหลกั ไดแ้ก่  

1. ประโยคบอกเล่า (Affirmative Sentence) 
 
 
 
ภาพที ่2.9  โครงสร้างประโยคบอกเล่าของ Present Simple Tense 
 
ตวัอยา่ง 
 1.  The earth goes round the sun. 
 2.  I always do my homework. 
 3.  He comes from Thailand. 
ขอ้สังเกต      

1. ประธาน (Subject) เป็นเอกพจน์ (Singular) และเป็นสรรพนามบุรุษท่ี 3  )ยกเวน้  Iและ 
You * (ใหเ้ติม –S ทา้ยค ากริยา แต่ถา้เป็นประธาน เป็นพหูพจน์ (Plural) และเป็นสรรพนามบุรุษท่ี 3 
เช่น 

ประธาน (Subject) เป็นเอกพจน์ (Singular) และเป็นสรรพนามบุรุษท่ี 3 
  1.1  Jenny often works late at the office.      

1.2  He loves sport. 
1.3  Daisy is very sociable because she knows lot of people.  

ประธาน เป็นพหูพจน์ (Plural) และเป็นสรรพนามบุรุษท่ี 3 
  1.4  I get up at 8 o’clock every morning. 

Subject  +Verb 1 
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  1.5 We want something to eat. 
  1.6 Most Children like ice-cream.      

2.  ในกรณีท่ีค ากริยาท่ีลงทา้ยดว้ย –s / -ss / -sh / -ch / -x /-o ใหเ้ติม–es (ประธาน 
(Subject) เป็นเอกพจน์ (Singular) หรือ เป็นสรรพนามบุรุษท่ี 3)เช่น     

2.1 She goes to school every day. 
2.2 Mathew catches the early train. 
2.3 She faxes messages all over the world.      

3.  ถา้ค ากริยาท่ีลงทา้ยดว้ยพยญัชนะ  +y ใหเ้ปล่ียนy เป็น i แลว้เติม esเช่น   
3.1 The baby always cries in the morning.      
3.2 He tries to control his voice.       
3.3 Sarah carries the child in her arms.     

2. ประโยคปฏิเสธ (Negative Sentence)   
    

 
 
ภาพที ่2.10  โครงสร้างประโยคปฏิเสธของ Present Simple Tense 
 

1. ถา้ประธานของประโยคเป็นทั้งเอกพจน ์(ยกเวน้ I และ You) และเป็นสรรพนามบุรุษ
ท่ี 3 ใชก้ริยาช่วย Verb. to do และผนัVerb. to do ตามประธานของประโยค ซ่ึงในท่ีน้ีประธานเป็น
เอกพจน์ จึงใช ้does not 
 
ตารางที ่2.1  โครงสร้างประโยคปฏิเสธท่ีมีประธานเป็นเอกพจน์ของ Present Simple Tense 
 

 
ประธาน(เอกพจน)์ 

กริยาช่วย Verb. To do 
(Auxiliary Verb)  +not 

He 
She 
It   
Tom 
Suda 

 
does not/ doesn’t 

Subject + do/does + not + Verb1 
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1.1  He does not smoke a cigarette. 
1.2  Rice doesn’t grow in cold climate. 
1.3  Suda doesn’t go to school. 
  

2.  ถา้ประธานเป็นพหูพจน์และเป็นสรรพนามบุรุษท่ี 3 ใหใ้ชก้ริยาช่วย Verb. to do และ
ผนัVerb to do ตามประธานของประโยค ซ่ึงในท่ีน้ีประธานเป็นพหูพจน์ จึงใช ้do not 
 
ตารางที ่2.2  โครงสร้างประโยคปฏิเสธท่ีมีประธานเป็นพหูพจน์ของ Present Simple Tense 
 

 
ประธาน (พหูพจน)์ 

กริยาช่วย Verb to do 
(Auxiliary Verb)  +not 

I * 
You * 

We 
They 

Bob and Tom 

 
do not/ don’t 

 
2.1 They don’t stay in Hong Kong. 
2.2 We do not have an English course at a language school. 
2.3 I don’t live in Bangkok. 

3.  ประโยคค าถาม (Interrogative Sentence)  
 

 
 

ภาพที ่2.11  โครงสร้างประโยคค าถามของ Present Simple Tense 

1.  ถา้ประธานของประโยคเป็นทั้งเอกพจน์ (ยกเวน้ I และ You*) และสรรพนามบุรุษท่ี 
3 ให้ใชก้ริยาช่วย Verb to do วางไวห้นา้ประโยค ซ่ึงในท่ีน้ีประธานเป็นเอกพจน์ จึงใช ้Does และ
กริยาไม่ตอ้งเติม s และ es 

 

Do/Does + Subject + Verb1(+objective) ? 
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ตารางที ่2.3  โครงสร้างประโยคค าถามท่ีมีประธานเป็นเอกพจน์ของ Present Simple Tense 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
3.1  Does she come here? 
3.2  Does Tom drink tea very often? 
3.3  Does the café open at 8.30 in the morning? 

 
2.  ถา้ประธานเป็นพหูพจน์และเป็นสรรพนามบุรุษท่ี 3 ใหใ้ชก้ริยาช่วย Verb to do วาง

ไวห้นา้ประโยคซ่ึงในท่ีน้ีประธานเป็นพหูพจน์ จึงใช ้Do  
 

ตารางที ่2.4  โครงสร้างประโยคค าถามท่ีมีประธานเป็นพหูพจน์ของ Present Simple Tense 
 
 

 
 
 
 
 
  
  

 

กริยาช่วย 
Verb. To do 

(Helping Verb) 

ประธาน
(พหูพจน์) 

กริยาแท ้
(Main Verb) 

 
 

Does 

he 
she  
it 
Sam 
Tom 

 
 

eat a pie ? 

กริยาช่วย 
Verb. To do 

(Helping Verb) 

ประธาน
(พหูพจน์) 

กริยาแท ้
(Main Verb) 

 
 

Do 

I* 
you*  
we 
they 
students 

 
 

run ? 
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2.1  Do vegetarians eat meat? 
2.2  Do you work in a travel agency now? 
2.3  Do they see John in town? 

อยา่งไรก็ตามเม่ือตอ้งการใช ้Question words (Who, What, When, Where, Why and 
How ; 5Ws 1H)ใหว้างไวห้นา้ประโยคเพื่อท าใหเ้ป็นประโยคค าถามเช่น 

1. Where does she go?        
2. Who are you?         
3. When do you visit your hometown?      

4.  ค าส าคญัท่ีพบในประโยคท่ีเป็น Present Simple Tense ไดแ้ก่ often , always, never , 
every day, every month, usually, sometime, generally ,normally, rarely, seldom, whenever, on 
Mondays, Tuesdays เป็นตน้ 

2.2.3.2  Present Continuous Tense (Progressive Tense) (ปัจจุบนักาลต่อเน่ือง)  
1.  กฎการใช ้(Use) 

1. ใชก้บัเหตุการณ์ท่ีก าลงัด าเนินอยูข่ณะพดู ไดเ้กิดข้ึนในอดีตด าเนินต่อมาถึงปัจจุบนัและมี
ความเป็นไปไดท่ี้จะจบลงในอนาคต        

2. ใชเ้ม่ือการกระท านั้นเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ตลอดปี เช่นPaul is writing 
another book this year. ประโยคน้ีมีความหมายว่า การเขียนหนงัสือเป็นกิจกรรมท่ีท าอยูป่กติใน
ปัจจุบนั แต่ไม่ไดห้มายความวา่ในขณะท่ีพดูน้ี เขาก าลงันัง่เขียนหนงัสืออยู ่

3.  ใชเ้ม่ือมีการวางแผนท่ีจะท าอะไรท่ีแน่นอน 
อยา่งไรก็ตาม Continuous Tenses สามารถเรียกไดอี้กอยา่งหน่ึงวา่ Progressive Tenses 

ซ่ึงค าว่า Continuous กบั Progressive มีความหมายเหมือนกนั นักไวยากรณ์องักฤษนิยมใช้ค  าว่า 
Continuous ส่วนของอเมริกนันิยมใชค้  าวา่ Progressive 
 

 
Jane is sleeping right now. 

ภาพที ่2.12  เส้นเวลาของ Present Continuous Tense 
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จากประโยคขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่ Jane เขา้นอนเวลา 20.00 น. ตอนน้ีเป็นเวลา  23.00 
น. เธอก็ยงัคงนอนหลบัอยู ่ซ่ึงการนอนนั้นเร่ิมในอดีตและก าลงัด าเนินไปและเป็นไปไดว้า่จะด าเนิน
ไปอีกในอนาคต 

2.  โครงสร้าง (Structure Forms) 
การสร้างประโยคใน Present Continuous Tense แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบหลกั ไดแ้ก่  
1. ประโยคบอกเล่า (Affirmative Sentence) 

 
ตารางที ่2.5  โครงสร้างของประโยคบอกเล่าของ Present Continuous Tense 
 

ประธาน (เอกพจน์/
พหูพจน์) 

กริยาช่วย V.to be 
(Helping Verb) 

กริยาแท ้(Main 
Verb)  +ing = 

Present Participle 
I* am  

 
swimming. 

You* 
We 

They 
2 boys 

 
are 

He 
She 
It 

Suda 

 
 

is 

 
 

walking. 

 
1.1  The students are sitting at their desks right now.  
1.2  She needs an umbrella because it is raining. 
1.3  He is going to home. 
 
จากตารางท่ี 2.5 แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างประโยคบอกเล่าของ Present Simple 

Tense และในการใชก้ริยาช่วย Verb to be (Auxiliary Verb) ข้ึนอยูก่บัประธานของประโยคนั้นๆ ซ่ึง
กริยาแท ้(Main Verb) ในประโยคจะตอ้งเติม –ingทุกคร้ัง 
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2. ประโยคปฏิเสธ (Negative Sentence) 
 

ตารางที ่2.6  โครงสร้างของประโยคปฏิเสธของ Present Continuous Tense 
 

ประธาน (เอกพจน์/
พหูพจน์) 

กริยาช่วย V.to be 
(Helping Verb)  +

not 

กริยาแท ้(Main 
Verb)  +ing = 

Present Participle 
I* am not  

 
swimming. 

You* 
We 

They 
2 boys 

 
are not 
(aren’t) 

He 
She 
It 

Suda 

 
 

is not 
(isn’t) 

 
 

walking. 

 
2.1 I am not learning English. 
2.2 It isn’t raining now. 
2.3 We are not playing basketball. 
จากตารางท่ี 2.6 แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างประโยคปฏิเสธของ Present Continuous 

Tense และในการใชก้ริยาช่วย Verb to be (Auxiliary Verb) ข้ึนอยูก่บัประธานของประโยคนั้นๆ 
และใหเ้ติม not ทา้ยกริยาช่วย ซ่ึงกริยาแท ้(Main Verb) ในประโยคจะตอ้งเติม –ing ทุกคร้ัง 
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3.  ประโยคค าถาม (Interrogative Sentence) 
 
ตารางที ่2.7  โครงสร้างประโยคค าถามของ Present Continuous Tense 
 

กริยาช่วย V.to be 
(Helping Verb) 

ประธาน 
(เอกพจน์/
พหูพจน์) 

กริยาแท ้(Main 
Verb)  +ing = 

Present Participle 
 
 

Is 

he 
she 
it 

Suda 

 
 
 
 

swimming ? Am I* 

 
Are  

 

you* 
we 

they 
2 boys 

 
3.1 Is the world population increasing this year? 
3.2 Are they playing badminton? 
3.3 Is your mother cooking?  

จากตารางท่ี 2.7 แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างประโยคค าถามของ Present Continuous 
Tense ซ่ึงการท าเป็นประโยคค าถามนั้นตอ้งน ากิริยาช่วย Verb to be (Auxiliary Verb) ไวห้น้า
ประธานของประโยคนั้นๆ และใส่เคร่ืองหมายค าถาม (?) ไวท้า้ยประโยค 

อยา่งไรก็ตามเม่ือตอ้งการใช ้Question words (Who, What, When, Where, Why and 
How ; 5Ws 1H) ใหว้างไวห้นา้ประโยคเพื่อท าใหเ้ป็นประโยคค าถามเช่น 

1. Where are they going? 
2. What is Jane thinking? 
3. What is Tom doing? 
4.  ค าส าคญัท่ีพบในประโยคท่ีเป็น Present Continuous Tenseไดแ้ก่at the moment, now, 

right now, this week, this month, today, presently, this morning, etc. 
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5.  การเติม – ingท่ีกริยาแท ้(Main Verb) 
 1. เติม - ing ไวท้า้ยค ากริยาแท ้(Main Verb) เช่น learning, speaking, drinking เป็น

ตน้ 
 2. ค ากริยาแท ้(Main Verb) ท่ีมีเสียงสั้น ให้เติมตวัอกัษรสุดทา้ยของค าซ ้ าอีกหน่ึง

ตวัจึงเติม – ingเช่น sitting, putting, running เป็นตน้ 
 3. ค ากริยาแท ้(Main Verb) ท่ีลงทา้ยดว้ย e เพียงตวัเดียว ให้ตดั e ทิ้งก่อนแลว้จึง

เติม – ingเช่น come – coming, write – writing, ride – riding, hide – hiding เป็นตน้ 
 4. ค ากริยาแท ้(Main Verb) ท่ีลงทา้ยดว้ย ieให้เปล่ียน ieเป็น y ก่อนแลว้จึงเติม – 

ingเช่น die – dying, tie – tying, lie – lying เป็นตน้ 
อยา่งไรก็ตามค ากริยาแท ้(Main Verb) บางค า เช่น know และ like มกัจะไม่ใชใ้นลกัษณะน้ี 

มกัจะไม่ใช่วา่ “I am knowing หรือ  “We are liking” แต่จะใชว้า่  “I know” หรือ  “We like” อีกทั้งค  า
กิริยาเหล่าน้ีมกัจะไม่ใชใ้นรูปของPresent Continuous Tense ไดแ้ก่ like, want, need, prefer, know, 
realise, suppose, mean, understand, believe, remember, belong, fit, contain, consist และ seem  

2.2.3.3   Present Perfect Tense (ปัจจุบนักาลสมบูรณ์) 
1.  กฎการใช ้(Use) 

1.  มีเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ก่อนหนา้น้ี ณ เวลาท่ีไม่สามารถระบุไดใ้นอดีต เพราะเวลาไม่ใช่
เร่ืองท่ีส าคญั ในท่ีน้ีมีการระบุเวลาลงไป ซ่ึงจะเห็นได้จากภาพท่ี 2.13 ท่ีแสดงถึงเส้นเวลาของ
Present Perfect Tense 

 
 

 
ภาพที ่2.13  เส้นเวลาของ Present Perfect Tense 
 
ตวัอยา่ง 

 1.  They have moved into a new apartment. 
 2.  I have never seen snow. 
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 3.  Have you ever visited Mexico? 
2. ใชพ้ดูถึงการกระท าท่ีท าซ ้ าๆก่อนหนา้น้ี แต่เร่ืองเวลาไม่เร่ืองส าคญั ดงัจะเห็นไดจ้ากภาพ

ท่ี 2.13 ท่ีแสดงเส้นเวลาและตวัอยา่งของประโยค 
 

 
ภาพที ่2.13  เส้นเวลาของ Present Perfect Tense (ต่อ) 
 
ตวัอยา่ง 

1.  We have had four tests so far this semester. 
2.  I have met many people since I came here in June. 
3.Jack has written his wife a letter everyday for the last two weeks.  

3. ใชก้บัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีตแลว้ด าเนินมาถึงปัจจุบนั และมกัใชค้  าวา่ since และ for 
ในประโยค ซ่ึงขอ้แตกต่างระหวา่ง since และ for นั้นคือ since มีความวา่ ตั้งแต่ (ช่วงเวลาใดเวลา
หน่ึง) เช่น ตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้ ตั้งแต่วนัจนัทร์ ตั้งแต่ปี ค  .ศ  . 2008 เป็นตน้ส่วน for หมายถึง เป็นเวลา 

)ช่วงเวลา  (เช่น เป็นเวลาสามวนั  สามอาทิตย ์สองชัว่โมง เป็นเวลาหลายร้อยลา้นปีมาแลว้ เป็นเวลา
หา้เดือนมาแลว้เป็นตน้ ดงัจะเห็นไดจ้ากภาพท่ี 2.14และตวัอยา่งประโยคของการใช ้since และ for 

 
 

 
 
ภาพที ่2.14  เส้นเวลาของ Present Perfect Tense ของการใช ้since และ for 
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ตวัอยา่ง 
1.  She has been here since eight o’clock. 
2. I have had this same pair of shoes for three years. 
3. I have liked cowboy movies ever since I was a child. 
อยา่งไรก็ตาม นอกจากการใชท่ี้กล่าวมาขา้งตน้แลว้ Present Perfect Tense ยงัสามารถ

ใชก้บัเหตุการณ์ท่ีเพิ่งเสร็จส้ินไปเม่ือเร็วๆน้ี เช่น  
1. She has just washed the dishes. 
2. I have just had lunch. 
3. We have just played tennis. 

 
2. โครงสร้าง (Structure Forms) 

1. ประโยคบอกเล่า (Affirmative Sentence) 
 
ตารางที ่2.8  โครงสร้างของประโยคบอกเล่าของ Present Perfect Tense 
 

ประธาน (เอกพจน์/
พหูพจน์) 

กริยาช่วย V.to 
have (has/have) 
(Auxiliary Verb)  

กริยาช่องท่ี 3 
Past Participle 

I* have  
 

swum in the pool . 
You* 
We 

They 
Children 

 
have 

He 
She 
It 

Jane 

 
 

has 

 
 

walked in the park. 

 
1.1  I  have seen hisnew house. 
1.2  He has been my good friend for three years. 
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1.3  Jane has already studied Chapter One.  
จากตารางท่ี 2.8 และตวัอยา่งของประโยค แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างประโยคบอกเล่า

ของ Present Perfect Tense และในการใชกิ้ริยาช่วย Verb to have (Auxiliary Verb) ข้ึนอยูก่บั
ประธานของประโยคนั้นๆ และตามดว้ยกริยาช่องท่ี 3 (Past Participle) 

 
2.ประโยคปฏิเสธ (Negative Sentence) 

 
ตารางที ่2.9  โครงสร้างของประโยคปฏิเสธของ Present Perfect Tense 
 

ประธาน 
(เอกพจน์/
พหูพจน์) 

กริยาช่วย V.to have (has/have) 
(Auxiliary Verb) + not  

กริยาช่องท่ี 3 
Past Participle 

I* have not 
(haven’t) 

 
 

swum in the pool . 
(yet) 

You* 
We 

They 
Children 

 
have 

(haven’t) 

He 
She 
It 

Jane 

 
 

has 
(hasn’t) 

 
 

walked in the 
park. 
(yet) 

 
2.1 I have written the email, but I’ve not sent it yet. 
2.2 He hasn't yet found his wallet. 
2.3 She has not washed the dishes yet. 

จากตารางท่ี 2.9 และตวัอย่างของประโยค แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างประโยคปฏิเสธ
ของ Present Perfect Tense และในการใชก้ริยาช่วย Verb to have (Auxiliary Verb) ข้ึนอยูก่บั
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ประธานของประโยคนั้นๆ และให้เติม not ระหวา่งกิริยาช่วย Verb to have กบักริยาช่องท่ี 3 (Past 
Participle) 

 
3.  ประโยคค าถาม (Interrogative Sentence)  

 
ตารางที ่2.10  โครงสร้างประโยคค าถามของ Present Perfect Tense 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.1 Has it stopped raining yet? 
3.2 Hello. Have you just arrived? 
3.3 I can’t find my bag. Have you seen it? 

จากตารางท่ี 2.10 และตวัอยา่งของประโยค แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างประโยคค าถาม
ของ Present Perfect Tense ซ่ึงการท าเป็นประโยคค าถามนั้นตอ้งน ากริยาช่วย Verb to have 
(Auxiliary Verb) ไวห้นา้ประธานของประโยคนั้นๆ และใส่เคร่ืองหมายค าถาม (?) ไวท้า้ยประโยค 

4.  ค าส าคญัท่ีพบในประโยคท่ีเป็น Present Perfect Tenseไดแ้ก่ ever, never, already, 
yet, still และ just ซ่ึงมีวธีิการใชด้งัต่อไปน้ี  

4.1  just  หมายถึง เพิ่ง หรือ เม่ือสักครู่น้ี ใชก้บัประโยคค าถามและบอกเล่าโดยวาง
ไวห้ลงั Verb to  have  หนา้กริยาช่องท่ี  3เช่น We have just walked past the store. 

กริยาช่วย V.to have 
( Auxiliary Verb ) 

ประธาน 
(เอกพจน์/
พหูพจน์) 

กริยาช่องท่ี 3 
(Past Participle) 

 
 

Has 

he 
she 
it 

Suda 

 
 
 
 

swum in the pool? 
(yet),(just) 

Have I* 

 
Have  

 

You* 
We 

They 
2 boys 
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4.2 already หมายถึง แลว้  )เพื่อบอกวา่บางส่ิงบางอย่างเกิดข้ึนเร็วกวา่ท่ีคาดไว้ ) ใช้
กบัประโยคบอกเล่าโดยวางไวห้ลงั Verb to  have  หนา้กริยาช่องท่ี  3  หรือวางทา้ยประโยคก็ไดเ้ช่น 
The bus has already passed.  The bus has passed already. 

4.3 yet หมายถึง ยงั หรือยงั )ผูพ้ดูคาดเดาวา่บางส่ิงบางอยา่งก าลงัจะเกิดข้ึน ซ่ึงจะใช้
ในประโยคค าถามและปฏิเสธเท่านั้นใช ้ถา้เป็นประโยคค าถาม ใหว้างไวก้ลางประโยค หรือ ทา้ย
ประโยคก็ไดถ้า้ใชก้บัประโยคปฏิเสธวางหลงั  Verb to  have  และหนา้กริยาช่องท่ี  3 เช่น 

He has not found his wallet yet. 
Has Paul found his wallet yet?  No, he has not found it yet. 
4.4 ever หมายถึง เคย  ใชใ้นประโยคค าถาม หรือ ปฏิเสธโดยวางไวห้ลงั Verb 

to  have  และหนา้กริยาช่องท่ี  3 เช่น 
Have you ever been to Bangkok?    
No, I have not ever been to Bangkok.  
4.5 never หมายถึงไม่เคย  ใชใ้นประโยคบอกเล่าแต่ใหค้วามหมายเป็นปฏิเสธโดย

วางไวห้ลงั Verb to  have และหนา้กริยาช่องท่ี  3 เช่น 
Ploy has never been to Bangkok. 

2.2.3.4  Past Simple Tense (อดีตกาล) 
1.  กฎการใช ้(Use)  

Past Simple Tense (อดีตกาล) ใชก้บัเหตุการณ์หรือการกระท าท่ีเร่ิมตน้และจบลง ณ 
เวลาใดเวลาหน่ึงในอดีต ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากภาพท่ี 2.15ท่ีแสดงเส้นเวลาของ Past Simple Tense 
 

 
 
ภาพที ่2.15   เส้นเวลาของ Past Simple Tense 
 
ตวัอยา่ง 

1.1  I walked to school yesterday. 
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1.2 She bought a new car three days ago. 
1.3 We invited them to our party, but they decided not to come. 

2.โครงสร้าง(Structure Forms) 
1. ประโยคบอกเล่า (Affirmative Sentence) 

 
ตารางที ่2.11  โครงสร้างประโยคบอกเล่าของ Past Simple Tense 
 

ประธาน 
(เอกพจน์/
พหูพจน์) 

 
กริยาช่องท่ี 2 
(Past Simple) 

I*  
 

walked  
 

You* 
We 

They 
Children 

He 
She 
It 

Jane 
A cat 

 
 

walked  
 

 
1.1 It was warm, so I took off my coat. 
1.2 She had a big breakfast. 
1.3 Mozart wrote more than 600 pieces of music. 

 
จากตารางท่ี 2.11 และตวัอยา่งของประโยค แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างประโยคบอกเล่า

ของ Past Simple Tense จะเห็นไดว้า่ กิริยาช่องท่ี 2 นั้น จะอยูใ่นรูปท่ีลงทา้ยดว้ย –edหรือเรียกวา่ รูป
กิริยาท่ีปกติ เพียงแต่เติม –edเขา้ไป (Regular Verbs) เช่น hoped, stopped, listened, started เป็นตน้
หรือ เปล่ียนรูปไปจากเดิม (Irregular Verbs) ซ่ึงกฎการเติม –edมีดงัต่อไปน้ี 

1.  กริยาท่ีลงทา้ย e อยูแ่ลว้ใหเ้ติม d ไดเ้ลย เช่น 
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love     -      loved   =   รัก 
move    -     moved  =   เคล่ือน 

2. กริยาท่ีลงทา้ยดว้ย y เป็นพยญัชนะ ใหเ้ปล่ียน y เป็น i เสียก่อนแลว้จึงเติม -edเช่น 
cry      -      cried    =   ร้องไห้ 
try       -     tried     =   พยายาม 
marry   -     married  =   แต่งงาน 

3.  กริยาท่ีลงทา้ยดว้ย y แต่หนา้ y เป็นสระ ให้เติม -edไดเ้ลย ไม่ตอ้งเปล่ียน y เป็นอะไร
ทั้งส้ิน 

play     -     played   =   เล่น 
enjoy   -     enjoyed =    ร่าเริง, สนุก 
stay    -     stayed   =    พกั, อาศยั 

4.  กริยาท่ีมีเพียงพยางคเ์ดียวและลงทา้ยดว้ยพยญัชนะท่ีเป็นตวัสะกดตวัเดียวใหเ้พิ่ม
พยญัชนะท่ีลงทา้ยนั้นเขา้ไปอีก 1 ตวัเสียก่อน แลว้จึงเติม -edเช่น 

hop     -      hopped =    กระโดด 
plan    -      planned =    วางแผนการ 
stop    -      stopped =   หยดุ 

5.  กริยามีเสียง2พยางคแ์ต่ลงเสียงหนกัพยางคห์ลงัและพยางคห์ลงันั้นมีสระตวัเดียวลง
ทา้ยดว้ยตวัสะกดตวัเดียว ตอ้งเพิ่มพยญัชนะท่ีลงทา้ยนั้นเขา้ไปอีก 1 ตวัเสียก่อน แลว้จึงเติม -edเช่น 

concur -     concurred =  ตกลง, เห็นดว้ย 
refer    -     referred   =  อา้งถึง 
permit  -     permitted =  อนุญาต 

    ยกเวน้ : ถา้ออกเสียงหนกัท่ีพยางคแ์รก ไม่ตอ้งซอ้นพยญัชนะตวัสุดทา้ยเขา้มา เช่น 
cover  -     covered   =   ปกคลุม 
open   -     opened    =   เปิด 
gather -     gathered  =   รวม, จบักลุ่ม 

6.  นอกจากกฎท่ีกล่าวมาตั้งแต่ 1 ถึง 5 แลว้ เม่ือตอ้งการให้เป็นช่องท่ี 2 ใหเ้ติม edไดเ้ลย
เช่น 

walk    -     walked    =   เดิน 
work   -      worked   =   ท างาน 
end     -      ended    =   จบ 
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ในขณะท่ีกริยาอปรกติ (Irregular Verbs) กริยาท่ีตอ้งอาศยัการจดจ าเป็นพิเศษเพราะมี
การเปล่ียนรูปต่างกนัไปโดยไม่ไดเ้ติม –edเน่ืองจากรูปกริยาท่ีเป็นอปรกติ(Irregular Verbs) นั้น มีอยู่
เป็นจ านวนมาก ผูว้จิยัจึงขอน าเสนอมาเป็นบางส่วนจากตารางท่ี2.12 
 
ตารางที ่2.12  ค าศพัทท่ี์รูปกริยาอปรกติ (Irregular Verbs) 
 

V.1 V.2 V.3 ความหมาย 

drive  drove  driven ขบั(รถ) 

eat  ate  eaten กิน 

fall  fell  fallen ตก หล่น 

fight  fought  Fought ต่อสู้ 

fling  flung  flung โยน พุง่ เหวีย่ง 

fly  flew  flown บิน 

forbid  forbade  forbidden หา้ม ไม่อนุญาต 

forget  forgot  forgotten ลืม 

freeze  froze  frozen เยน็จนแขง็ 

get  got  got (or gotten) เอา ไดรั้บ 

give  gave  given ให ้

go  went  gone ไป 

grind  ground  ground บด ลบั 

grow  grew  grown เติบโตข้ึน 

hang (people)  hanged  hanged แขวนคอ 

hang 
(pictures)  

hung  hung แขวน ห้อย 

have  had  had มี 

hide  hid  hidden ซ่อน 

hurt  hurt  hurt ท าอนัตราย 
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ตารางที ่2.12 (ต่อ) 
 

V.1 V.2 V.3 ความหมาย 

know  knew  known รู้ 

lay  laid  laid วาง ออกไข่ 

lead  led  led น า พา 

leave  left  left ละทิ้ง จากไป 

lend  lent  lent ใหย้มื 

lie  lay  lain นอน 

light  lit  lit จุดไฟ 

make  made  made ท า 

mistake  mistook  mistaken ท าผดิ 

pay  paid  paid จ่าย ช าระ 

quit  quitted (or 
quit)  

quit หยดุ ยติุ เลิก 

ride  rode  ridden ข่ี ขบั 

ring  rang  rung สั่นกระด่ิง ดงั 

rise  rose  risen ข้ึน ลุกข้ึน 

run  ran  run วิง่ 

saw  sawed  sawn เล่ือย 

say  said  said พดู 

see  saw  seen เห็น 

seek  sought  sought คน้หา 
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ตารางที ่2.12 (ต่อ) 
 

V.1 V.2 V.3 ความหมาย 

sell  sold  sold ขาย 

set  set  set ตั้ง วาง จดั 

shake  shook  shaken เขยา่ สั่น 

shine  shone  shone ส่องแสง 

shrink  shrank  shrunk หดลง สั้นลง 

sing  sang  sung ร้องเพลง 

sink  sank  sunk จม ถอยลง 

slide  slid  slid ล่ืนไถล เล่ือนไป 

speak  spoke  spoken พดู 

spin  spun  spun มว้น ป่ันฝ้าย 

split  split  split แตก แยก 

spring  sprang  sprung โดดอยา่งเร็ว เดง้ 

sink  sank  sunk จม ถอยลง 

slide  slid  slid ล่ืนไถล เล่ือนไป 

speak  spoke  spoken พดู 

spin  spun  spun มว้น ป่ันฝ้าย 

split  split  split แตก แยก 

spring  sprang  sprung โดดอยา่งเร็ว เดง้ 

sting  stung  stung ต่อย แทง 

stink  stank  stunk ส่งกล่ินเหมน็ 

strike  struck  struck ตี ต่อย กระทบ 

string  strung  strung ผกูเชือก ขึงสาย 

strive  strove  striven พยายาม ขนัสู้ 
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ตารางที ่2.12 (ต่อ) 
 

V.1 V.2 V.3 ความหมาย 

swear  swore  sworn สาบาน ปฏิญาณ 

swell  swelled  swollen โตข้ึน หนาข้ึน 

swim  swam  swum วา่ยน ้า 

swing  swung  swung แกวง่ เหวีย่ง 

take  took  taken เอา จบัหยบิ 

teach  taught  taught สอน 

tear  tore  torn ฉีก ขาด 

think  thought  thought คิด 

throw  threw  thrown เหวีย่ง ขวา้ง 

wake  woke  waken ต่ืน ปลุก 

wear  wore  worn สวม ใส่ 

weave  wove  woven ทอผา้ สาน 

weep  wept  wept ร้องไห้ 

write  wrote  written  เขียน 

 
อยา่งไรก็ตามมีค ากริยาท่ีไม่เป็นไปตามกฎค ากริยาท่ีไม่เปล่ียนรูปแมว้า่จะเป็นกริยาช่อง

ท่ี 2 และ 3 แลว้ก็ตาม เช่น cut, hurt, hit, put, cut, hit, fit เป็นตน้ 
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2. ประโยคปฏิเสธ (Negative Sentence) 
 
ตารางที ่2.13  โครงสร้างของประโยคปฏิเสธของ Past Simple Tense 
 

ประธาน (เอกพจน์/
พหูพจน์) 

กริยาช่วย V.to do  
(did)   + not 

(Auxiliary Verb) 

กริยาแท ้
(Main Verb) 

I  
 
 
 

did not 
(didn’t) 

 
 
 

 
 
 
 

run. 

You 
We 

They 
Children 

He 
She 
It 

Jane 
  
2.1 Tim didn’t drink coffee yesterday. 
2.2 I did not lose my key. 
2.3 There was a film on TV last night, but we didn’t watch it. 
 

 จากตารางท่ี 2.13 แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างประโยคปฏิเสธของ Past Simple Tense และ
ในการใชก้ริยาช่วย Verb to do (Auxiliary Verb) ให้เปล่ียนเป็น did ใชก้บัประธานเอกพจน์และ
พหูพจน์ และใหเ้ติม not ทา้ย did 
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3.  ประโยคค าถาม (Interrogative Sentence)  
 
ตารางที ่2.14  โครงสร้างประโยคค าถามของ Past Simple Tense 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
3.1 Did you go out last night? 
3.2 Did she have time to do shopping? 
3.3 Did Laura pass her exam? 

 
จากตารางท่ี 2.14 และตวัอย่างของประโยค แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างประโยคค าถาม

ของ Past Simple Tense ซ่ึงการท าเป็นประโยคค าถามนั้นตอ้งน ากริยาช่วย Verb to do (Auxiliary 
Verb) ซ่ึงตอ้งเปล่ียนเป็นกริยาช่องท่ี2 คือ Did แลว้วางไวห้นา้ประธานของประโยคนั้นๆ และใส่
เคร่ืองหมายค าถาม (?) ไวท้า้ยประโยค 

อยา่งไรก็ตามเม่ือตอ้งการใช ้Question words (Who,What, When, Where, Why and 
How ; 5Ws 1H) ใหว้างไวห้นา้ประโยคเพื่อท าใหเ้ป็นประโยคค าถามเช่น 

1. Where did she go last night?       
2. Why did he take of her coat? 
3. When did you visit your hometown? 

กริยาช่วย 
Verb. to do   

(Auxiliary Verb ) 

ประธาน 
(เอกพจน์/
พหูพจน์) 

กริยาแท ้
(Main Verb) 

 
 
 
 

Did 

I 
You 
we 
they 
women 

 
 
 
 

eat a pie ? 
He 
she  
it 
Sam 
Tom 
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4. ค าส าคญัท่ีพบในประโยคท่ีเป็น Past Simple Tenseไดแ้ก่ yesterday, last week, last 
night, when I was a child, sometimes, ago เป็นตน้ 

2.2.3.5  Future Simple Tense (อนาคตกาล) 
1.  กฎการใช ้(Use) 

 1.  ใชก้บัในเร่ืองของการคาดเดาในอนาคตหรือล่วงหนา้ (will/be going to) 
 2.  ใชเ้ม่ือตอ้งการพดูถึงแผนการล่วงหนา้ (be going to) 
 3.  เม่ือตอ้งการพูดถึงความตั้งใจ (willingness) (will) ซ่ึงจากกฎทั้ง 3 ขอ้สามารถสรุปเป็น
เส้นเวลาดงัภาพท่ี 2.16 ไดด้งัน้ี 

 

 
 
ภาพที ่2.16   เส้นเวลาของ Future Simple Tense 
 
ตวัอยา่ง 
 1. Tom will study French tomorrow. 
 2. Look at those black clouds. It’s going to rain. 
 3. Jack will finish his work tomorrow. 
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2. โครงสร้าง (Structure Forms) 
1. ประโยคบอกเล่า (Affirmative Sentence) 

 
ตารางที ่2.15  โครงสร้างประโยคบอกเล่าของ Simple Future Tense 
 

ประธาน (เอกพจน์/
พหูพจน์) 

กริยาช่วย 
(Auxiliary Verb) 

will/shall 

กริยาแท ้
(Main Verb)  

I* 
We* 

will/shall 
(will = ’ll) 

 
 
 
 

go. 
 
 
 

You  
They 

Children 

 
 
 

will 
(will = ’ll) 

 
 

He 
She 
It 

Jane 
 
1.1  The plane will arrive at the airport in a few minutes. 
1.2  Tom will study tomorrow. 
1.3  According to the weather report, it will be cloudy tomorrow. 

อยา่งไรก็ตาม *การใช ้shall กบั I หรือ we เพื่อบอกอนาคตเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปได ้แต่ไม่
นิยมในองักฤษแบบอเมริกนั แต่ภาษาองักฤษแบบองักฤษจะนิยมใช ้shall มากกวา่ภาษาองักฤษแบบ
อเมริกนัเช่น 

 1.4  I shall be disappointed.  
 1.5  We shall go to school tomorrow. 

 1.6  I shall read a book next week. 
นอกจากน้ีเม่ือผูพู้ดตอ้งการกล่าวถึงแผนการล่วงหน้า (ส่ิงท่ีผูพู้ดตอ้งการท าในอนาคต 

เพราะไดเ้ตรียมและตดัสินใจไวล่้วงหนา้ในอดีต) ใหใ้ชรู้ปของ be going to* ซ่ึงในขณะท่ี will จะใช้

DPU



67 

ก็ต่อเม่ือผูพ้ดูมีการตดัสินใจวา่จะท าอะไรในขณะท่ีพูด ซ่ึงผูพู้ดไม่ไดมี้การวางแผนหรือตดัสินใจมา
ก่อน เช่น 
 Jim : Why did you buy this paint? 
 Tom : I’m going to paint my bedroom tomorrow. 

จากบทสนทนาดังกล่าว Tom ได้วางแผนล่วงหน้ามาแล้ว โดยตดัสินใจท่ีจะทาสี
หอ้งนอนเม่ือสัปดาห์ท่ีผา่นมา พรุ่งน้ีก็จะลงมือทาสีพอดี  

อยา่งไรก็ตามเพื่อให้ขอ้เปรียบเทียบอยา่งชดัเจนในการใช ้will กบั be going to ผูว้ิจยัจึง
ท าเส้นเวลาในการใช ้will กบั be going to ในภาพท่ี 2.17และภาพท่ี 2.18ดงัต่อไปน้ี 

 
ภาพที ่2.17  เส้นเวลาการใช ้will 
  
 Jane : Do you have a plan for this weekend? 
 Sarah : Oh! yes, I think I will go hiking.  

 
จากบทสนทนาขา้งตน้ Sarah มีการตดัสินใจวา่จะไปปีนเขาในช่วงหยดุสุดสัปดาห์น้ีใน

ขณะท่ีพดู โดยไม่มีการวางแผนหรือตดัสินใจมากก่อน 
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 Jim: Are you busy this evening? 
 Marry: Yes. I’m going to meet Jack at the library at seven. We’re going to study together. 
ภาพที ่2.18   เส้นเวลาการใช ้ be going to 

 
จากบทสนทนาดงักล่าว มีเพียง be going to เท่านั้นท่ีใชไ้ด ้เน่ืองจากผูพ้ดูมีแผนการ

ล่วงหนา้อยูแ่ลว้โดยมีโครงสร้างการใช ้be going to ในประโยคบอกเล่า ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่2.16  โครงสร้างประโยคบอกเล่าของ Simple Future Tense โดยการใช ้be going to 
 
 

  
อยา่งไรก็ตามบางเหตุการณ์นั้นสามารถใชท้ั้ง will และ be going to ได ้ดงัตวัอยา่ง

ต่อไปน้ี 

ประธาน (เอกพจน์/พหูพจน์) V.be going to(is, 
am, are)  +going to 

กริยาแท ้
(Main Verb)  

I am going to  
 
 
 

go. 
 
 
 

You  are going to 
We 

They 
Children 

 
are going to 

 
He 
She 
It 

Jane 

 
is going to 
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Jane : Are you busy this evening? 
Tim: Well, I really haven’t made any plans. I’ll eat/I’m going to eat dinner, of course. 

And then I’ll probably watch/ I’m probably going to watch TV for a little while. 
จากบทสนทนาขา้งตน้ สามารถใชไ้ดท้ั้ง will และ be going to ก็ได ้เน่ืองจาก Tim ไม่มี

แผนยการในเยน็วนันั้น เขาเพียง “คาดเดา” เหตุการณ์ในส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในเยน็วนันั้น (มากกวา่ท่ีจะ
กล่าวถึงแผน ซ่ึงไม่ไดมี้การคิดไวล่้วงหนา้) 

 
2. ประโยคปฏิเสธ (Negative Sentence) 

 
ตารางที ่2.17  โครงสร้างประโยคปฏิเสธของ Simple Future Tense  
 

ประธาน (เอกพจน์/
พหูพจน์ ) 

กริยาช่วย (Auxiliary Verb) 
will/shall   + not 

กริยาแท ้
(Main Verb)  

I* 
We* 

will not / shall not 
(won’t / shan’t) 

 
 
 
 

go. 
 
 
 

You  
They 

Children 

 
 
 

will not  
(won’t) 

 
 

He 
She 
It 

Jane 
  

2.1  Paula won’t go to Bangkok. 
 2.2  I will / shall not come to school on foot. 
 2.3  It will not snow next season. 

จากตารางท่ี 2.17 และตวัอยา่งประโยคปฏิเสธของ Simple Future Tense แสดงใหเ้ห็น
วา่เม่ือเปล่ียนเป็นประโยคปฏิเสธใหเ้ติมค าวา่ "not" ท่ีทา้ย will หรือ shall 

ในกรณีท่ีประโยคปฏิเสธไม่ใช่ will not หรือ shall not แต่ใช ้be (is / am /are) + going  
to เม่ือเปล่ียนเป็นประโยคปฏิเสธใหเ้ติมค าวา่ "not" ท่ีทา้ย is / am / areดงัโครงสร้างจากตารางท่ี 
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 2.18 ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่2.18  โครงสร้างประโยคปฏิเสธของ Simple Future Tense โดยการใช ้be going to 
 

ประธาน (เอกพจน์/
พหูพจน์) 

V.be going to 
(is, am, are)  +not   + going to 

กริยาแท ้
(Main Verb)  

I am not going to  
 
 
 

read that magazine. 
 
 
 

We 
You  
They 

Children 

 
are not going to 
(aren’t going to) 

He 
She 
It 

Jane 

 
is not going to 
(isn’t going to) 

 
 
2.4  He isn't going to buy a motorcycle. 
2.5  Elle is not going to sell her car.   
2.6  We are not going to go to Bangkok 
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3.  ประโยคค าถาม (Interrogative Sentence)  
 
ตารางที ่2.19  โครงสร้างประโยคค าถามของ Simple Future Tense 
 

กริยาช่วย (Auxiliary Verb) 
will/shall/Be (Is,Am,Are) 

ประธาน (เอกพจน์/
พหูพจน์) 

กริยาแท ้
(Main Verb)  

Will/Shall 
Be (Am,Are) 

I* 
We* 

 
 
 
 

fly to Mexico next 
Friday? 

 
 
 

 
 

Will 
Be (Is,Am,Are) 

 

You  
They 

Children 

He 
She 
It 

Jane 
 
3.1  Will they teach English next semester? 
3.2  Are we going to fly to London next Monday? 
3.3  Will it snow next season? 
จากตารางท่ี 2.19 และตวัอยา่งประโยคค าถามของ Simple Future Tense แสดงให้

เห็นวา่การเปล่ียนประโยคบอกเล่าเป็นค าถามนั้น คือถา้มีกริยาช่วย will หรือ shall (Auxiliary Verb) 
ในประโยค ใหใ้ชก้ริยาช่วยข้ึนตน้ประโยคไดเ้ลย  

อยา่งไรก็ตามถา้ประโยคไม่มี will หรือ shall แต่มีbe(is / am / are) + going to 
เม่ือเปล่ียนเป็นประโยคค าถาม มีวธีิการท าดงัต่อไปน้ี 
1.  เอา Be (Is / Am / Are) ข้ึนตน้ประโยค 
2.  ค  าท่ีเหลือเรียงเหมือนเดิม 
3. ใส่เคร่ืองหมายค าถาม (?) ท่ีทา้ยประโยค เช่น 

3.4 Is he going to buy a motorcycle? 
3.5 Is Elle going to sell her car next year?   
3.6 Are we going to go to Bangkok? 
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นอกจากน้ีถา้ตอ้งการท าประโยคค าถามโดยใช ้Wh- Question (5WsH1 ) คือ ประโยค
ค าถามท่ีไม่ตอ้งการค าตอบว่า Yes หรือ No แต่ตอ้งการเป็นรายละเอียด ไดแ้ก่ Who What When 
Where Why และ How ซ่ึงการเรียงประโยคนั้นให้เรียงเหมือนประโยคค าถามแบบปกติหรือท่ีกล่าว
มาขา้งตน้ แต่เติม Wh-Question (5WsH1 )เช่น 

1. What will Sarah eat? 
2. Where are we going to go fishing tomorrow? 
3. When will Paula sing? 
อยา่งไรก็ตามโดยปกติแลว้มีรูปกาลอ่ืนๆท่ีแสดงอนาคตกาล ไดแ้ก่ 

1. ใช ้Present ContinuousTenseส าหรับการเตรียมการหรือการจดัการเช่น 
I’m leaving tomorrow. I’ve got my plane ticket. 
When are they getting married? 

2. ใช ้Present Simple Tense (I leave/it leaves ฯลฯ) ส าหรับตารางเวลา โปรแกรม เป็นตน้ สามารถ
ใช้บอกอนาคต มีเพียงกริยาไม่ก่ีค  าท่ีใชใ้นลกัษณะน้ี เช่นbegin, close, open, end, start, finish, 
arrive, leave, come, return เป็นตน้ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

What time does the film begin? 
My plane leaves at 13.50. 

 
2.3  การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2.3.1  ความหมายของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
มีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามนิยามของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีดงัต่อไปน้ี 
Skager (1978 อา้งถึงใน วรนุช ปัญจะวตัร  ,2549) กล่าววา่ การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็น

การพฒันาการเรียนรู้และประสบการณ์ตนเอง ตลอดจนความสามารถในการวางแผนการปฏิบติัและ
การประเมินผลของกิจกรรมการเรียนทั้งในลกัษณะท่ีเป็นเฉพาะบุคคล และในฐานะท่ีเป็นสมาชิก
ของกลุ่มการเรียนท่ีร่วมมือกนั    

Griffin (1983 อา้งถึงใน แสงเดือน เจริญฉิม ,2555) อธิบายวา่ การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็น
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เฉพาะบุคคลใดบุคคลหน่ึง โดยมีเป้าหมายไปสู่การพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้ของตนและความสามารถในการวางแผนปฏิบติัการ และประเมินผลการเรียนรู้ การจดัการ
เรียนรู้เป็นเฉพาะบุคคล 
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นรินทร์ บุญชู (2532 pp. 16 อา้งถึงใน วรนุช ปัญจะวตัร  ,2549) ไดส้รุปถึงการเรียนรู้
ดว้ยตนเองไวว้า่ เป็นกระบวนการศึกษาของบุคคล เร่ิมจากความตั้งในมีจุดมุ่งหมาย มีการวางแผน มี
ทกัษะในการศึกษาคน้ควา้ และมีการประเมินผลตนเองอยูต่ลอดเวลา 

แสงเดือน เจริญฉิม (2555) กล่าววา่การเรียนรู้ดว้ยตนเอง หมายถึง การท่ีผูเ้รียนเป็นผู ้
ริเร่ิมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยมีการวเิคราะห์ความตอ้งการส่ิงท่ีจะเรียน มีวิธีการเลือกและแสวงหา
ความรู้ มีกระบวนการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การก าหนดเป้าหมายการเรียน การวางแผนการเรียน คน้หาและ
เลือกแหล่งการเรียนรู้ทั้งบุคคล และวิทยาการ ส่ือต่างๆ มีทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ทกัษะการ
ตดัสินใจ และสามารถประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีทกัษะการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดย
อาจไดรั้บความช่วยเหลือแนะน าและสนบัสนุนจากผูอ่ื้น เช่น เพื่อน หรือครู ซ่ึงการเรียนรู้แบบน า
ตนเอง ประกอบไปดว้ย 2 มิติ คือ มิติกระบวนการ (Process) และมิติของผลผลิต (Product) 

จากค านิยามของนกัวิชาการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
หมายถึง กระบวนการท่ีผูเ้รียนริเร่ิมการเรียนดว้ยตนเอง ซ่ึงวิธีการเรียนการสอนนั้นจะตอ้งกระตุน้
ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงอาจจะไดรั้บการสนบัสนุนจากผูอ่ื้น ไดแ้ก่ 
เพื่อน หรือครู 

 
2.3.2  ความส าคญัของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

การเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นมีความส าคญัอย่างยิ่ง เน่ืองจากการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเกิดจากความตอ้งการของผูเ้รียนเอง ซ่ึงผูเ้รียนมีอิสระในการเรียนในดา้นของ
เวลา สถานท่ี ดงัท่ีนกัการศึกษาหลายท่านกล่าวถึงความส าคญัของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ไดแ้ก่ 

Tough (1979, pp. 116 อา้งถึงใน วรนุช ปัญจะวตัร, 2549) ไดก้ล่าวถึง ความส าคญั
เก่ียวกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองไวว้่า การเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ หรือโครงการท่ี
ผูเ้รียนเก่ียวขอ้ง (Learning Project) มาจากการวางแผนดว้ยตนเอง ซ่ึงToughให้ความส าคญัว่า 
กิจกรรมการเรียนนั้นเป็นแรงผลกัดนัท่ีท าให้เกิดความสนใจเก่ียวกบัการเป็นตวัของตวัเองและ
แนะน าตนเองในการเรียนรู้ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Knowles (1975 pp. 15-17 อา้งถึงใน แสงเดือน เจริญฉิม, 2555) ท่ี
กล่าวถึงความส าคญัของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ไวด้งัน้ี 

1.  ผูท่ี้เรียนรู้ดว้ยความคิดริเร่ิมของตนเองจะเรียนไดม้ากกว่าและดีกวา่ผูเ้รียนท่ีเป็น
เพียงผูรั้บหรือรอให้ครูถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เท่านั้น คนท่ีเรียนด้วยตนเองจะเรียนอย่างตั้งใจ มี
จุดมุ่งหมายและมีแรงจูงใจสามารถใชป้ระโยชน์จากการเรียนรู้ไดดี้กวา่และยาวนานกวา่ผูเ้รียนท่ีรอ
รับค าสอนแต่เพียงอยา่งเดียว 
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2.  การเรียนรู้ดว้ยตนเองสอดคลอ้งกบัพฒันาการทางจิตวทิยาและกระบวนการทาง 
ธรรมชาติมากกว่า กล่าวคือ เม่ือตอนเป็นเด็กโดยตามธรรมชาติแลว้เด็กตอ้งพึ่งพิงผูอ่ื้น ตอ้งการ
ผูป้กครองเล้ียงดูและตดัสินใจแทนให้ เม่ือเติบโตข้ึนเด็กจะค่อยๆมีการพฒันาตนเองไปสู่ความเป็น
อิสระไม่ตอ้งพึ่งพิงครู ผูป้กครองและผูอ่ื้น อีกทั้งยงัสามารถพฒันาน าไปสู่ความเป็นตวัของตวัเอง
มากข้ึน 

3.  พฒันาการใหม่ๆทางการศึกษา มีหลกัสูตรใหม่ ห้องเรียนแบบเปิดศูนยบ์ริการทาง
วิชาการ การศึกษาอย่างอิสระ โปรแกรมการเรียนท่ีจดัแก่บุคคลภายนอกมหาวิทยาลยัเปิด ฯลฯ 
รูปแบบการศึกษาเหล่าน้ีลว้นส่งเสริมผูเ้รียนใหเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง 

4.  การเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นความอยู่รอดของชีวิตในฐานะท่ีเป็นบุคคลและเผ่าพนัธ์ุ
มนุษย ์เน่ืองจากโลกปัจจุบนัเป็นโลกใหม่ท่ีแปลกไปจากเดิม ซ่ึงมีความเปล่ียนแปลงใหม่ๆเกิดข้ึน
เสมอและขอ้เท็จจริงเช่นน้ีเป็นเหตุผลไปสู่ความจ าเป็นทางการศึกษาและการเรียนรู้ การเรียนรู้ดว้ย
ตนเองจึงเป็นกระบวนการต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

 
2.3.3  กระบวนการของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

การท่ีจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเองนั้น ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบอยูห่ลายประการ
ดงัท่ี Hiemstra (1976, pp. 70 อา้งอิงถึงใน สรนุช ปัญจะวตัร, 2549) กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง 9 ประการ ไดแ้ก่ 

1. การประเมินความตอ้งการของตนเอง (Assessing Needs) 
2. การก าหนดจุดมุ่งหมาย (Setting Goals) 
3. ก าหนดส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้ (Specify Learning Content) โดยการก าหนดระดบัความ

ยากง่าย ชนิดของส่ือท่ีต้องการเรียน พิจารณาเก่ียวกับค่าใช้จ่ายท่ีตอ้งการใช้ในการเรียน ความ
ตอ้งการความช่วยเหลือ แหล่งทรัพยากรประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในการเรียน 

4. การจดัการในการเรียน โดยก าหนดปริมาณเวลาท่ีตอ้งการให้อาจารยส์อน ปริมาณ
เวลาท่ีตอ้งการให้มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างอาจารยก์บัผูเ้รียน ปริมาณเวลาท่ีตอ้งการให้มีปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ปริมาณเวลาท่ีตอ้งการให้กบักิจกรรมการเรียนดว้ยตนเองของแต่ละคน 
โดยก าหนดกิจกรรมการเรียนตามประสบการณ์ท่ีผ่านมา พร้อมทั้งก าหนดว่ากิจกรรมควรส้ินสุด
เม่ือใด 

5.  การเลือกวิธีการเรียนและส่ือการเรียนการสอน อุปกรณ์การสอน เทคนิคการสอน 
ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีตอ้งใช ้
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6. การก าหนดวิธีการควบคุมส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้ ทั้งส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพและ
ทางดา้นอารมณ์ 

7. การก าหนดวธีิการตรวจสอบตนเอง โดยก าหนดวธีิการรายงานหรือบนัทึกการ 
สะทอ้นตนเอง จะใช ้Reflective Practitioner Techniques แบบไหน การให้โอกาสไดฝึ้กตดัสินใจ 
การแกปั้ญหา และการก าหนดนโยบาย การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสามารถ clarify ideas ใหช้ดัเจนข้ึน 

8.  การก าหนดขอบเขตบทบาทผูช่้วยเหลือ 
9.  การก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียน โดยเลือกประเภทของการทดสอบ ลกัษณะ

ของ feedback ท่ีจะใช้วิธีการประเมินความถูกตอ้งของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการติดตาม
ประเมินผล 

 
2.3.4  รูปแบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

รูปแบบการเรียนรู้ดว้ยตนเองประกอบไปดว้ย 7 ประการ (สุรกุล, 2532 อา้งถึงใน ชาญ 
กล่ินซอ้น, 2550) ไดแ้ก่ 

3.4.1  การท าสมุดบนัทึกส่วนตวั เพื่อใช้บนัทึกขอ้มูล ความคิดเร่ืองราวต่างๆท่ีเราได้
เรียนรู้หรือเกิดข้ึนในสมองของเรา สมุดน้ีจะช่วยเก็บสะสมความคิดทีละนอ้ยเขา้ไวด้ว้ยกนั เพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมใหก้วา้งไกลออกไป 

3.4.2  การก าหนดโครงการเรียนรู้รายบุคคล ท่ีมีการวางแผนไวล่้วงหนา้ว่าจะเรียนรู้
อย่างไร โดยพิจารณาว่าความรู้ท่ีเราจะแสวงหานั้นช่วยให้เราถึงจุดประสงค์ท่ีตั้งไวห้รือไม่ ท าให้
เกิดความพึงพอใจ ความสนุกสนานท่ีจะเรียนหรือไม่ ประหยดัเงินและเวลามากนอ้ยเพียงใด 

3.4.3  การท าสัญญาการเรียน เป็นขอ้ตกลงระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน โดยอยูบ่นพื้นฐาน
ความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและหลกัการของสถาบนัการศึกษา โดยก าหนด
กิจกรรมการเรียนท่ีเหมาะสม 

3.4.4  การสร้างห้องสมุดของตนเอง หมายถึง การรวบรวมรายช่ือ ขอ้มูล แหล่งความรู้
ต่างๆท่ีคิดวา่จะเป็นประโยชน์ตรงกบัความสนใจ เพื่อใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ต่อไป 

3.4.5  การหาแหล่งความรู้ในชุมชน เช่น ผูรู้้ ผูช้  านาญในอาชีพต่างๆ ห้องสมุด สมาคม 
สถานท่ีราชการ ฯลฯ ซ่ึงแหล่งความรู้เหล่าน้ีจะเป็นแหล่งส าคญัในการคน้ควา้ 

3.4.6  การหาเพื่อนร่วมเรียน เพื่อแลกเปล่ียนความรู้กนั 
3.4.7  การเรียนรู้จากการฝึกและปฏิบติั ซ่ึงก่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็น

ประโยชน ์
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2.3.5  ลกัษณะของผูเ้รียนท่ีมีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
Hiemstra and Burns (1997 อา้งถึงใน ชาญ กล่ินซ้อน  ,2550) กล่าวถึงการเรียนรู้ดว้ย

ตนเองของผูเ้รียนในลกัษณะต่างๆ เพื่อน าไปสู่การเป็นบุคคลท่ีใฝ่รู้ตลอดชีวติ ดงัต่อไปน้ี 
2.3.5.1  มีความสมคัรใจท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Voluntarily to Learn) มิไดเ้กิดจากการ

บงัคบั แต่มีเจตนาท่ีจะเรียนรู้ดว้ยความอยากรู้ 
2.3.5.2  ใช้ตนเองเป็นแหล่งขอ้มูลของตนเอง (Self Resourceful) กล่าวคือ ผูเ้รียน

สามารถบอกได้ว่า ส่ิงท่ีตนจะเรียนคืออะไร รู้ว่าทกัษะและขอ้มูลท่ีตอ้งการหรือจ าเป็นตอ้งใช้มี
อะไรบา้ง สามารถก าหนดเป้าหมาย วิธีการรวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งการ และวิธีการประเมินผลการ
เรียนรู้ ผูเ้รียนตอ้งเป็นผูจ้ดัการการเปล่ียนแปลงต่างๆดว้ยตนเอง (Manage of Change) ผูเ้รียนมีความ
ตระหนกัในความสามารถ สามารถตดัสินใจได ้มีการรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและบทบาทในการเป็น
ผูเ้รียนท่ีดี 

2.3.5.3  รู้วธีิการท่ีจะเรียน (Knowing how to learn) นัน่คือ ผูเ้รียนควรทราบขั้นตอนการ
เรียนรู้ของตนเองวา่ เขาจะไปสู่จุดท่ีท าใหเ้กิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งไร 

2.3.5.4  มีบุคลิกภาพเชิงบวก มีแรงจูงใจ และการเรียนแบบร่วมมือกบัเพื่อนหรือบุคคล
อ่ืนตลอดจนการให้ขอ้มูลเชิงบวกเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในการเรียนเชิงบวกเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มใน
การเรียนก (Charismatic Organizational Player) 

2.3.5.5  มีระบบการเรียนและการประยกุตก์ารเรียน และมีการช่ือชมและสนุกสนานกบั
กระบวนการเรียน (Responsible Consumption) 

2.3.5.6  มีการเรียนจากขอ้ผิดพลาดและความส าเร็จ การประเมินตนเองและความเขา้ใจ
ถึงศกัยภาพของตน (Feedback and Reflection) 

2.3.5.7  มีความพยายามในการหาวิธีการใหม่ๆในการหาค าตอบ การประยุกตค์วามรู้ท่ี
ไดจ้ากการเรียนไปใชก้บัสถานการณ์ของแต่ละบุคคล การหาโอกาสในการพฒันา และควรหาขอ้มูล
เพื่อแกปั้ญหา (Seeking and Applying) 

2.3.5.8  มีการช้ีแนะ การอภิปรายในห้องเรียน การแสดงความคิดเห็นส่วนตวัและการ
พยายามมีความเห็นท่ีแตกต่างไปจากผูส้อน (Assertive Learning Behavior) 

2.3.5.9 มีการรวบรวมขอ้มูลจากการไดป้ฏิสัมพนัธ์กบับุคคลและมีวิธีการน าขอ้มูลท่ีได้
ไปใช ้(Information Gathering) 

 
2.3.6  บทบาทของผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเอง       

การเรียนรู้ดว้ยตนเองจะเนน้บทบาทของผูเ้รียน ซ่ึงมีนกัการศึกษาไดส้รุปบทบาทของ 
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ผูเ้รียนไดก้ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดงัน้ี       
Wenburg (1972, น. 116 อา้งอิงถึงใน สิริรัตน์ สัมพนัธ์ยุทธ, 2540, น. 23) ไดส้รุปถึง

ความส าคญัและบทบาทของผูเ้รียนดว้ยการน าตนเองไวด้งัน้ี     
1.  ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากสถานการณ์และส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นอิสระ หมายถึง ผูเ้รียนเป็นตวั

ของตวัเองไม่ถูกควบคุมจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงมีผลใหผู้เ้รียนเรียนไดเ้ร็วข้ึน    
2.  ผูเ้รียนไดเ้รียนจากการลงมือปฏิบติัซ่ึงจะท าใหผู้เ้รียนคน้พบความจริงดว้ยตนเอง 
3.  ผูเ้รียนไดเ้รียนจากการร่วมมือ การร่วมมือไม่ได ้หมายถึง การเขา้กลุ่มอย่างเดียว

เท่านั้น แต่ยงัหมายถึงการท่ีแต่ละฝ่ายช่วยเหลือส่งเสริมซ่ึงกันและกันในการเรียน โดยสั่งการ
ป้อนกลบัใหส้มาชิกอ่ืนๆทราบส่ิงท่ีช่วยใหผู้เ้รียนร่วมมือกนั คือ กระบวนการกลุ่ม   

4.  ผูเ้รียนเรียนจากภายในตวัออกมา หมายถึง การท่ีผูเ้รียนสร้างความรู้สึกบางอย่าง
เก่ียวกบัส่ิงท่ีจะเรียน ไม่ใช่เรียนโดยก าหนดบางส่ิงบางอยา่งเขา้ไปใหก้บัผูเ้รียน 

 
2.3.7  บทบาทของผูส้อน 

ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2555) ไดก้ล่าวไวว้า่ บทบาทผูส้อนในการเรียนแบบน าตนเองนั้น
ถา้จะให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี ผูส้อนมีบทบาทหน้าท่ีในการให้ค  าปรึกษาแนะแนวทางช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวก ให้ความรู้ท่ีไม่ใช่เพียงแต่สาระวิชา แต่เป็นทกัษะและยุทธวิธีในการเรียน ตอ้ง
คอยกระตุน้ให้ก าลงัใจ และช่วยลดความกงัวล และครูยงัตอ้งมีหน้าท่ีประเมินผลการเรียนรู้ใน
ภาพรวมผลการเรียนในเน้ือหาวิชาเฉพาะและยงัตอ้งประเมินลกัษณะของบุคลิกภาพท่ีเกิดจากการ
เรียนรู้ตามกระบวนการการเรียนรู้ดว้ยตนเองดว้ย จึงจะท าใหก้ารศึกษาเป็นการศึกษาท่ีสมบูรณ์ 

สอดคลอ้งกบั Hisemstra (1994) ท่ีกล่าวว่า บทบาทของครูผูส้อนในการเรียนแบบน า
ตนเองนั้น ผูส้อนจะมีบทบาทเป็นผูแ้นะน า (Facilitator) ในการส่งเสริมการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
โดยมีการจดักระบวนการเรียน ดงัน้ี 

1.  จดัหาขอ้มูลในแต่ละหวัขอ้ของการเรียนในการบรรยาย และมีการใชส่ื้อเพื่อแทรก
เทคนิคในการเรียนการสอนต่างๆตามความเหมาะสม 

2.  จดัการ จดัหาแหล่งให้ความรู้ให้แก่ผูเ้รียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มเล็กๆตามท่ี
ก าหนด 

3.  ช่วยผูเ้รียนในการประเมินความตอ้งการ และประเมินตามเน้ือหาผูเ้รียนแต่ละคนจะ
ไดรู้้วธีิการเรียนของตนเอง 

4.  ประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคน 
5.  จดัหาขอ้มูลต่างๆหรือขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ในการเรียนแต่ละเร่ืองท่ีไดก้ าหนด 
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6.  สร้างแหล่งขอ้มูล ส่ือและตน้แบบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้และเน้ือหาท่ีหลากหลาย 
7.  จดัการให้มีการติดต่อกับบุคคลต่างๆท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองและจดัท า

แนวทางใหผู้เ้รียนได ้มีประสบการณ์ทั้งส่วนตวัหรือเป็นกลุ่มเล็ก นอกเหนือจากกลุ่มปกติ 
8.  ช่วยใหผู้เ้รียนในการพฒันาทศันคติผูเ้รียนใหเ้ป็นผูเ้รียนแบบพึ่งตนเอง 
9.  พฒันาใหผู้เ้รียนเกิดทศันคติในแง่บวก 
10. จดักระบวนการเรียนรู้ให้มีการประเมินความตอ้งการ และมีการประเมินผลอย่าง

ต่อเน่ืองโดยใหท้ าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนทั้งในห้องเรียนและเม่ือจบในแต่ละ 
บทเรียน 

กล่าวคือ ครูผูส้อนจะมีบทบาทท่ีแตกต่างไปจากเดิม คือ ไม่ใช่ผูเ้ช่ียวชาญท่ีท าหนา้ท่ีให้
ความรู้ถ่ายทอดความรู้แก่ผูเ้รียนเพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นผูจ้ดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนรักในวิชา
นั้นๆให้มีวิธีท่ีถูกวิธีและเสริมสร้างสติปัญญาในระดบัสูง นอกจากน้ีครูผูส้อนยงัมีบทบาทเป็นผู ้
อ  านวยความสะดวกในการเรียนสร้างบทเรียนท่ีเป็นสถานการณ์ปัญหาท่ีจะกระตุน้ให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้ในเน้ือหาท่ีเป็นแนวคิดท่ีส าคญัของปัญหานั้น ตลอดจนการประเมินผลการเรียน (ทองจนัทร์ 
หงส์ลดารมภ์, 2537 อา้งถึงใน วา่ท่ีร้อยตรีทรงธรรม พลบัพลา, 2533) ซ่ึงการเรียนรู้ดว้ยตนเองนั้น
น าไปสุ่การสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองต่อไป 

 
2.4  ทฤษฎกีารสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 

ทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) เป็นทฤษฎีท่ีมีรากฐานมาจาก
ทฤษฎีพัฒนาเชาว์ปัญญาของ Piaget นักจิตวิทยาชาวสวิสและ Vygotskyโดยทั้ งสองคนเป็น
นกัจิตวทิยาชาวรัสเซีย ซ่ึงใหค้วามสนใจศึกษาเร่ืองพฒันาการทางเชาวปั์ญญา กระบวนการรู้คิดหรือ
กระบวนการทางปัญญา โดยPiaget ไดอ้ธิบายวา่พฒันาการทางเชาวปั์ญญาของบุคคลมีการปรับตวั 
ผ่านทางกระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม (Assimilation) และกระบวนการปรับโครงสร้างทาง
ปัญญา (Accommodation) พฒันาการเกิดข้ึน เม่ือบุคคลรับและซึมซับขอ้มูล หรือประสบการณ์
ใหม่ๆ เขา้ไปสัมพนัธ์กบัความรู้ หรือโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยูเ่ดิม หากไม่สามารถสัมพนัธ์กนัได้
จะเกิดภาวะไม่สมดุลข้ึน (Disequilibrium) บุตคลจะปรับสภาวะให้อยู่ในสภาวะสมดุล 
(Equilibrium) โดยใชก้ระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) (ทิศนา แขมมณี, 
2545) 

ทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง (Constructivisim) มีหลกัการท่ีส าคญัวา่ในการ
เรียนรู้ ผูเ้รียนจะต้องเป็นผูก้ระท าและสร้างความรู้  ซ่ึงผูส้อนเป็นเพียงผูอ้  านวยความสะดวกใน
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กระบวนการเรียนรู้ โดยหาวิธีการจดัการขอ้มูลข่าวสารให้มีควสามหมายแก่ผูเ้รียนหรือให้โอกาส
ผูเ้รียนไดมี้โอกาสคน้พบตวัเอง 

2.4.1  องคป์ระกอบของการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง
(Constructivism) 

การจะท าใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองตอ้งอาศยัองคป์ระกอบอยูห่ลายประการ 
ดงัท่ีนกัการศึกษาวฒันาพร ระงบัทุกข ์(2541, น.23 อา้งถึงใน วาสนา ณ สุโหลง, 2553) ไดก้ล่าวถึง
องคป์ระกอบของการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร่างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) 

1.  ผูเ้รียนสร้างความหมายของส่ิงท่ีไดพ้บเห็น รับรู้ โดยใชก้ระบวนการทางปัญญาและ 
สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งประสาทสัมผสัของผูเ้รียนกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยจะใชค้วามรู้ ความเขา้ใจ 
ท่ีมีอยูเ่ดิมในการคาดคะเนเหตุการณ์ 

2.  โครงสร้างทางปัญญา เกิดจากความพยายามทางความคิดหากการใช้ความรู้เดิม
คาดคะเนเหตุการณ์ได้ถูกตอ้งจะท าให้โครงสร้างทางปัญญามัน่คงยิ่งข้ึน แต่ถ้าหากคาดคะเนไม่
ถูกตอ้งจะเกิดภาวะท่ีเรียกวา่ ภาวะไม่สมดุล (Disequilibrium) และเม่ือมีความขดัแยง้เกิดข้ึน ผูเ้รียน
มีทางเลือก 3 ทาง ไดแ้ก่ 

2.1  ไม่ปรับความคิดในโครงสร้างทางปัญญาของตนเอง 
2.2  ปรับความคิดในโครงสร้างทางปัญญาไปในทางท่ีการคาดเดานั้นให้เป็นไป

ตามประสบการณ์มากข้ึน 
2.3  ไม่สนใจท่ีจะท าความเขา้ใจ 

3. โครงสร้างทางปัญญาเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดย้าก แมว้า่จะมีหลกัฐานจากการสังเกต
ท่ีขดัแยง้กบัโครงสร้างนั้น 

2.4.2  ทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองกบัการเรียนการสอน 
ทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองสามารถน ามาใชใ้นยการเรียนการสอนเพื่อพฒันา

ทกัษะของผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสุมาลี ชยัเจริญ (2551 อา้งถึงในวาสนา ณ 
สุโหลง, 2553) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองกบัการเรียนการสอนไวด้งัน้ี 

1.  การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีลงมือปฏิบติั ประสบการณ์ตรง การลองผิดลองถูก 
คน้หาวธีิการแกปั้ญหาเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการดูดซึมและปรับเปล่ียนของขอ้มูลวิธีการท่ีสารสนเทศถูก
น าเสนอเป็นส่ิงส าคญั เม่ือสารสนเทศถูกน าเขา้มาในฐานะท่ีเป็นส่ิงช่วยแกปั้ญหา อาจท าหนา้ท่ีเป็น
เคร่ืองมือมากกวา่จะเป็นขอ้เทจ็จริงอยา่งแทจ้ริง 

2.  การเรียนรู้ควรเป็นองค์รวม เนน้สภาพจริงและส่ิงท่ีเป็นจริงในห้องเรียนแบบพีอา
เจต ์ผูเ้รียนจะมีโอกาสสร้างความรู้ผา่นประสบการณ์ความรู้ของตนเองท่ีไม่ไดม้าจากการบอกหรือ
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การสอนของผูส้อน จะมีการเนน้เก่ียวกบัการสอนทกัษะเฉพาะนอ้ยลง และเพิ่มการเนน้เก่ียวกบัการ
เรียนรู้ในบริบทท่ีมีความหมาย เทคโนโลย ีผูส้อนสามารถจดัหาส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้ซ่ึงจะช่วย
ขยายพื้นฐานของความคิดรวบยอดและประสบการณ์ของผูเ้รียน 

2.4.3  หลกัการท่ีส าคญัของแนวคิดทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยผูเ้รียน 
จิราภรณ์ ศิริทวี (2541 อา้งถึงในวาสนา ณ สุโหลง  ,2553) ไดก้ล่าวถึงหลกัการท่ีส าคญั

ของแนวคิดทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยผูเ้รียนเองใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด มีดงัต่อไปน้ี 
1.  ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ตนเอง เป็นเจา้ของการเรียนและลงมือปฏิบติัจริง ไม่ใช่การเรียนรู้

ดว้ยการบอกเล่า แต่ตอ้งเรียนรู้ดว้ยความเขา้ใจซ่ึงมีแหล่งความรู้มาจากการท่ีผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบั 
ส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติและความรู้ท่ีไดจ้ากการจดักิจกรรม 

2.  ผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดดี้ตอ้งผา่นกระบวนการกลุ่มซ่ึงจะช่วยเสริมให้เกิดการร่วมมือใน
การท างาน ส่งผลถึงทกัษะทางสังคมไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือกนั ความรับผิดชอบ การเป็นผูน้ า
และผูต้าม การตดัสินใจ การแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ การจดัการและการส่ือสาร 

3.  ผูส้อนจะตอ้งส่ือสารออกมาในลกัษณะของการกระตุน้ให้ผูเ้รียนคิดมากกว่าท่ีจะ
บอกหรือตอบค าถามผูเ้รียนตรงๆ บทบาทของผู ้สอนจึงเป็นแค่ผูช้ี้แนะไม่ใช่ผูช้ี้น าและไม่ยดัเยียด
ความคิดของผูส้อนใหก้บัผูเ้รียน 

จากทฤษฎีเร่ืองการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองนั้น อาจกล่าวไดว้า่บทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เม่ือผูเ้รียนได้เรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบติัหรือเรียนรู้ดว้ยตนเอง จึงท าใหผู้เ้รียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองต่อไป 

 
2.5  แนวคิดเกีย่วกบัความคิดเห็น 

2.5.1  ความหมายของความคิดเห็น 
ราชบณัฑิตสถาน (2546, น. 236) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ความคิดเห็นหมายถึง เป็น

ขอ้พิจารณาเห็นวา่เป็นจริงจากการใชปั้ญญาและความคิดประกอบ ถึงแมว้า่จะไม่ไดอ้าศยัหลกัฐาน
พิสูจน์ยนืยนัไดเ้สมอไปก็ตาม 

สุชา จนัทร์เอม (2527) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความไวว้า่ ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกของบุ
คลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง แต่เป็นลกัษณะท่ีไม่ลึกซ้ึงเช่นเดียวกบัทศันคติ ซ่ึงกล่าวโดยทัว่ไปคนเราจะมี
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัออกไป และความคิดเห็นจะเป็นส่วนหน่ึงของทศันคติ  

สอดคลอ้งกบั อุทยั หิรัญโต (2522) ไดก้ล่าวไวว้า่ความคิดเห็นของคนเรามีหลายระดบั
คือ อยา่งผิวเผินก็มี อย่างลึกซ้ึงก็มี ส าหรับความคิดเห็นท่ีเป็นทศันคตินั้นเป็นความคิดเห็นท่ีลึกซ้ึง
และติดตวัไปเป็นเวลานาน ความคิดเห็นทัว่ๆไปซ่ึงมีประจ าตวัของบุคคลทุกคนเป็นความคิดเห็นท่ี
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ไม่ลึกซ้ึง และเป็นความคิดเห็นอยา่งเป็นเฉพาะอยา่งมีอยูร่ะยะสั้นเป็นความคิดเห็นปรเภทท่ีไม่ตั้งอยู่
บนรากฐานของพยานหลกัฐานท่ีเพียงพอแก่การพิสูจน์ได ้

2.5.2  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัความคิดเห็น 
จากการศึกษาขอ้มูล พบวา่มีนกัารศึกษาไดใ้ห้ท าษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัยความคิดเห็น

ไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 
Feld M.P. Man (1971) ไดก้ล่าววา่ การส ารวจความคิดเห็นเป็นการศึกษาความรู้สึกของ

บุคคล หรือกลุ่มคนท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง แต่ละคนจะแสดงความเช่ือและความรู้สึกใดๆ ออกมาโดย
การพูด การเขียน เป็นตน้ การส ารวจความคิดเห็นจะเป็นประโยชยน์ต่อการวางแผนนโยบายต่างๆ 
การเปล่ียนแปลงนโยบาย หรือการเปล่ียนแปลงระบบงาน รวมทั้งในการฝึกหดัท างานดว้ย เพราะวา่
จะท าใหก้ารด าเนินงานต่างๆเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และเป็นไปตามความพอใจของผูร่้วมงาน 

Hurlock E (1995) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัความคิดเห็นไวว้า่ ความคิดเห็นเป็นการ
แสดงออกด้านความรู้สึกต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นความรู้สึกท่ีเช่ือถือไม่ได้ว่าอยู่ความแน่นอนหรือ
ความจริง แต่ข้ึนอยู่กบัจิตใจบุคคลจะแสดงออกโดยมีขอ้อา้ง หรือการแสดงเหตุผลสนบัสนุนหรือ
ปกป้องความคิดเห็นนั้น ความคิดเห็นบางอย่างเป็นผลของการแปลความหมายของข้อเท็จจริง 
ข้ึนอยู่กับคุณสมบัติ เฉพาะตัวของแต่ละคน เช่น พื้นความรู้ ประสบการณ์ในการท างาน 
สภาพแวดลอ้ม และมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญั การแสดงความคิดเห็นอาจจะได้รับการ
ยอมรับ หรือปฏิเสธจากคนอ่ืนๆก็ได ้

สอดคลอ้งกบั นพมาศ ธีรเวคิน (2539)ไดใ้ห้ความคิดเห็นเก่ียวกบัความเห็นไวว้า่ ความ
คิดเห็นนั้นถูกจดัวา่เป็นส่วนท่ีมนุษยไ์ดแ้สดงออกมาโดยการพูดหรือการเขียน มนุษยน์ั้นจะพูดจาก
ใจจริง พูดตามสังคมหรือพูดเพื่อเอาใจผูฟั้งก็ตาม แต่เม่ือพูดหรือเขียนออกไปแลว้ก็ท าให้เกิดผลได ้
คนส่วนใหญ่มกัจะถือวา่ส่ิงท่ีมนุษยแ์สดงออกมานั้นเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นถึงความในใจ 

2.5.3  การวดัความคิดเห็น 
Zadrozny (1959 อา้งถึงใน พชันี วรกวิน 2526) กล่าววา่ การวดัความคิดเห็นโดยทัว่ไป

ตอ้งประกอบไปดว้ย บุคคลท่ีถูกวดั ส่ิงเร้าและการตอบสนองซ่ึงจะออกมาเป็นระดบัสูงต ่ามากนอ้ย 
วธีิวดัความคิดโดยมากจะใชก้ารตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยให้ผูท่ี้จะตอบค าถามตอบ
แบบสอบถาม นอกจากน้ี Best (อา้งถึงใน สุชา จนัทร์เอม, 2557) ไดเ้สนอแนะวา่วิธีง่ายท่ีสุดท่ีจะ
บอกถึงความคิดเห็นก็คือการแสดงให้เห็นถึงร้อยละของค าตอบละขอ้ความ เพราะจะท าให้เห็นว่า
ความคิดเห็นออกมาในลกัษณะใดและจะท าใหไ้ดคิ้ดเห็นเหล่านั้น 
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2.6  ประสิทธิภาพส่ือการสอน       
การหาค่าประสิทธิภาพส่ือการสอนท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุดมีอยูด่ว้ยกนั 2 วิธี ไดแ้ก่ การ

ประเมินดว้ยเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 (The 90/90 Standard) และเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ
เคร่ืองมือ E1/E2 อยา่งไรก็ตามการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้กณฑ์การประเมินมาตรฐาน 90/90 (The 
90/90 Standard) เน่ืองจากส่ือการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ซ่ึงในการหาประสิทธิภาพส่ือการสอนท่ีเหมาะสมนั้นตอ้งเป็นการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ี
สามารถบอกค่าประสิทธิภาพเก่ียวกบับทเรียนส าเร็จรูป อีกทั้งกระบวนการเรียนรู้ยงัส่งเสริมให้
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้  

 
2.6.1  เกณฑม์าตรฐาน 90/90 (The 90/90 Standard) 

นกัการศึกษาท่ีเสนอแนวคิดเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 (The 90/90 Standard) คนแรกใน
ประเทศไทย คือ รองศาสตราจารย ์ดร.เปร่ือง กุมุท ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒ (เปร่ือง กุมุท, 2519 อา้งถึงใน มนตรี แยม้กสิกร, 2550) ซ่ึงหลกัการของเกณฑ์
มาตรฐาน 90/90 เป็นวิธีการท่ีไดรั้บการพฒันามาเพื่อสะทอ้นประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรม 
(Programmed Textbook) มีหลกัการจิตวทิยาท่ีสนบัสนุนแนวคิด 

เกณฑ์ประสิทธิภาพ 90/90 เป็นการบอกค่าประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป หรือ
บทเรียนโปรแกรม (Programmed Materials หรือ Programmed Textbook) ซ่ึงเป็นส่ือท่ีเป็น
เป้าหมายหลกัเพื่อใหผู้เ้รียนใชเ้รียนดว้ยตนเองเป็นส าคญั หลกัจิตวทิยาส าคญัท่ีเป็นฐานคิดความเช่ือ
ของส่ือชนิดน้ีคือ ทฤษฎีการเรียนแบบรอบรู้ (Mastery Learning) ซ่ึงมีความเช่ือว่าผูเ้รียนทุกคน
สามารถเรียนรู้ได้ หากจดัเวลาเพียงพอ จดัวิธีการเรียนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนก็สามารถจะท าให้
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดต้ามวตัถุประสงค์ของการเรียนได ้(Bloom, 1981 อา้งถึงใน มนตรี แยม้
กสิกร, 2550) 

อย่างไรก็ตามหากน าค านิยามเดิมของ ศาสตราจารย ์เปร่ือง กุมุท ท่ีได้เสนอแนวคิด
เกณฑม์าตรฐาน 90/90 (The 90/90 Standard) ไวด้งัน้ี  

90 ตวัแรก เป็นคะแนนเฉล่ียของทั้งกลุ่ม ซ่ึงหมายถึงนกัเรียนทุกคน เม่ือสอนคร้ังหลงั
เสร็จใหค้ะแนนเสร็จ น าคะแนนหาค่าร้อยละให้หมดทุกคะแนน แลว้หาค่าร้อยละเฉล่ียของทั้งกลุ่ม 
ถา้บทเรียนโปรแกรมถึงเกณฑ ์ค่าร้อยละเฉล่ียของกลุ่มจะตอ้งเป็น 90 หรือสูงกวา่ 

90 ตวัท่ีสอง แทนคุณสมบติัท่ีวา่ ร้อยละ 90 ของนกัเรียนทั้งหมด ไดผ้ลสัมฤทธ์ิตาม
ความมุ่งหมายแต่ละขอ้ และทุกขอ้ของบทเรียนโปรแกรมนั้น  

น ามาผนวกกบัองคค์วามรู้ดา้นการวดัผลและประเมินผลท่ีวา่การสร้างขอ้สอบท่ีดีจะ 
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ตอ้งมีขอ้สอบท่ีเป็นตวัแทนในการวดัตามวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ครบถ้วน และในแต่ละ
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมนั้นมีขอ้สอบมากกว่าหน่ึงขอ้ เป็นตวัช้ีวดัว่าผูเ้รียนมีความรู้ตรงตาม
เกณฑ์ของวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือไม่ ดงันั้น การก าหนดนิยามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 ท่ี
ชดัเจนจะเป็นดงัน้ี 

90 ตวัแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนทั้งกลุ่มท่ีได้จากการวดัดว้ย
แบบทดสอบวดัความรอบรู้หลงัจากเรียนจากบทเรียนท่ีสร้างข้ึนจบลง 

90  ตวัหลงั หมายถึง ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีสามารถท าแบบทดสอบ  )วดัความรู้
หลังการเรียนจากบทเรียนท่ีสร้างข้ึนจบลง  (โดยสามารถท าแบบทดสอบได้ผ่านตามเกณฑ์

วตัถุประสงค ์ทุกวตัถุประสงค์  
2.6.2  สูตรค านวณท่ีใชก้ารประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน90/90 
  90 ตวัแรก =  
  90 ตวัแรก  หมายถึง จ านวนร้อยละของคะแนนเฉล่ียของการทดสอบหลัง

    เรียน 
    หมายถึง  คะแนนรวมของผลการทดสอบท่ีผูเ้รียนแต่ละคน ท า 
    ไดถู้กตอ้งจากการทดสอบหลงัเรียน  
  N  หมายถึง  จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมดท่ีใชเ้ป็นตวัอยา่งในการค านวณ 
    ประสิทธิภาพคร้ังน้ี 
  R  หมายถึง  จ  านวนคะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน 
  90 ตวัหลงั = (Y x 100)/N 
  90 ตวัหลงั หมายถึง  จ  านวนร้อยละของผูเ้รียนท่ีสามารถท าแบบทดสอบผา่น

    ทุกวตัถุประสงค ์
  Y  หมายถึง  จ  านวนผูเ้รียนท่ีสามารถท าแบบทดสอบผา่นทุก 
    วตัถุประสงค ์
  N  หมายถึง  จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมดท่ีใช้เป็นตวัอย่างในการค านวณ

    ประสิทธิภาพคร้ังน้ี   
 
2.7  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง          

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้การวิจยั ซ่ึงแบ่งออกเป็น
งานวจิยัในประเทศและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี    
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2.7.1  งานวจิยัในประเทศไทย 
บุญเชิด เกตุแก้ว (2540) ศึกษาการสร้างและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยเรียน

ไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารเร่ือง “กาล”  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางไวยากรณ์
ภาษาองักฤษ เร่ือง “กาล” และเพื่อศึกษาเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยา จงัหวดัราชบุรี ก่อนและหลงัเรียนดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ ผลการวิจยัพบวา่ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยเรียนไวยากรณ์
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร เร่ือง “กาล” อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ความสามารถทางไวยากรณ์ของ
นกัเรียนหลงัเรียนกบับทเรียนคอมพิวเตอร์สูงกว่าก่อนเรียนและนกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์อยูใ่นระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

สุพฒัน์ สุกมลสันต ์(2541) ศึกษาเก่ียวกบัการสร้างและพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนแบบส่ือหลากหลายเพื่อสอนภาษาองักฤษ ซ่ึงตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีคือนิสิต

ชั้นปีท่ี 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัจ านวน 88 คน จาก 3 คณะวชิา คือ คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศ
ศาสตร์ และคณะวศิวกรรมศาสตร์ และไดแ้บ่งตวัอยา่งออกเป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มอ่อน กลุ่มกลาง 
และกลุ่มเก่งซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ โปรมแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีส่วนช่วยท าใหส้มิทธิภาพ
ทัว่ไปทางภาษาองักฤษของตวัอยา่งเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

กมร บุตรแสง (2545) ศึกษาเร่ืองการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาองักฤษ
เพื่อการส่ือสารเร่ือง กาล ส าหรับนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
จังหวดันครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนท่ีสร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพ เป็นบทเรียนท่ีส่งผลให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ผลการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนของตวัอย่างมีความแตกต่างกัน และนักศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารเร่ือง กาล    

กิตติยา ทัศนะสกุล (2546) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์
กรุงเทพมหานครพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ 86.66/81.22 สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้

สุพตัรา สุจริตรักษ์ (2553) ศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ภาษาองักฤษส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ซ่ึงตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัคริสเตียน จงัหวดันครปฐม จ านวน 30 คน ผลการวิจยัพบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาด้านการใช้ภาษาและทกัษะ การพูดสูงข้ึนหลังเรียนด้วย
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บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  

จากผลการศึกษาวิจัยข้างต้น สรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวยากรณ์
ภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตั้งงานอดีตจนถึงปัจจุบนัสามารถน าไปใช้ในการเรียนการ
สอนไดดี้ เน่ืองจากช่วยให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้มากข้ึนและยงัส่งผลให้นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวยากรณ์ภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอีกดว้ย 

2.7.2  งานวจิยัต่างประเทศ        
Hindes (1999) ท าการวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองการจดัการเรียนทางไกลบนเวบ็เร่ืองการคน้

ข้อมูลออนไลน์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผูเ้รียนได้พฒันาทกัษะการค้นควา้ข้อมูลข่าวสาร ซ่ึง
ผลการวิจยัพบวา่ ผูเ้รียนมีทศันคติท่ีดีต่อการมีส่วนร่วมในการเรียนบนเวบ็ และเห็นวา่การเรียนบน
เวบ็ช่วยพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถดา้นการใชค้อมพิวเตอร์    

Al-Jalf (2005) ศึกษาผลการสอนไวยากรณ์ทางออนไลน์ท่ีมีต่อความส าเร็จของ
นกัศึกษาซ่ึงมีความสามารถต ่าในการเรียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ โดยศึกษาว่า 
การบูรณาการการเรียนไวยากรณ์แบบตวัต่อตวัทางออนไลน์สามารถพฒันาความส าเร็จและทศันคติ
ของนักศึกษาระดบัวิทยาลยัปี 1 ในการเรียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศได้หรือไม่ 
ตวัอยา่งคือ นกัศึกษาปีท่ี 1 มหาวิทยาลยั King Saud ในเมือง Riyadh ประเทศซาอุดิอารเบีย จ านวน 
2 กลุ่ม รวม 238 คน มีภาษาอารบิกเป็นภาษาแม่อายุระหวา่ง 17-19 เรียนอยูเ่กรด 6-12 ไดรั้บการ
เรียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศเป็นเวลา 6 ปีมาแลว้ และเป็นหญิงลว้น กลุ่มทดลอง 74 
คน เรียนในชั้นเรียนและเสริมดว้ยการเรียนทางออนไลน์ท่ีบา้น กลุ่มควบคุม 164 คน เรียนในห้อง
อย่างเดียว นกัศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม เรียนจากบทเรียนไวยากรณ์เล่มเดียวกนั มีการสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรียน ผลการวิจยัพบว่านักศึกษากลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางไวยากรณ์สูงกว่ากลุ่มควบคุม 
หมายความว่า การใช้วิธีสอนแบบออนไลน์เสริมเข้ากับการเรียนในชั้นเรียนเป็นเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพมากต่อสัมฤทธิผลในการเรียนไวยากรณ์ของนกัศึกษา นกัศึกษาในกลุ่มทดลองมีความ
กระตือรือร้นมากกวา่ไดค้ะแนนสูงกวา่นกัศึกษาท่ีไม่กระตือรือร้น แต่นกัศึกษาท่ีไม่กระตือรือร้นได้
คะแนนสูงกว่านักศึกษากลุ่มควบคุมท่ีไม่ไดใ้ช้วิธีสอนทางออนไลน์เสริมเขา้กบัการเรียนในชั้น
เรียน 

Jarvis H. (2008) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการใชส่ื้อการเรียนรู้ โดยการเปรียบเทียบวิธีการเรียนรู้
ดว้ยตนเองโดยใชส่ื้อส่ิงพิมพก์ระดาษและการเรียนผา่นเวบ็ ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ การใชส่ื้อส่ิงพิมพ์
นั้นค่อนขา้งท่ีจะไม่ไดรั้บความนิยมมากเท่ากบัการเรียนผ่านเวบ็ เพราะในส่ือการเรียนรู้ท่ีเป็นส่ือ
ส่ิงพิมพไ์ม่มีรูปลกัษณ์ท่ีมีขอ้ความเป็นหลายมิติ  ส่ือมลัติมิเดีย และภาพเคล่ือนไหวต่างๆ ดงันั้น

DPU



86 

ผลการวิจยัท่ีปรากฏทั้งในประเทศและต่างประเทศช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ของ WBI อีกทั้งยงัมี
บทบาทท่ีส าคญัยิ่งข้ึนในการพฒันาการเรียนการสอนในทุกๆวิชา และเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผูเ้รียนใหสู้งมากข้ึนดว้ย    

จากการศึกษางานวิจยัต่างประเทศท่ีเก่ียวกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวยากรณ์
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวยากรณ์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพต่อผลสัมฤทธ์ิในการเรียนไวยากรณ์ และสามารถสนองความ
ตอ้งการและความสามารถท่ีแตกต่างกนัของนกัเรียนอีกดว้ย    

โดยสรุปแลว้งานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศแสดงให้เห็นว่าคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนไวยากรณ์ภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแสดงให้เห็นวา่ ไวยากรณ์ภาษาองักฤษนั้นมี
ความส าคญัต่อการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง ช่วยให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ประกอบกบัมีส่ือ
การเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวยากรณ์ภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ี มีประสิทธิภาพ ยิ่ง
ส่งผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนั้ นผู ้วิจ ัยจึงเกิดความคิดจะสร้างบทเรียน
ภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) และ
เปรียบเทียบระดบัสามารถการใชก้าล (Tense) ของนกัศึกษาท่ีมีระดบัสมิทธิภาพทางภาษาองักฤษสูง
และต ่า ตลอดจนศึกษาเจตคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อบทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอีก
ดว้ย 
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บทที ่3 
วธีิการด าเนินวจิยั 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา (Research & Development) ซ่ึงการวิจยัเร่ือง ผล

ของการเรียนภาษาองักฤษเร่ือง กาล (Tense) โดยใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีต่อ
ความสามารถในการใช้กาล (Tense) ในภาษาองักฤษ ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์โดยผูว้จิยัมีขั้นตอนการด าเนินวจิยั ซ่ึงมีล าดบัขั้นต่อไปน้ี    

3.1  การก าหนดประชากรและคดัเลือกตวัอยา่ง      
3.2  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั       
3.3  แบบแผนการวจิยั         
3.4  การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล     
3.5  การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการทดลอง 
    

3.1  การก าหนดประชากรและการคัดเลอืกตัวอย่าง      
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1ภาคปกติ จากทั้งหมด14 คณะ 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ปีการศึกษา 2557มีจ  านวนนกัศึกษาทั้งหมด 3,308 คนดงัตารางท่ี 3.1ท่ี
แสดงใหเ้ห็นถึงประชากรของการวจิยั  
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ตารางที่ 3.1  ประชากร 

 

คณะ จ านวนนกัศึกษา(คน) 
1.คณะบริหารธุรกิจ  811 
2.คณะบญัชี   224 
3.คณะเศรษฐศาสตร์  19 
4.คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์  112 
5.คณะศิลปศาสตร์ 293 
6.คณะนิเทศศาสตร์ 691 
7.คณะวศิวกรรมศาสตร์ 168 
8.คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 147 
9.คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 189 
10.คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต ์ 57 
11. คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม 292 
12. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 305 

รวมทั้งส้ิน 3,308 
 

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลองคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557โดยสุ่มเลือก 4 คณะจากทั้งหมด 6 คณะ ท่ีเรียนวิชาภาษาองักฤษปรับ
พื้นฐาน (LA 010) ในภาคเรียนท่ี 2 ไดแ้ก่       

1. คณะศิลปศาสตร์         
2. คณะนิเทศศาสตร์         
3. คณะวศิวกรรมศาสตร์         
4. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ        
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์         
6. คณะรัฐประศาสนศาสตร์    

ซ่ึงมีขั้นตอนในการคดัเลือกตวัอยา่งดงัน้ี      
1. ผูว้ิจยัไดท้  าการคดัเลือกตวัอย่างนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีได้มาจากคณะท่ีเรียนวิชา

ภาษาองักฤษปรับพื้นฐาน(LA 010)ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557ซ่ึงมีทั้งหมด 6 คณะจากท่ี
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กล่าวมาขา้งตน้ สาเหตุท่ีเลือกตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาภาษาองักฤษปรับพื้นฐาน
(LA 010)เน่ืองจากวิชาน้ีเป็นวิชาภาษาองักฤษพื้นฐาน ท่ีว่าด้วยเร่ืองของการทบทวนไวยากรณ์
เบ้ืองตน้ เหมาะสมในเร่ืองของการปรับพื้นฐานให้กบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ซ่ึงในขอ้ตกลงเบ้ืองตน้นั้น 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี  1 ท่ีเป็นตวัอยา่งในการวจิยัจะตอ้งมีพื้นฐานการเรียนไวยากรณ์เบ้ืองตน้มาแลว้ และ
เน่ืองจากบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีเน้ือหาทางด้าน
ไวยากรณ์ท่ีมีระดบัความยากง่ายสอดคล้องกบัวิชาภาษาองักฤษปรับพื้นฐาน (LA 010)  และ
สามารถเป็นส่ือการเรียนการสอนนอกห้องเรียนให้กบัผูเ้รียนไดอี้กทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียน
พฒันาความสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง อยา่งไรก็ตามผูว้ิจยัไดข้อความร่วมมือจากอาจารยป์ระจ าวิชา 
เร่ืองของการให้คะแนนเป็นจ านวนหน่ึง ซ่ึงเป็นคะแนนช่วยกบันกัศึกษาท่ีเป็นตวัอย่างท่ีให้ความ
ร่วมมือในการท าบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน    

2. หลงัจากนั้นผูว้ิจยัใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งหลายขั้นตอน (Two - Stage Random 
Sampling) (Franken and Wallen, 2006) โดยในขั้นแรกใชว้ิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 
เพื่อท าการเลือกตวัอยา่งมา 4 คณะ จากทั้งหมด 6 คณะ ท่ีเรียนวิชาภาษาองักฤษปรับพื้นฐาน(LA 
010)ในภาคเรียนท่ี 2 เน่ืองจากในแต่ละคณะท่ีไดม้าจากการสุ่มแบบแบ่งหลายขั้นตอน(Two - Stage 
Cluster Sampling)นั้นมีหลายกลุ่มเรียน และในแต่ละกลุ่มเรียนมีผูเ้รียนจ านวน 40 คน โดยประมาณ
ดงันั้นผูว้จิยัจึงท าการสุ่มกลุ่มเรียนมา 1 กลุ่มจากแต่ละคณะไดด้งัน้ี   

2.1  คณะนิเทศศาสตร์        
2.2  คณะศิลปกรรมศาสตร์        
2.3  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ      
2.4  คณะร ฐประศาสนศาสตร์       

3.  โดยเลือกตวัอยา่งวิจยัจากทั้ง 4 กลุ่ม โดยเลือกนกัศึกษาท่ีมีความสามารถต ่า 10 คน 
และสูง 10 คน จากแต่ละกลุ่ม (Samples of Individuals)ให้ตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่มเรียนท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน (Pre - Test) แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เพื่อใชว้ดัคุณสมบติั
ของนกัศึกษาท่ีเป็นตวัอย่างและแบ่งกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถการใชก้าลในภาษาองักฤษ
ทั้งกลุ่มท่ีมีระดบัความสามารถต ่าและสูง โดยน าคะแนนของทุกคนมาเรียงกนั ตดัล าดบัผลของ
ตวัอยา่งจากคะแนนสูงสุดและต ่าสุดของแต่ละกลุ่ม เพื่อคดัเลือกเป็นตวัอยา่ง หลงัจากนั้นน าคะแนน
ของนกัศึกษาทั้ง หมด 80 คน โดยแบ่งเป็นผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถสูงจ านวน 40 คน  และ
ระดบัความสามารถต ่าสุด จ านวน 40 คน ทดสอบคุณลกัษณะของตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม โดยใชส้ถิติ 
Independent  Samples t-test เพื่อวดัผลของผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถการใชก้าลในระดบัสูงและ
ต ่า และผลการทดสอบทางสถิติแสดงใหเ้ห็นวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
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(p = .05) ดงัจะเห็นไดจ้ากขั้นตอนการเลือกตวัอยา่งดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แสดงในภาพท่ี 3.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่ 3.1  ขั้นตอนการเลือกตวัอยา่งในการวจิยั 

 
3.2  การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย       

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ       
1.  บทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล     
2.  แบบทดสอบวดัความสามารถการใชก้าลในภาษาองักฤษ Pre-test และPost-test แบบ

ปรนยั 4 ตวัเลือกจ านวน 40 ขอ้แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน10 ขอ้ของแต่ละบทเรียน และแบบ ทดสอบ
ทา้ยบทจ านวน5ขอ้ของแต่ละบทบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล   

3.  แบบสอบถามเก่ียวกบัการเรียนดว้ยบทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

Two - Stage Random Sampling 

Pre- Test 

สูง (10) 

ต ่า(10) 

40 

6/001 11/003 

 

8/003 7/002 

40 

Independent Samples  

t-test = 3.87 (p =.05) ต ่า(10) 

สูง (10) สูง (10) สูง (10) 

ต ่า(10) ต ่า(10) 

การสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Sampling) 

ตวัอยา่งวจิยั 
(Samples of Individual) 

DPU



91 
 

เร่ือง กาล (Tense)   
4.  แบบบนัทึกการเรียนรู้         
ซ่ึงเคร่ืองมือทั้ง 4 ชนิด มีขั้นตอนและรายละเอียดการสร้างดงัต่อไปน้ี   
1.  การสร้างบทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) ส าหรับ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ ดงัน้ี       

1.1  ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลกัการและ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างบทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล ซ่ึงผูว้ิจยัได้ออกแบบการสร้างบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แบบศึกษาเน้ือหา จากเอกสารการเรียนการสอน ต าราต่างๆ และส่ือทางอินเทอร์เน็ต  

1.2  ก าหนดจุดประสงค ์และเน้ือหา เพื่อสร้างบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง 
กาล (Tense) จากนั้นจึงแบ่งเน้ือหาออกเป็นเร่ืองๆเรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก โดยแบ่งเน้ือหา
ออกเป็น 5 เร่ือง ดงัน้ี 
 
ตารางที ่ 3.2  การจดัเรียงเน้ือหา 
  

เร่ืองที่ ช่ือเร่ือง 
1 Present Simple Tense (ปัจจุบนักาล) 
2 Present Continuous Tense (ปัจจุบนักาลต่อเน่ือง) 
3 Future Tense (อนาคตกาล) 
4 Past Simple Tense (อดีตกาล) 
5 Present Perfect Tense (ปัจจุบนักาลสมบูรณ์) 

 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาการเรียงล าดบัเน้ือหาการเรียนเร่ือง กาล จากหนังสือการใช้ไวยากรณ์

ภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ถึงระดบักลางจากส านกัพิมพใ์นประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งหมด 29 เล่ม 
(รายช่ือหนงัสือทั้งหมดและตารางการเรียงล าดบั ดูไดจ้ากภาคผนวก)และเลือก 5 กาล ท่ีใชส้อนอยู่
ในหนงัสือการใช้ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ โดยการเรียงล าดบัจากง่ายไปหายากไดด้งัน้ี 1) Present 
Simple Tense 2) Present Continuous Tense 3) Past Simple Tense 4) Present Perfect Tense  และ 5) 
Future Tenseและไดศึ้กษากฎของการใช้แต่ละกาล (Tense) จากหนงัสือไวยากรณ์ภาษาองักฤษ 3 
เล่มเป็นหลกั ไดแ้ก่        

1.  หนงัสือ Understanding and Using English Grammar: Chartbook: A Reference  
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Grammar (2008) จากส านกัพิมพ ์Pearson Education Indochina Ltd 
2.  หนงัสือ English Grammar in Use (2012) จากส านกัพิมพ ์Cambridge University 
3.  หนงัสือ Oxford Practice Grammar Intermediate (2006) จากส านกัพิมพ ์Oxford 

University 
อยา่งไรก็ตามผลการวิจยัของ Jansom. S (2006) แสดงผลท่ีขดัแยง้กนับางประการ ซ่ึง

งานวจิยัคือเร่ือง ผลของการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดและความสามารถทางภาษาของนกัศึกษาท่ีมีต่อการใช้
กาลในภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และได้ทดลองกับตวัอย่างท่ีเป็น
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัหวัเฉียว ผลการวิจยัพบวา่ ผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถต่อการใช้
กาลสูง สามารถตอบขอ้ทดสอบไดดี้เกือบทุกกาล แต่พบวา่เร่ืองท่ียากท่ีสุดคือ Past Simple Tense 
และ Present Perfect Tense ดงันั้นผูว้ิจยัจึงน างานวิจยัขา้งตน้มาอา้งอิงในการจดัเรียงล าดบัเน้ือหา
เร่ืองกาลให้เหมาะสมกับผูเ้รียน เน่ืองจาก งานวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้นมีการศึกษาตัวแปรท่ีเป็น
ลกัษณะเดียวกนั คือเป็นการศึกษานกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีมีระดบัความสามารถท่ีแตกต่างกนัและมีเร่ือง
ท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกับเร่ือง กาล ดังจะเห็นได้จากตารางท่ี 3.2ท่ีแสดงการจดัเรียงเน้ือหาเร่ือง กาล 
(Tense) 

1.3 ศึกษาขั้นตอนและวธีิใชเ้คร่ืองมือในการสร้างบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น 
โปรแกรม Macromedia Flash MX เพื่อสร้างภาพเคล่ือนไหว สร้างเว็บไซด์ดว้ยโปรแกรม PHP 
Hypertext Preprocessor และ MYSQL เพื่อเป็นการเก็บฐานข้อมูลคะแนนท่ีได้จากการท า
แบบทดสอบต่างๆของผูเ้รียนเป็นตน้     

1.4 สร้างบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง กาล โดยใช้โครงสร้างเว็บแบบ
เรียงล าดบั (Sequential Structure) เทคนิคของการน าเสนอแบบภาพสีท่ีน่าสนใจในรูปแบบส่ือ
ประสม ดว้ยโปรแกรมท่ีกล่าวมาขา้งตน้     

1.5  น าบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล และแบบประเมินชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงมี 5 ระดบั ไดแ้ก่ ดีมาก ดี ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด เสนอผูเ้ช่ียวชาญ
6 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาวิชา (IOC: Index of Item Objective Congruence) 
การออกแบบหน้าจอ และเทคนิคของการน าเสนอเน้ือหาแบบโปรแกรม ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 6ท่าน 
ประกอบไปดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอนเน้ือหาภาษาองักฤษ จ านวน 3ท่าน และ
ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการใช้เทคนิคของการน าเสนอเน้ือหาแบบโปรแกรม จ านวน 3ท่าน โดยมี
คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี      

1.5.1  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอนเน้ือหาภาษาองักฤษ   
1.5.1.1  มีคุณวฒิุทางการศึกษาระดบัปริญญาเอก ในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
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กบัการสอนภาษาองักฤษ  
1.5.1.2  มีประสบการณ์ทางดา้นการสอนภาษาองักฤษในสถาบนัการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาไม่ต ่ากวา่ 10ปี  
1.5.2  ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการใชเ้ทคนิคของการน าเสนอเน้ือหาแบบโปรแกรมบน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต        
1.5.2.1  มีคุณวฒิุทางการศึกษาระดบัปริญญาเอก ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การออกแบบเวบ็ไซตบ์นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต       
1.5.2.2  มีประสบการณ์การท างานดา้นการออกแบบเวบ็ไซตบ์นเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตอยา่งนอ้ยไม่ต ่ากวา่ 5ปี       
1.6  ในส่วนของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผูเ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินแต่ละดา้นตาม

รายการประเมินโดยเป็นระดบัความคิดเห็นและเสนอแนะใหมี้การปรับปรุงในบางรายการ เช่น ควร
มีปุ่มกดให้สามารถกดยอ้นกลบัไปท าขอ้ท่ีผา่นมาของแบบฝึกหัด การให้ผลสะทอ้นกลบัตอนทา้ย
ของแบบฝึกหดัแต่ละชุดไม่ควรบอกเพียงคะแนน และผลของคะแนนนั้นๆ (Poor or Good )  เท่านั้น 
แต่ควรมีการแนะน าด้วยว่าถ้าได้ผลคะแนนอยู่ในระดับใด ควรต้องกลับไปศึกษาส่วนไหน 
เช่นเดียวกบัแบบทดสอบทา้ยบท (Post-test) ไม่ควรบอกวา่แค่ผา่นเพียงเพราะท าครบทุกบทเรียน 
หรือถ้าไม่ผ่านควรให้ผูเ้รียนกลับไปท าใหม่ เป็นต้นหลงัจากนั้นผูว้ิจยัได้ปรับปรุงแก้ไขตามท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญแนะน า 

1.7  สร้างคู่มือการใชบ้ทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับนกัศึกษาชั้น
ปีท่ี1 

1.8  น าบทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล ท่ีผา่นการประเมินแลว้
ไปทดลองใช ้(Try - Out) ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี      

1.8.1  ทดลองรายบุคคล (1:1) โดยท าการทดลองกบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ทดลองท่ีไม่ใช่ตัวอย่างของการวิจยั จ  านวน 3 คน และไม่เคยเรียนเน้ือหาน้ีมาก่อน เพื่อหา
ขอ้บกพร่องแลว้น าไปปรับปรุงแกไ้ข       

1.8.2  ทดลองกลุ่มยอ่ย โดยท าการทดลองกบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ซ่ึงเป็นกลุ่มทดลอง
ท่ีไม่ใช่ตวัอย่างของการวิจยั จ  านวน 7คน และไม่เคยเรียนเน้ือหาน้ีมาก่อน เพื่อหาขอ้บกพร่องแลว้
น าไปปรับปรุงแกไ้ข       

1.8.3  ทดลองกลุ่มใหญ่ โดยท าการทดลองกบันักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ทดลองท่ีไม่ใช่ตวัอย่างของการวิจยั จ  านวน 20 คน และไม่เคยเรียนเน้ือหาน้ีมาก่อน เพื่อหาเกณฑ์
มาตรฐาน 90/90ของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล อีกทั้งหาขอ้บกพร่องแลว้น าไป 
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ปรับปรุงแกไ้ข  
1.9  น าบทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล ไปใช้กบัตวัอย่าง คือ

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557ดงัจะเห็นไดจ้ากภาพท่ี 
3.2ท่ีแสดงถึงขั้นตอนการสร้างดว้ยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่ 3.2  ขั้นตอนการสร้างบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) 

2.   แบบทดสอบวดัความสามารถการใชก้าล (Tense)    
แบบทดสอบวดัความสามารถการใช้กาล (Tense) ท่ีผูว้ิจ ัยสร้างข้ึนแบ่งออกเป็น 3

ประเภท ไดแ้ก่  

ศึกษาทฤษฎี และแนวคิดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ก าหนดจุดประสงค ์และเน้ือหาบทเรียนภาษาองักฤษเร่ือง กาล (Tense) จ านวน  5 กาล (Tense) 

ศึกษาขั้นตอนและวธีิใชเ้คร่ืองมือในการสร้างบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

สร้างบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) 

น าบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ืองกาล เสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพ่ือหาค่า IOC 

ปรับปรุงแกไ้ขบทเรียนบนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญแนะน า 

สร้างคู่มือการใชบ้ทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับนกัศึกษา 

น าบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง กาล (Tense) ไปทดลองใช ้(Try – Out) เพื่อหา

ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ (The 90/90 Standard) 

 
น าบทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล ไปใชก้บัตวัอยา่งของงานวจิยั 

DPU



95 
 

2.1  แบบฝึกหดัระหวา่งบทเรียน (Exercise) แบบปรนยั 4 ตวัเลือกจ านวน 10 ขอ้ซ่ึงมีจ านวน 4 
ข้อในแต่ละกาลเพื่อใช้วดัผลทางการเรียนของนักศึกษาหลังจากจบบทเรียนในแต่ละบทและ
แบบทดสอบหลงัเรียนทา้ยบทเรียนของแต่ละบท 

2.2  แบบทดสอบวดัความสามารการใชก้าลหลงัเรียน (Pre-test) แบบปรนยั 4 ตวัเลือกจ านวน 30 
ขอ้ มีจุดประสงคใ์นการวจิยั 2 ประการ ไดแ้ก่       

2.2.2 วดัคุณสมบติัของตวัอย่าง เพื่อแบ่งกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถการใช้กาล 
(Tense) เขา้ไปในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน      
 2.2.3 วดัความสามารถในการใช้กาลของผูเ้รียนก่อนการเรียนดว้ยบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเร่ืองกาล (Tense)        

2.3  แบบทดสอบวดัความสามารถการใชก้าลหลงัเรียน(Post-test) แบบปรนยั 4 ตวัเลือกจ านวน 
20ข้อ ซ่ึงมีเน้ือหาชุดเดียวกันกับแบบทดสอบวดัความสามารถการใช้กาลก่อนเรียน (Pre-test) 
สาเหตุท่ีผูว้จิยัใชเ้น้ือแบบทดสอบวดัความสามารถก่อนเรียนและหลงัเรียนชุดเดียวกนั เน่ืองจากการ
สร้างแบบทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียนให้มีลกัษณะใกลเ้คียงกนัทั้งเน้ือหาความยากง่ายราย
ขอ้ อ านาจจ าแนกรายขอ้ และทั้งฉบบัเป็นเร่ืองท่ียาก ซ่ึงอาจจะท าให้ผลการวิจยัคลาดเคล่ือน อีกทั้ง
ตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญของผูช้  านาญในการสร้างแบบทดสอบอีกดว้ย อยา่งไรก็ตามถึงแมว้า่ผูว้ิจยั
ไดใ้ชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนชุดเดียวกนัแต่ไดมี้การเรียงล าดบัขอ้และตวัเลือกของแต่
ละขอ้ให้แตกต่างไปจากเดิม นอกจากน้ีแบบทดสอบดงักล่าวมีระยะเวลาห่างกนัประมาณ 1 เดือน 
เพื่อหลีกเล่ียงการจ าตวัเลือกตอบในแบบทดสอบของผูเ้รียน ซ่ึงแบบทดสอบวดัความสามารถการใช้
กาลหลงัเรียน (Post–test)มีจุดประสงค์ในการวิจยั เพื่อวดัความสามารถในการใช้กาลของผูเ้รียน
หลงัการเรียนดว้ยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ืองกาล (Tense)  

ซ่ึงการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถการใช้กาลในภาษาองักฤษแบบก่อนเรียน
(Pre - test) และ หลงัเรียน (Post – test) มีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี      

1.  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบทางการเรียน และ
หลักในการเขียนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวดั
ความสามารถของการใชก้าลในภาษาองักฤษ ส าหรับ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1    

2.  สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถเร่ืองการใชก้าลในภาษาองักฤษ แบบปรนยั 4 
ตวัเลือก จ านวน 39 ขอ้ โดยให้ครอบคลุมเน้ือหา เพื่อคดัเลือกไวเ้ป็นแบบทดสอบฉบบัจริงจ านวน 
20ขอ้ตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้        

อย่างไรก็ตามส าหรับแบบทดสอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงั 
เรียน (Pre - Test และ Post - Test) จ านวน 20 ขอ้ แบบฝึกหดัระหวา่งเรียนมีจ านวนบทละ 10 ขอ้ 
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และแบบทดสอบทา้ยบท ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน จ านวน 39 ขอ้ และ
แบบทดสอบของแต่ละกาล (Tense) ไวจ้  านวน 62 ขอ้ เพื่อเผื่อบางขอ้ ต ่ากวา่ค่า IOC ท่ีก าหนด คือ 
0.75 (สุพฒัน์ สุกมลสันต์, 2538 อา้งถึงใน Swatevacharkul,R., 2008) ซ่ึงผลการประเมินจาก
ผูเ้ช่ียวชาญปรากฏวา่มีจ านวน25 ขอ้และแบบทดสอบระหวา่งบทเรียนจ านวน 53 ขอ้ท่ีผา่นเกณฑ์
การประเมิน และไดแ้กไ้ขบางขอ้ค าถามนั้นๆตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญแนะน า เช่น 1) ในขอ้ค าถามหน่ึง
สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบข้ึนไป ควรจะตอ้งมีการปรับให้เหลือค าตอบเพียงค าตอบเดียว  2) 
ควรปรับขอ้ค าถามโดยใหมี้ความเหมาะสมและสัมพนัธ์กบัเน้ือหาของระดบัชั้นปีของนกัศึกษา เป็น
ตน้ซ่ึงเม่ือคดัเลือกขอ้ค าถามออกมา 20 ขอ้ของแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) และหลงัเรียน 
(Post-Test) และน าไปทดสอบและหาค่าความเช่ือมัน่กบัผูเ้รียนท่ีไม่ใช่ตวัอยา่งจ านวน 20 คน พบวา่ 
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัโดยใชสู้ตร KR 20 มีค่าเท่ากบั 0.70 

นอกจากน้ีการประเมินค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั (KR 20) ของแบบฝึกหดัระหวา่งเรียน
โดยท าการทดสอบกบัผูเ้รียนท่ีไม่ใช่ตวัอยา่งเช่นเดียวกนั พบว่า แบบฝึกหดัระหว่างทุกบทเรียน มี
ค่าความเช่ือมัน่มากกวา่ 0.70 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับเร่ืองการเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบ
เลือกตอบท่ีมีจ านวนตวัเลือกท่ีต่างกนัโดยการใช้ทฤษฎีการตอบขอ้ค าถาม (ชาติชาย กูกิ้ตติไมตรี 
,2533)ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ค่าความยากของแบบทดสอบชนิด 4 ตวัเลือก มีความยากในการตอบถูก
มากกวา่แบบทดสอบชนิด 3 ตวัเลือกในส่วนของค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบ พบวา่ แบบทดสอบ
แบบเลือกตอบชนิด 4 ตวัเลือก มีค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบสูงกว่าแบบทดสอบชนิด 3 และ 5 
ตวัเลือก และแบบทดสอบชนิด 4 ตวัเลือก มีโอกาสเดาค าตอบไดถู้กตอ้งนอ้ยกวา่แบบทดสอบชนิด 
3 ตวัเลือก สรุปคือ แบบทดสอบท่ีมีตวัเลือกจ านวนมาก ผูเ้รียนจะมีโอกาสในการเดาค าตอบได้
ถูกต้องน้อยลง สอดคล้องกับดรุณ หาญตระกูล (อ้างในชาติชาย กู้กิตติไมตรี, 2533) พบว่า 
แบบทดสอบ 4 ตวัเลือกมีค่าความเช่ือมัน่สูงกว่าแบบทดสอบท่ีมี 2 ตวัเลือก 3 ตวัเลือก และ 5 
ตวัเลือก อีกทั้งความเท่ียงตรงของแบบทดสอบจะลดลงเม่ือลดจ านวนตัวเลือกลง นอกจากน้ี
Lindvall (1961 pp. 69-73 อา้งถึงในชาติชาย กู้กิตติไมตรี, 2533) กล่าวว่า แบบทดสอบแบบ
เลือกตอบแต่ละขอ้ควรมีตวัเลือกอย่างน้อย 4 ตวัเลือก ทั้งน้ีเพื่อแกก้ารเดาของผูเ้รียนและจ านวน
ตวัเลือกขนาดน้ี นบัวา่เป็นแบบท่ีนิยมกนัทัว่ไป และเป็นแบบทดสอบท่ีนบัวา่ใหผ้ลเช่ือถือได ้  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสร้างแบบทดสอบ แบบปรนัยชนิด 4 
ตวัเลือก ใหก้บัตวัอยา่งท่ีเป็นผูเ้รียนระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1    

3.  น าร่างแบบทดสอบเสนอให้ท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา ซ่ึงเป็นคณาจารยท่ี์
มีความรู้ความเช่ียวชาญ เร่ือง กาล เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือและค านวณหาค่าหาความตรง
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เชิงเน้ือหา (IOC) โดยค่าท่ียอมรับไดต้อ้งเป็นค่าท่ีมากกวา่ 0.75 (สุพฒัน์ สุกมลสันต์, 2538 อา้งถึงใน
Swatevacharkul,R.,2008)       

4.  ท าการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีแนะน า 
5.  ก าหนดตวัอยา่งในการทดลองคุณภาพของแบบทดสอบ (Try – Out) กบันกัศึกษาชั้น

ปีท่ี1 ท่ีไม่ใช่ตวัอยา่งจ านวน 20คน เพื่อวิเคราะห์ อ านาจจ าแนกและค่าความเท่ียง (Reliability) โดย
ใชสู้ตร KR-20ซ่ึงค่าท่ียอมรับไดค้วรมีค่าตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป (Fraenkeland Wallen, 2006, pp.161) 

6.  น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชก้าล (Tense) ไปใชก้บัตวัอยา่งในงานวิจยั 
คือนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ดงัจะเห็นขั้นตอน
การสร้างแบบทดสอบไดจ้ากภาพท่ี 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพที ่3.3   ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถการใชก้าล (Tense) ในภาษาองักฤษ บน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ

ทางการเรียน และหลกัในการเขียนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  

สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถเร่ืองการใชก้าล (Tense) 

น าแบบทดสอบเสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจ รับขอ้เสนอแนะ และค านวณหาค่า IOC 

น าขอ้สอบไปทดลองกบันกัศึกษา(Try – Out) 

วเิคราะห์หาความยากง่าย อ านาจจ าแนกและค่าความเท่ียง 

(Reliability) 

เลือกขอ้สอบท่ีอยูใ่นเกณฑม์าใชใ้นบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญแนะน า 
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3.  การสร้างแบบสอบถามท่ีมีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense)  
ผูว้จิยัไดศึ้กษาวธีิการสร้างจากต ารา เอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีขั้นตอนต่อไปน้ี 

3.1  ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามจากหนงัสือวดัผลการศึกษาของสมนึก ภทัทิยธานี   (2546, 
น. 36-42) หนงัสือการวิจยัเบ้ืองตน้ของ บุญชุม ศรีสะอาด (2545, น. 63-71)  นอกจากน้ีศึกษาวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งจากหลายสถาบนัทีมีค่า IOC ผา่นเกณฑแ์ลว้ เพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบังานวิจยั
ของตนเอง เช่น งานวจิยัของสถาพร อยูส่มบูรณ์ (2550) ,Swatevacharkul,R.,(2006) เป็นตน้ 

3.2  สร้างแบบแบบสอบถามของนกัศึกษาชั้นปีท่ี1 ท่ีมีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เร่ือง กาล (Tense) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating – Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) 
โดยมีระดบัดงัต่อไปน้ี   

5  หมายถึง  ชอบมากท่ีสุด     
4  หมายถึง  ชอบมาก     
3  หมายถึง  ชอบปานกลาง     
2  หมายถึง  ชอบนอ้ย     
1  หมายถึง  ชอบนอ้ยท่ีสุด    

โดยก าหนดเกณฑแ์ปลผลค่าเฉล่ีย ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด,  2545, น. 67)   
 ค่าเฉล่ีย    ระดบัเจตคติ     
 4.51-5.00   ชอบมากท่ีสุด     
 3.51-4.50   ชอบมาก     
 2.51-3.50   ชอบปานกลาง     
 1.51-2.50   ชอบนอ้ย     
 1.00-1.50   ชอบนอ้ยท่ีสุด    

3.3  น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใช้ (Try-out) กบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีไม่ใช่
ตวัอยา่ง จ านวน 20 คน เพื่อหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใชสู้ตร Cronbach's Alpha ซ่ึง
ผลพบวา่แบบสอบถามจ านวน 11 ขอ้ มีค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ท่ี 0.78 

3.4  น าแบบสอบถาม ไปใช้กบัตวัอย่างในงานวิจยั คือนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 
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ภาพที ่3.4   ขั้นตอนการสร้างแบบวดัเจตคติของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีมีต่อบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เร่ือง กาล (Tense) 

 
4.  แบบบนัทึกการเรียนรู้ (Learning Record Sheet)      

แบบบนัทึกการเรียนรู้ (Learning Record Sheet) คือ แบบบนัทึกผลการเรียนรู้ระหวา่ง
เรียน เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรับผดิต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองในระหวา่งท่ีเรียนดว้ยบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน และเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
พฒันาการด้านอภิปัญญา (Metacognition) กล่าวคือ ผูเ้รียนมีการควบคุมและประเมินความคิด
ตนเอง ความสามารถของผูเ้รียนท่ีไดรั้บการพฒันา เพื่อควบคุมก ากบักระบวนการทางปัญญา และมี
ความคิด มีความตระหนกัในงานท่ีท า และสามารถใช้ยุทธวิธีท างานจนส าเร็จอยา่งสมบูรณ์ ซ่ึงใน
แบบบันทึกการเรียนรู้จะเป็นการบันทึกข้อมูลท่ีส าคัญเก่ียวกับการเรียนรู้ของผู ้เ รียน เช่น 
กระบวนการเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ วิธีแกปั้ญหา ความรู้สึกและทศันคติในแง่บวกและแง่
ลบเก่ียวกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งแนะน าผูเ้รียนเก่ียวกบัวิธีการ
เขียนแบบบนัทึกการเรียนรู้ของผูเ้รียน เน่ืองจาก ผูเ้รียนอาจจะไม่รู้วิธีการเขียนท่ีถูกตอ้งเก่ียวแบบ
บนัทึกการเรียนรู้ของผูเ้รียน    

ผูว้ิจ ัยได้ใช้แบบบนัทึกการเรียนรู้ไวเ้ป็นหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าผูเ้รียนมีความ
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล  (Tense) ซ่ึง
ขอ้มูลของผูเ้รียนเก่ียวกบัการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) นั้น
ไดม้าจากแบบบนัทึกการเรียนรู้และแบบวดัเจตคติทางการเรียนของผูเ้รียนดว้ยบทเรียนบนเครือข่าย

ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถาม 

สร้างแบบสอบถามของนกัศึกษา 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชก้บัตวัอยา่ง 

น าแบบสอบถามไปทดลองกบันกัศึกษาท่ีไม่ใช่ตวัอยา่ง DPU
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อินเทอร์เน็ตเพื่อดูการพัฒนาการเรียนด้วยตนเองของผู ้เรียนในด้านแบบแผนวิธีการเรียนรู้
(Methodological Domain) และทางดา้นจิตวิทยา (Psychological Domain) นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษา
การสร้างแบบบนัทึกการเรียนรู้จาก Carver and Dickinson (1981) และ Lor (1998) (อา้งถึงใน
Swatevacharkul,R., 2006) สรุปได้ว่าแบบบนัทึกการเรียนรู้ท่ีดีจะตอ้งมีผลสะทอ้นเก่ียวกบัการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 5 ขอ้ไดแ้ก่ 1) การใชยุ้ทธวิธีในการเรียนรู้2) ความรู้สึกของผูเ้รียนท่ีเก่ียวกบัการ
เรียนรู้ 3) ส่ิงท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ 4) ปัญหาท่ีพบในระหว่างกระบวนการเรียนรู้ และ 5) การ
ตดัสินใจและการวางแผนเก่ียวกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน อย่างไรก็ตามถา้ผูเ้รียนพบส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน
ระหว่างกระบวนการเรียนรู้ท่ีเรียนดว้ยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาลผูเ้รียนสามารถ
เขียนนอกเหนือจาก 5 ขอ้ท่ีกล่าวมาข้างตน้ได้ อีกทั้งผูว้ิจยัได้สร้างแบบบนัทึกการเรียนรู้เป็น
ภาษาไทยและผูเ้รียนสามารถเขียนเป็นภาษาไทยในแบบบนัทึกการเรียนรู้ไดทุ้กคร้ังท่ีท าบทเรียน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล(Tense)ซ่ึงผูเ้รียนท่ีเป็นตวัอยา่งการวิจยัตอ้งเขียนแบบบนัทึกการ
เรียนรู้ทุกคร้ังหลังเรียนจบบทเรียนแต่ละบทเรียน และน าส่งกับอาจารย์ประจ าวิชาท่ีสอน
ภาษาองักฤษพื้นฐาน (LA 010) 
 
3.3  รูปแบบการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา (Research & Development)ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบ
แผนการวจิยั One Group Pretest – Posttest Design (ลว้น  สายยศและองัคณา สายยศ, 2538, น. 249)
ซ่ึงในหน่ึงกลุ่มน้ีมีนกัศึกษาท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษทั้งสูงและต ่าคละกนัมีรูปแบบ
การวจิยัดงัน้ี 

กลุ่ม การทดสอบก่อนการทดลอง        สอนโดยใชแ้บบฝึก    การทดสอบหลงัการทดลอง 
    E                          T1          X            T2 

ความหมายของสัญลกัษณ์ 
  E แทน   กลุ่มทดลอง 

T1 แทน ความสามารถทั้งสูงและต ่าในการใชก้าล (Tense)ของนกัศึกษา 
   ก่อนเรียนดว้ย   บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   

  X แทน บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ืองกาล (Tense) 
T2 แทน ความสามารถทั้งสูงและต ่าในการใชก้าล(Tense)ของนกัศึกษา 
  ก าลงัเรียนดว้ยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
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3.4  การด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูล      
3.4.1  ติดตั้งบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง กาล (Tense) ท่ีสร้างข้ึนน าข้ึน Server ใน

ภาคเรียนท่ี 1ปีการศึกษา 2557 โดยใหน้กัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีเป็นตวัอยา่งในการทดลอง จ านวน 80 คน 
แบ่งออกเป็นนกัศึกษาท่ีมีระดบัความสามารถการใช้กาลในระดบัสูงและต ่ากลุ่มละ 40 คน ไดใ้ช้
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีสร้างข้ึน ในส่วนของการเก็บขอ้มูลน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ห้ตวัอยา่งเรียน
บทเรียนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเป็นเวลา 1 เดือน     

3.4.2  ตวัอยา่งทั้ง 80 คน ท่ีใชบ้ทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) จะตอ้งท า
แบบทดสอบวดัความสามารถการใช้กาลก่อนเร่ิมเรียน (Pretest) เพื่อน าผลของความสามารถไป
เปรียบเทียบกบัผลท่ีไดจ้ากหลงัเรียน โดยสามารถท าแบบทดสอบของบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง 
กาล (Tense) นอกหอ้งเรียนได ้      

3.4.3  หลงัจากนั้นตวัอยา่งเร่ิมเรียนตั้งแต่เร่ืองท่ี 1 คือ Present Simple Tense จนครบ 5 เร่ือง
โดยผูว้จิยัก าหนดช่วงเวลาเรียนของแต่ละเร่ืองไวแ้ละนกัศึกษาจะตอ้งท าแบบทดสอบระหวา่งเรียน 
(Exercise) และแบบทดสอบทา้ยบทเรียน ซ่ึงเม่ือท าจบแต่ละเร่ืองแลว้นกัศึกษาจะตอ้งเขียนแบบ
บนัทึกการเรียน (Learning Record Sheet) ของตนเองดว้ย     

3.4.4  น าผลท่ีวดัระดบัความสามารถในการใชก้าลของนกัศึกษาก่อนเรียนมาเปรียบเทียบกบั
ผลหลงัเรียน โดยใชสู้ตร Independent Sample t-test ซ่ึงสามารถสรุปรายละเอียดของขั้นตอนของ
การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมดงัภาพท่ี 3.5 
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ภาพที ่3.5   ขั้นตอนการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกัศึกษาท่ีเป็นตวัอยา่งท าแบบทดสอบวดัความสามารถเพ่ือแยกออกเป็นนกัศึกษาท่ีมีระดบั

ความสามารถในการใชก้าลทั้งสูงและต ่า 

ระดบัความสามารถสูง ระดบัความสามารถต ่า 

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 

บทเรียนท่ี 1 Present Simple Tense 

2. แบบทดสอบระหวา่งเรียน 
 

 

บทเรียนท่ี 2 Present Continuous Tense 

บทเรียนท่ี 3 Past Simple Tense 

บทเรียนท่ี 4 Present Perfect Tense 

บทเรียนท่ี 5 Future Tense 

แบบทดสอบหลงัเรียน (Post-Test) 

1. เน้ือหา 
 

4. แบบบนัทึกการเรียนรู้ 

 

T2 

T1 

3. แบบทดสอบทา้ยบท 
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ผูว้จิยัไดส้รุปรูปแบบและขั้นตอนในการท าวจิยัไวด้งัภาพท่ี 3.6 ดงัน้ี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที ่ 3.6   รูปแบบและขั้นตอนในการท าวจิยัโดยสรุป 
 

เคร่ืองมือการวจิยั 

บทเรียนบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล 

(Tense) 

แบบทดสอบก่อน

เรียนหลงัเรียน 

และระหวา่งเรียน 

แบบบนัทึกการเรียนรู้

ระหวา่งเรียน/

แบบทดสอบทา้ยบทเรียน 

 

แบบสอบถาม 

ปรับปรุง แกไ้ข เคร่ืองมือใหเ้หมาะสมกบัการวจิยั 

ตวัอยา่งท า

แบบทดสอบก่อนเรียน 

แบ่งกลุ่มผูเ้รียนตามระดบั

ความสามารถการใชก้าล (Tense) 

วดัความสามารถการใชก้าล 

(Tense) ก่อนเรียนดว้ย

บทเรียนบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 
สูง 40 คน ต ่า 40 คน 

**บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล(Tense)  

1. Present Simple Tense  
 2. Present Continuous Tense  
 3. Future Tense   
 4. Past Simple Tense  
 5. Present Perfect Tense 

แบบ

บนัทกึการ

เรียนรู้

ระหวา่ง

เรียน 

แบบทดสอบหลงัเรียน 

แบบสอบถามหลงัเรียน 

วิเคราะห์ข้อมลู 

ข้อค้นพบ 

**ระหวา่งท่ีผูเ้รียน

เรียนแต่ละบทเรียน 

จะตอ้งท าแบบฝึกหดั

ระหวา่งเรียนและ

แบบทดสอบทา้ยบท 
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3.5  การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการทดลอง       
ในส่วนของการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลตามค าถามการวิจยั ซ่ึงมี

ดงัต่อไปน้ี 
3.5.1  ค าถามการวิจยัขอ้ท่ี 1 “บทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง กาล จะมี

คุณภาพและค่าประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน90/90หรือไม่”    
ผูว้ิจ ัยได้ใช้สูตรเกณฑ์การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90ในการหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
3.5.2  ค าถามการวิจยัขอ้ท่ี 2 “ความสามารถการใช้กาลในภาษาองักฤษจากการเรียนรู้ดว้ย

บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีมีระดบัความสามารถ
ทางภาษาองักฤษสูงและต ่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติหรือไม่”  

เพื่อตอบค าถามการวิจัยข้อท่ี 2 ผู้วิจัยได้น าผลต่างระหว่างคะแนนจากการท า
แบบทดสอบการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนของตวัอยา่งท่ีเป็นผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถการ
ใช้กาลในภาษาอังกฤษทั้ งสูงและต ่ า ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลแบบ Independent Samples t-test  

นอกจากน้ีเพื่อเปรียบเทียบความสามารถการใชก้าลในภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียน
ภายในกลุ่มผู ้เ รียนท่ีมีระดับความสามารถทางภาษาสูง และภายในกลุ่มผู ้เ รียนท่ีมีระดับ
ความสามารถทางภาษาต ่า ผูว้จิยัไดใ้ชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลแบบ Dependent Samples t-test 

ผูว้ิจยัใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการค านวณSPSS (Statistical Package for Social 
Science) เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีได ้

3.5.3  ค  าถามการวิจยัขอ้ท่ี 3 “ความคิดเห็นของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีมีระดบัความสามารถทาง
ภาษาองักฤษสูงและต ่าต่อการเรียนดว้ยบทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล
(Tense) มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติหรือไม่”     

จากค าถามการวิจยัขอ้ท่ี 3 ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบIndependent samples 
t-test เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถสูงและต ่าในการใช้กาลใน
ภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาลซ่ึงขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อการ
เรียนดว้ยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนนั้น เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating –Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) จากทั้งหมด 5 คะแนน ผลโดยเฉล่ียตอ้งได้
มากกวา่ 3.5 คะแนนข้ึนไป ซ่ึงหมายความวา่ ผูเ้รียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense)ดงัจะเห็นได้จากตารางท่ี 3.3 สรุปการใช้สถิติในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 
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3.5.4 การวเิคราะห์ขอ้มูลแบบบนัทึกการเรียนรู้ 
ผูว้ิจยัไดใ้ช้แบบบนัทึกการเรียนรู้ระหวา่งเรียน (Learning Record Sheet) เป็นเคร่ืองมือ

ประกอบการเรียนและเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ เน่ืองจากใช้เป็นหลกัฐานแสดงขอ้มูลการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองของผูเ้รียนผา่นบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล ได ้นอกจากน้ีขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
วเิคราะห์เน้ือหามีจุดประสงคเ์พื่อใชใ้นการสนบัสนุนการอภิปรายขอ้คน้พบจากค าถามการวิจยัขอ้2 
และ 3 คือผลท่ีไดจ้ากแบบทดสอบหลงัเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นหลงัเรียนผา่นบทเรียน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล 

ผูว้จิยัไดใ้ชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
แบบบนัทึกการเรียนรู้ระหวา่งเรียน ซ่ึงในส่วนค าตอบของผูเ้รียนนั้น ผูว้ิจยัไดน้ าค  าตอบของผูเ้รียน
ทั้งหมดมาจดัเป็นหมวดหมู่ภายใตห้วัขอ้ค าตอบท่ีผูเ้รียนตอบเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละเพื่อท่ีจะ
น ามาอภิปรายขอ้คน้พบต่อไป 
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ตารางที่ 3.3  การใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

ค าถามการวจิยั ตวัแปร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วจิยั 

สถิติท่ีใช้
วเิคราะห์ขอ้มูล 

หมายเหต ุ

1. บทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล จะ
มีคุณภาพและค่า
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน90/90 หรือไม่ 

ผูเ้รียนชั้นปีท่ี 1ท่ีไม่
เคยไดเ้รียนเน้ือหาท่ี
ผูว้จิยัสร้างข้ึนมา
ก่อนและไม่ใช่
ตวัอยา่งในการ
ทดลอง(Try-Out) 

- บทเรียน
ภาษาองักฤษบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เร่ือง กาล(Tense) 

- หา
ประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองมือ
โดยใชเ้กณฑ์
มาตรฐาน 
90/90 (The 
90/90 
Standard) 

2. ความสามารถการใช้
กาลในภาษาองักฤษจาก
การเรียนรู้ดว้ยบทเรียน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เร่ือง กาล (Tense)ของ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีมี
ระดบัความสามารถทาง
ภาษาองักฤษสูงและต ่ามี
ความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติหรือไม่ 

ผูเ้รียนชั้นปีท่ี  1 ท่ีมี
ระดบัความสามารถ
ในการใชก้าล 
(Tense)ทั้งสูงและ
ต ่า 

-แบบทดสอบก่อน
เรียน(Pretest)และ
หลงัเรียน(Post-test) 
แบบปรนยั 4 ตวัเลือก 
จ านวน 40 ขอ้ 
- แบบฝึกหดัระหวา่ง
บทเรียนบทเรียน
ภาษาองักฤษบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เร่ือง กาล
(Tense)/แบบฝึกหดั
ทา้ยบทเรียน 

- Independent 
samples t-test  
 
 
 
 
 
 
 

- 
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ตารางที ่ 3.3  (ต่อ) 
 

ค าถามการวจิยั ตวัแปร เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวจิยั 

สถิติท่ีใช้
วเิคราะห์
ขอ้มูล 

หมายเหตุ 

2.1 ความสามารถการใช้
กาลในภาษาองักฤษจาก
การเรียนรู้ดว้ยบทเรียน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เร่ือง กาล (Tense) ก่อน
เรียนและหลงัเรียนของ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีมี
ระดบัความสามารถทาง
ภาษาองักฤษสูงมีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติหรือไม่ 
2.2 ความสามารถการใช้
กาลในภาษาองักฤษจาก
การเรียนรู้ดว้ยบทเรียน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เร่ือง กาล (Tense) ก่อน
เรียนและหลงัเรียนของ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีมี
ระดบัความสามารถทาง
ภาษาองักฤษต ่ามีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติหรือไม่ 

 แบบปรนยั 4 
ตวัเลือก จ านวน 20 
ขอ้(แต่ละบท) 
 

- Dependent 
Samples t-test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dependent 
Samples t-test 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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ตารางที ่ 3.3  (ต่อ)  
   

ค าถามการวจิยั ตวัแปร เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวจิยั 

สถิติท่ีใช้
วเิคราะห์
ขอ้มูล 

หมายเหตุ 

3. ความคิดเห็นของ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีมี
ระดบัความสามารถ
ทางภาษาองักฤษสูง
และต ่าต่อการเรียน
ดว้ยบทเรียน
ภาษาองักฤษบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เร่ือง กาล (Tense) มี
ความแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ
หรือไม่ 

- ผูเ้รียนชั้นปีท่ี  1 
ท่ีมีระดบั
ความสามารถใน
การใชก้าล 
(Tense) ทั้งสูง
และต ่า 

- แบบสอบถาม
ของนกัศึกษาชั้นปี
ท่ี 1 ท่ีมีต่อการ
เรียนดว้ยบทเรียน
บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเร่ือง 
กาล(Tense) 
 

- Independent 
Samples t-test  
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บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
บทน้ีเป็นการน าเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูลงานวิจัย เ ร่ือง ผลของการเรียน

ภาษาองักฤษเร่ือง กาล โดยใชบ้ทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีต่อความสามารถในการใชก้าล
ในภาษาองักฤษของนกัศึกษาซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลของการวิจยัออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ขอ้มูล
เชิงปริมาณ (Quantitative) และขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ผลการวจิยัเป็นดงัน้ี 

4.1 ค าถามการวจิยัขอ้ท่ี 1 “บทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง กาล จะ
มีคุณภาพและค่าประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 90/90 หรือไม่”     

ผูว้ิจยัได้ใช้สูตรเกณฑ์การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 ในการหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซ่ึงปรากฏผลว่าบทเรียนภาษาอังกฤษบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล ไดคุ้ณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้ดงัแสดงรายละเอียด
ในตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1  ผลการหาค่าประสิทธิภาพเคร่ืองมือ 90/90 Standard ของบทเรียนภาษาองักฤษบน  
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) 

 

 
จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์การหาค่าประสิทธิภาพเคร่ืองมือตามเกณฑ์มาตรฐาน

90/90 ของบทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) พบว่า มีนกัศึกษาท่ีมี
คะแนนผา่นเกณฑ์ร้อยละ 80 จ  านวน 18 คน คิดเป็น ร้อยละ 90.00% และมีค่าเฉล่ียผา่นเกณฑ์ ร้อย
ละ 90 เท่ากบั 18 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.51 คิดเป็นร้อยละ 90.00% ดงัจะเห็นไดจ้ากตารางท่ี 4.1 

ขอ้

คน

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 ผา่นเกณฑ์

2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 ผา่นเกณฑ์

3 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 ผา่นเกณฑ์

4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 16 ผา่นเกณฑ์

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 ผา่นเกณฑ์

6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 ผา่นเกณฑ์

7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 18 ผา่นเกณฑ์

8 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15 ไมผ่า่นเกณฑ์

9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 15 ไมผ่า่นเกณฑ์

10 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 ผา่นเกณฑ์

11 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 ผา่นเกณฑ์

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 19 ผา่นเกณฑ์

13 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 ผา่นเกณฑ์

14 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 16 ผา่นเกณฑ์

15 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 ผา่นเกณฑ์

16 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 18 ผา่นเกณฑ์

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 19 ผา่นเกณฑ์

18 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 18 ผา่นเกณฑ์

19 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 ผา่นเกณฑ์

20 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 ผา่นเกณฑ์

คะแนนเฉลีย่ 18 90.00%

1.51

18 90.00%

10 11 121 2 3 4 5 6 คะแนน ผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑ์

คา่สว่นเบีย่ง

เบนมาตรฐาน

จ านวนนักเรยีน

ทีผ่า่นเกณฑ์

*เกณฑก์ารผา่นเท่ากับรอ้ยละ 80

2013 14 15 16 17 18 197 8 9DPU
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และ 4.2ซ่ึงจากผลการหาค่าประสิทธิภาพเคร่ืองมือตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 สามารถตอบค าถาม
การวิจยัขอ้ท่ี 1 ท่ีวา่ “บทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง กาล จะมีคุณภาพและค่า
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 หรือไม่”  ซ่ึงไดผ้ลวา่บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เร่ืองกาล (Tense) มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐานท่ี 90/90 จึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 

4.2 ค าถามการวิจยัขอ้ท่ี 2 “ความสามารถการใชก้าลในภาษาองักฤษจากการเรียนรู้ดว้ย
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีมีระดบัความสามารถ
ทางภาษาองักฤษสูงและต ่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติหรือไม่” ซ่ึงผลการวิจยั
ปรากฏอยูใ่นตารางท่ี 4.2 
 

ตารางที่ 4.2  การเปรียบเทียบผลต่างระหวา่งคะแนนจากการท าแบบทดสอบการเรียนรู้ก่อนเรียน

และหลงัเรียนของตวัอยา่งท่ีเป็นผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถการใชก้าลในภาษาองักฤษทั้งต ่าและ

สูง ดว้ยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล 

 

ระดบัความสามารถ
การใชภ้าษาองักฤษ

ของผูเ้รียน 
(Abilities of Using 

English) 

จ านวน 
ตวัอยา่ง 
(Sample) 

ค่าเฉล่ีย
(Mean) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

คะแนน
ผลต่าง
เฉล่ีย 
(D) 

 

ผลต่าง
เฉล่ียส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) (D) 

ค่าสถิติ 
t-test 

Sig 

    
                          ต ่า 

(Low) 
 
 
 
 

สูง  
(High) 

 
 

  
 

 

  

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ค่าเฉล่ียของส่วนต่างของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรียนของผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนั มีความแตกต่างกนั โดย

ส่วนต่าง

คะแนน

แบบทดสอบ

ก่อนเรียน

และหลงั

เรียน 

  1.15             0.21            3.95            .00 

     40              4.83           1.20 

     40              3.68           1.40 
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ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษต ่า มีค่าเฉล่ีย (Mean)ท่ี 3.68และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) อยู่ท่ี 1.40 ในขณะท่ีผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษสูง มีค่าเฉล่ีย (Mean)ท่ี 4.83 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูท่ี่ 1.20 ซ่ึงเม่ือท าการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนและ
หลงัเรียนระหว่างความสามารถทางภาษาองักฤษต ่าและสูงดว้ยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เร่ือง กาล (Tense) แบบ Independent Sample t-test พบวา่ค่าสถิติมีค่าเท่ากบั 3.95 ซ่ึงหมายความวา่ 
ผลต่างระหวา่งคะแนนจากการท าแบบทดสอบการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนของตวัอยา่งท่ีเป็น
ผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถการใช้กาลในภาษาองักฤษทั้งสูงและต ่า ด้วยบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p = 0.00) 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 

นอกจากน้ีเพื่อเปรียบความสามารถการใชก้าลในภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียนภายใน
กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษต ่า(ค าถามการวิจยัขอ้ท่ี 2.1) และภายในกลุ่ม
ผูเ้รียนระดบัสูง (ค าถามการวจิยัขอ้ท่ี 2.2) ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลแบบ Dependent Sample t-
test ซ่ึงไดผ้ลการวจิยัดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.3  เปรียบเทียบผลต่างความสามารถการใชก้าลในภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียนภายใน 
กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษต ่า 
 

การทดสอบ
ของผูเ้รียนท่ี
มีระดบั

ความสามารถ
การใชก้าลใน
ภาษาองักฤษ

ต ่า 

จ านวน
ตวัอยา่ง 

(Sample) 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

คะแนน
ผลต่าง
เฉล่ีย 
(D) 

ผลต่างเฉล่ีย
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) (D) 

ค่าสถิติ 
t-test 

Sig 

หลงัเรียน 40 13.03 3.45 3.68 0.40 16.75 .00 
ก่อนเรียน 40 9.35 3.06 

 

ผลการวจิยัจากตารางท่ี 4.3พบวา่ความสามารถการใชก้าลในภาษาองักฤษก่อนและหลงั
เรียนดว้ยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) มีความแตกต่างกนัภายในกลุ่มผูเ้รียน
ท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษต ่าโดยมีค่าเฉล่ียหลงัเรียนท่ี 13.03 และค่าส่วนเบ่ียงเบน
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มาตรฐานท่ี 3.45 ซ่ึงสูงกวา่ก่อนเรียนท่ีค่าเฉล่ีย 9.35 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.06 ซ่ึงเม่ือท า
การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนและหลังเ รียนภายในกลุ่มผู ้เ รียนท่ีมีความสามารถทาง
ภาษาองักฤษต ่าดว้ยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) แบบ Dependent Sample t-
test พบว่าค่าสถิติมีค่าเท่ากับ 16.75 หรืออาจกล่าวได้ว่า ผลต่างระหว่างคะแนนจากการท า
แบบทดสอบการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล 
ภายในกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถการใชก้าลในภาษาองักฤษต ่า (Tense) มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p = 0.00) 

ในขณะท่ีการผลวิจยัการเปรียบเทียบผลต่างความสามารถการใช้กาลในภาษาองักฤษ
ก่อนและหลงัเรียนภายในกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษสูง โดยมีค่าเฉล่ียหลงั
เรียนท่ี 17.57 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 3.15 ซ่ึงสูงกวา่ก่อนเรียนท่ีค่าเฉล่ีย 12.74 และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.77 ซ่ึงเม่ือท าการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัเรียนภายในกลุ่ม
ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษสูงดว้ยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) 
แบบ Dependent Sample t-test พบวา่ค่าสถิติมีค่าเท่ากบั 25.52 หรืออาจกล่าวไดว้า่ ผลต่างระหวา่ง
คะแนนจากการท าแบบทดสอบการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล(Tense)  ภายในกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถการใชก้าลในภาษาองักฤษ
สูงมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig = 0.000 < 0.05) ดงัจะเห็นไดจ้าก
ตารางท่ี 4.4 
 
ตารางที ่4.4  เปรียบเทียบผลต่างความสามารถการใชก้าลในภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียนภายใน 
กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษสูง 
 
การทดสอบ
ของผูเ้รียนท่ีมี

ระดบั
ความสามารถ
การใชก้าลใน
ภาษาองักฤษ

สูง 

จ านวน
ตวัอยา่ง 

(Sample) 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

คะแนน
ผลต่าง
เฉล่ีย 
(D) 

ผลต่าง
เฉล่ียส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) (D) 

ค่าสถิติ 
t-test 

Sig 

หลงัเรียน 40 17.57 3.15 4.83 5.92 25.52 .00 
ก่อนเรียน 40 12.74 2.77 
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4.3  ค าถามการวจิยัขอ้ท่ี 3 “ความคิดเห็นของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีมีระดบัความสามารถ

ทางภาษาองักฤษสูงและต ่าต่อการเรียนดว้ยบทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล
(Tense)  มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติหรือไม่”     

จากค าถามการวิจยัขอ้ท่ี 3 ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบ Independent samples 
t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างแบบสอบถามของผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถสูงและต ่าใน
การใช้กาลในภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาลซ่ึงขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของ
ผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนนั้น เม่ือเปรียบเทียบกบั
เกณฑ์มาตราส่วนประมาณค่า (Rating –Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) จากทั้งหมด 5 คะแนน ผลโดย
เฉล่ียตอ้งไดม้ากกวา่ 3.5 คะแนนข้ึนไป ซ่ึงหมายความวา่ ผูเ้รียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อการเรียนดว้ย
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense)ซ่ึงพบผลการวจิยัดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.5  ความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถการใชภ้าษาองักฤษสูงและต ่าหลงัเรียน 
ดว้ยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) 
 
ผูเ้รียนท่ีมีระดบั
ความสามารถ

การใช้
ภาษาองักฤษ 

จ านวน 
ตวัอยา่ง 
(Sample) 

ค่าเฉล่ีย
(Mean) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

คะแนน
ผลต่าง
เฉล่ีย
(D) 

ผลต่าง
เฉล่ียส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) (D) 

ค่าสถิติ 
t-test 

Sig 

(Abilities of 
Using English) 

   

ต ่า (Low) 40 4.16 0.27 
0.03 0.05 0.51 0.31     

40 4.19 0.21 สูง (High) 
 

จากตารางท่ี 4.5ผลการวิจยัเก่ียวกบัผลต่างโดยเฉล่ียเก่ียวกบัความคิดเห็นหลงัเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) ของผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษต ่าและ
สูงในการใช้กาลในภาษาอังกฤษ พบว่า  โดยเฉล่ียแล้วความคิดเห็นของผู ้เ รียนท่ีมีระดับ
ความสามารถทางภาษาองักฤษต ่ามีค่าเฉล่ีย (Mean) ท่ี 4.16 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 
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0.27ในขณะท่ีความคิดเห็นโดยเฉล่ียของผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษสูงมีค่าเฉล่ีย 
(Mean) อยูท่ี่ 4.19 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.21 และเม่ือท าการเปรียบเทียบผลต่าง
เก่ียวกบัผลต่างโดยเฉล่ียเก่ียวกบัความคิดเห็นหลงัเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) 
ของผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษสูงและต ่าในการใช้กาลในภาษาองักฤษ ดว้ย
สถิติ Independent Samples t-test พบวา่ ค่าสถิติมีค่าเท่ากบั 0.51 และค่า Sig ท่ี 0.31 หมายความวา่ 
ความคิดเห็นหลังเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) ของผู ้เรียนท่ีมีระดับ
ความสามารถทางภาษาองักฤษสูงและต ่าในการใช้กาลในภาษาองักฤษ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

นอกจากน้ีเพื่อศึกษาความคิดเห็นหลงัเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) 
ของผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถการใชภ้าษาองักฤษท่ีแตกต่างกนั ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ภายใน
กลุ่มของผูเ้รียนทั้งท่ีมีระดบัความสามารถการใชภ้าษาองักฤษต ่าและสูง ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากในตารางท่ี 
4.6 ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.6  ความคิดเห็นหลงัเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) ของภายในผูเ้รียนท่ี 
มีระดบัความสามารถการใชภ้าษาองักฤษต ่า 
 

รายการความคิดเห็น 
คะแนน 
ต ่าสุด 

คะแนน 
สูงสุด 

ค่าเฉล่ีย S.D. 

1. ดา้นการออกแบบ 

1.1 ความน่าสนใจของหนา้จอภาพ 2 5 4.08 0.8 

1.2 การออกแบบของหนา้จอภาพ 2 5 4.1 0.78 

1.3 ความสะดวกในการใชง้าน 3 5 4.23 0.73 

1.4 ความเหมาะสมของการใชสี้ขนาด
ของภาพและขนาดตวัอกัษร 

3 5 4.28 0.68 

1.5 การใชภ้าพเคล่ือนไหวและเสียง 3 5 4.23 0.66 

ค่าเฉล่ียรวม - - 4.18 0.73 

2. การจดับทเรียนและการใชง้าน 

2.1 การเขา้ใชง้านส าหรับผูเ้รียนท่ี
ลงทะเบียนไวแ้ลว้ 

3 5 4.25 0.67 

2.2 การล าดบัเน้ือหาใหผู้เ้รียน 3 5 4.23 0.62 

2.3 เทคนิคการน าเสนอเน้ือหาแตล่ะ
ส่วน 

3 5 4.33 0.62 

2.4 การใหผ้ลตอบกลบั (Feedback) 3 5 4.25 0.71 

ค่าเฉล่ียรวม - - 4.26 0.65 

3 บทเรียนภาษาองักฤษบทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ืองกาล (Tense) 
ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีประโยชน์ต่อผูเ้รียน 

3 5 4.48 0.6 

4 บทเรียนภาษาองักฤษบนบทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ืองกาล (Tense) 
น้ีสามารถตอบโจทยก์ารเรียนรู้
ภาษาองักฤษดว้ยตนเองของผูเ้รียนได ้

2 5 3.63 0.81 

ค่าเฉล่ียรวมทุกดา้น     4.14 0.70 
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จากตารางท่ี 4.6 ตวัอย่างภายในกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถการใช้ภาษาองักฤษ
ต ่า จ  านวน 40 คน ท่ีมีความคิดเห็นหลงัเรียนต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) 
พบว่า โดยเฉล่ียแลว้ความคิดเห็นรวมทุกดา้น เท่ากบั 4.14 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.70 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ตวัอย่างภายในกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถการใช้ภาษาองักฤษต ่า 
จ  านวน 40 คน มีความคิดเห็นท่ีดีต่อบทเรียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยล าดบัความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดถึงนอ้ยสุด ไดแ้ก่ ขอ้ 3 บทเรียนภาษาองักฤษบนบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ืองกาล 
(Tense) น้ีมีประโยชน์ต่อผูเ้รียน(ค่าเฉล่ีย = 4.48, S.D. = 0.60) ขอ้ 2 การจดับทเรียนและการใชง้าน 
(ค่าเฉล่ีย = 4.26, S.D. = 0.65) ขอ้ 1 การออกแบบ (ค่าเฉล่ีย = 4.18, S.D. = 0.73)  และขอ้ 4 บทเรียน
ภาษาองักฤษบนบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ืองกาล (Tense) น้ีสามารถตอบโจทยก์ารเรียนรู้
ภาษาองักฤษดว้ยตนเองของผูเ้รียนได ้(ค่าเฉล่ีย = 3.63, S.D. = 0.81) 

ในขณะท่ีตวัอย่างภายในกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถการใช้ภาษาองักฤษสูง 
จ านวน 40 คน ท่ีมีความคิดเห็นหลงัเรียนต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) 
พบว่า โดยเฉล่ียแลว้ความคิดเห็นรวมทุกดา้น เท่ากบั 4.14 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.75 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ตวัอย่างภายในกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถการใชภ้าษาองักฤษสูง 
จ านวน 40 คน ท่ีมีความคิดเห็นหลงัเรียนต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) มี
ความคิดเห็นท่ีดีต่อบทเรียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยผูว้ิจยัไดเ้รียงล าดบัความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
ไปน้อยสุด ซ่ึงไดแ้ก่ ขอ้ 3 บทเรียนภาษาองักฤษบนบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ืองกาล 
(Tense) น้ีมีประโยชน์ต่อผูเ้รียน (ค่าเฉล่ีย = 4.30, S.D. = 0.69)   ขอ้ 2การจดับทเรียนและการใชง้าน 
(ค่าเฉล่ีย = 4.21, S.D. = 0.71) ขอ้ 1 ดา้นการออกแบบ(ค่าเฉล่ีย = 4.15, S.D. = 0.70 )  และ ขอ้4 
บทเรียนภาษาองักฤษบนบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ืองกาล (Tense) น้ีสามารถตอบโจทย์
การเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเองของผูเ้รียนได้(ค่าเฉล่ีย = 3.90, S.D. = 0.90) ดงัจะเห็นไดจ้าก
ตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7  ความคิดเห็นหลงัเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) ของภายในผูเ้รียนท่ี 
มีระดบัความสามารถการใชภ้าษาองักฤษสูง 

 

รายการความคิดเห็น 
คะแนน 
ต ่าสุด 

คะแนน 
สูงสุด 

ค่าเฉล่ีย S.D. 

1. ดา้นการออกแบบ 

1.1 ความน่าสนใจของหนา้จอภาพ 3 5 4.03 0.66 

1.2 การออกแบบของหนา้จอภาพ 3 5 4.18 0.71 

1.3 ความสะดวกในการใชง้าน 3 5 4.15 0.77 

1.4 ความเหมาะสมของการใชสี้ขนาดของ
ภาพและขนาดตวัอกัษร 

3 5 4.28 0.60 

1.5 การใชภ้าพเคล่ือนไหวและเสียง 3 5 4.10 0.74 

ค่าเฉล่ียรวม   - 4.15 0.70 

2. การจดับทเรียนและการใชง้าน 

2.1 การเขา้ใชง้านส าหรับผูเ้รียนท่ี
ลงทะเบียนไวแ้ลว้ 

3 5 4.38 0.67 

2.2 การล าดบัเน้ือหาใหผู้เ้รียน 3 5 4.35 0.74 

2.3 เทคนิคการน าเสนอเน้ือหาแตล่ะส่วน 3 5 4.03 0.73 

2.4 การใหผ้ลตอบกลบั (Feedback) 3 5 4.08 0.69 

ค่าเฉล่ียรวม - - 4.21 0.71 

3 บทเรียนภาษาองักฤษบทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ืองกาล (Tense) ท่ี
ผูว้จิยัสร้างข้ึนมีประโยชนต่์อผูเ้รียน 

3 5 4.30 0.69 

4 บทเรียนภาษาองักฤษบนบทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ืองกาล (Tense) น้ี
สามารถตอบโจทยก์ารเรียนรู้
ภาษาองักฤษดว้ยตนเองของผูเ้รียนได ้

3 5 3.90 0.90 

ค่าเฉล่ียรวมทุกดา้น     4.14 0.75 
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ผลการวิจยัจากตารางท่ี 4.7 พบวา่ โดยเฉล่ียรวมทุกดา้นของความคิดเห็นของนกัศึกษา
ชั้นปีท่ี 1 ท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษต ่าและสูงท่ีมีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
อยูท่ี่ 4.14 ในขณะท่ีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทั้งระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษต ่าและสูง
แตกต่างกนั (ต ่า = 0.70 และ สูง = 0.75) 

จากผลการวจิยัเบ้ืองตน้อาจกล่าวไดว้า่ โดยเฉล่ียแลว้ความคิดเห็นของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 
ท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษต ่าและสูงท่ีเรียนดว้ยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง 
กาล (Tense) ไม่แตกต่างกนั อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05และค่าเฉล่ียแต่ละขอ้ของความ
คิดเห็นซ่ึงมีทั้งหมด 11 ขอ้ พบวา่ค่าเฉล่ียแต่ละขอ้มีคะแนนมากกวา่ 3.5 คะแนน ซ่ึงหมายความวา่
ผูเ้รียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) ใน
ระดบัสูง 

อีกทั้งผูว้จิยัไดส้รุปเร่ืองความคิดเห็นหลงัเรียนท่ีมีต่อการเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เร่ือง กาล (Tense) ของภายในกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถการใชภ้าษาองักฤษต ่า และภายใน
กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษสูงได้ว่าภายในกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดับ
ความสามารถการใช้ภาษาองักฤษสูงและต ่า มีความคิดเห็นท่ีดีตามล าดบัต่อบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense)เหมือนกนั แต่มีค่าเฉล่ีย (Mean) ของรายการความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
กนั ดงัจะเห็นไดจ้ากแผนภูมิท่ี 4.1ท่ีแสดงให้เห็นวา่ ค่าเฉล่ียทุกรายการความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมี
ระดับความสามารถทางภาษาองักฤษสูง มีค่าเฉล่ียมากกว่าผูเ้รียนท่ีมีระดับความสามารถทาง
ภาษาองักฤษต ่า ซ่ึงแบ่งการวเิคราะห์ไดเ้ป็นรายการความคิดเห็นดงัต่อไปน้ี  
 

แผนภูมิที ่4.1  การเปรียบค่าเฉล่ียตามรายการความคิดเห็นภายในกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัแตกต่างกนั 

 
0 1 2 3 4 5

กลุม่ต ่ำ 

กลุม่สงู 

ระ
ดับ

คว
าม
สา
มา
รถ
ผู้เ
รีย
น 

บทเรียนภำษำองักฤษบนบทเรียนบน
เครือขำ่ยอินเทอร์เน็ตเร่ืองกำล 

(Tense) นีส้ำมำรถตอบโจทย์กำร
เรียนรู้ภำษำองักฤษด้วยตนเองของผู้ เรียน
ได้ 
บทเรียนภำษำองักฤษบนบทเรียนบน
เครือขำ่ยอินเทอร์เน็ตเร่ืองกำล 

(Tense) นีม้ีประโยชน์ต่อผู้ เรียน 

กำรจดับทเรียนและกำรใช้งำน 

กำรออกแบบ 
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1. ดา้นการออกแบบ 
โดยเฉล่ียแล้วภายในกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถการใช้กาล ทั้งระดับสูงและ

ระดับต ่ามีความคิดเห็นท่ีดีและสอดคล้องกันในรายการความคิดเห็นข้อย่อย เร่ืองของความ
เหมาะสมของการใช้สีและขนาดตวัอกัษร เป็นล าดบัท่ีหน่ึง  (กลุ่มต ่า (ค่าเฉล่ีย = 4.28) กลุ่มสูง 
(ค่าเฉล่ีย = 4.28))ในขณะท่ีความคิดเห็นล าดบัสุดทา้ยคือ ความน่าสนใจของหนา้จอภาพ (กลุ่มต ่า 
(ค่าเฉล่ีย = 4.08) กลุ่มสูง (ค่าเฉล่ีย = 4.03)) 

2.  ดา้นการจดับทเรียนและการใชง้าน 
ในส่วนของรายการความคิดเห็นข้อย่อยของการจดับทเรียนและการใช้งาน พบว่า

ภายในกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถการใชก้าลในระดบัต ่า มีความคิดเห็นท่ีดีเป็นอนัดบัท่ีหน่ึง
ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากนัอยู ่2 รายการไดแ้ก่ การใชง้านส าหรับผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนไวแ้ลว้ (ค่าเฉล่ีย 4.25) 
และการให้ผลตอบกลบั(Feedback) (ค่าเฉล่ีย 4.25) ในขณะท่ีล าดบัสุดทา้ย คือการล าดบัเน้ือหาให้
ผูเ้รียน (ค่าเฉล่ีย 4.23) อยา่งไรก็ตาม เม่ือมาดูผลการวจิยัในส่วนของรายการความคิดเห็นขอ้ยอ่ยของ
การจดับทเรียนและการใช้งาน พบว่าภายในกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดับความสามารถการใช้กาลใน
ระดบัสูง มีความคิดเห็นท่ีดีเป็นอนัดบัท่ีหน่ึง ไดแ้ก่ การใช้งานส าหรับผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนไวแ้ลว้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.38) และล าดบัสุดทา้ยคือ เทคนิคการน าเสนอเน้ือหาแต่ละส่วน (ค่าเฉล่ีย 4.03) 

3.  บทเรียนภาษาองักฤษบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ืองกาล (Tense) ท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนมีประโยชน์ต่อผู ้เ รียนในส่วนหัวข้อน้ี ผู ้เ รียนท่ีมีระดับความสารถการใช้กาลใน
ภาษาองักฤษระดับต ่า มีค่าเฉล่ียภายในกลุ่มท่ี 4.48 ซ่ึงมากกว่าภายในกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดับ
ความสามารถการใชก้าลในภาษาองักฤษสูง โดยมีค่าเฉล่ียภายในกลุ่มท่ี 4.30 

4.  บทเรียนภาษาองักฤษบนบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ืองกาล (Tense) น้ี
สามารถตอบโจทยก์ารเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเองของผูเ้รียนไดใ้นเร่ืองของบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนสามารถตอบโจทยก์ารเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยตนเองของผูเ้รียนได้
หรือไม่นั้น พบวา่ ภายในกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถการใชก้าลในภาษาองักฤษระดบัต ่ามี
ความคิดเห็นท่ีดี โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.63 ซ่ึงน้อยกว่าค่าเฉล่ียภายในกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระระดับ
ความสามารถการใชก้าลในภาษาองักฤษระดบัสูงมีความคิดเห็นท่ีดี โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.90 

4.4  ขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากแบบบนัทึกการเรียนรู้ 
ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบบนัทึกการเรียนรู้ระหว่างเรียน (Learning Record Sheet) ส าหรับการ

เก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ เน่ืองจากใช้เป็นหลกัฐานท่ีเป็นขอ้มูลการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียนผ่าน
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล ได ้นอกจากน้ีขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สามารถใชใ้น
การสนบัสนุนขอ้คน้พบจากค าถามการวจิยัทั้ง 3 ขอ้ผลท่ีไดจ้ากแบบทดสอบหลงัเรียน และแบบ 
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สอบถามความคิดเห็นหลงัเรียนผา่นบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล 
อีกทั้งผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) ในการวิเคราะห์

ขอ้มูลจากแบบบนัทึกการเรียนรู้ระหวา่งเรียน ซ่ึงในส่วนค าตอบของผูเ้รียนนั้น ผูว้ิจยัไดน้ าค  าตอบ
ของผูเ้รียนทั้งหมดมาจดัเป็นหมวดหมู่ภายใตห้วัขอ้ค าตอบท่ีผูเ้รียนตอบเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อย
ละ ซ่ึงไดข้อ้คน้พบดงัจะเห็นไดจ้ากตารางท่ี 4.8 

 

ตารางที่  4.8  ค่า เฉล่ียความคิดเห็นท่ีในแบบบันทึกการเรียนรู้ของผู ้เ รียนท่ีมีความระดับ
ความสามารถการใช้กาลท่ีแตกต่างกนั (ส่ิงท่ีขา้พเจา้ได้เรียนรู้ส่ิงใหม่จากบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล)  

 

หวัขอ้ค าตอบ 
ขอ้ความท่ีผูเ้รียนบนัทึกลงใน 

แบบบนัทึกการเรียนรู้ 

ระดบั
ความสามารถ  

ค่าเฉล่ีย 

สูง 
(คน) 

ต ่า 
(คน) 

สูง ต ่า 

1.) เรียนรู้ส่ิงใหม่จากบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล 
เรียนรู้ค าศพัท ์และส านวน

ใหม่ๆ 
 -ฉนัไดเ้รียนรู้ค าศพัทใ์หม่ๆท่ีไม่เคยรู้จกัมา
ก่อน (ต) 
 -ขา้พเจา้เรียนรู้ส านวนภาษาใหม่ๆจากบท
สนทนาท่ีอยูใ่นบทเรียนของแต่ละกาล (ส) 

19 22 47.50 55.00 

รู้จกัโครงสร้างของกาล  -ดิฉนัรู้โครงสร้างการใชก้าลแต่ละกาลเพ่ิม
มากข้ึน (ส) 
 -เขา้ใจการใชข้องแต่ละกาลในสถานการณ์
ต่างๆ (ต) 

5 6 12.50 15.00 

มีความอดทน/ฝึกฝน  - ดิฉนัมีความอดทนเพ่ิมมากข้ึนท่ีจะฝึกฝน
การเรียนรู้เร่ือง กาล ดว้ยตนเอง (ต) 
 - ผมรู้ตวัเองวา่ฝึกฝนบทเรียนผา่น
อินเทอร์เน็ตไดน้านกวา่เปิดหนงัสือ
ไวยากรณ์เล่มใหญ่ (ส) 

11 4 27.50 10.00 

เพลิดเพลิน/ไม่น่าเบ่ือ  - ขา้พเจา้สนุกกบัการเรียนเร่ือง กาลผา่น
บทเรียนบนอินเทอร์เน็ตน้ีเพราะมีภาพ
การ์ตูนท่ีมีสีสนัและภาพเคล่ือนไหวท าให้
ไม่น่าเบ่ือท่ีจะเรียน (ต) 
-คิดวา่มีภาพประกอบทุกๆบทเรียนท าใหน่้า
เรียนมาก (ส) 

5 8 12.50 20.00 
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 จากตารางท่ี 4.8 ช้ีให้เห็นว่าโดยเฉล่ียแล้วส่ิงท่ีผู ้เ รียนท่ีมีระดับความสามารถทาง
ภาษาองักฤษต ่าและสูงมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัในเร่ืองของการไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่จากบทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) มากท่ีสุดคือ การไดเ้รียนรู้ค าศพัท์ใหม่และส านวนใหม่ๆ 
(ค่าเฉล่ีย (ต) = 55.00, ค่าเฉล่ีย (ส) = 47.50) และส่ิงท่ีผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถการใช้
ภาษาองักฤษต ่าและสูงไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่จากบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) 
นอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ความอดทนและการฝึกฝน (ค่าเฉล่ีย (ต) = 5.00 ,ค่าเฉล่ีย (ส)= 10.00) 
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ตารางที่ 4.9  ค่าเฉล่ียความคิดเห็นท่ีในแบบบันทึกการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีความระดับความ 
สามารถการใช้กาลท่ีแตกต่างกัน(ส่ิงท่ีข้าพเจ้าพบว่าเป็นอุปสรรคในระหว่างการเรียนด้วยบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล) 
 

หวัขอ้ค าตอบ 
ขอ้ความท่ีผูเ้รียนบนัทึกลงใน 

แบบบนัทึกการเรียนรู้ 

ระดบั
ความสามารถ  

ค่าเฉล่ีย 

สูง 
 (คน) 

ต ่า 
(คน) 

สูง ต ่า 

2.) ส่ิงท่ีขา้พเจา้พบวา่เป็นอุปสรรคในระหวา่งการเรียนดว้ยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ืองกาล 
ค าศพัทบ์างค ายาก  - ไม่รู้ความหมายของค าศพัท ์เลยท าใหท้ า

แบบทดสอบไม่คอ่ยได ้(ต) 
 - ผมวา่ค าศพัทบ์างค ายาก/เดายากในบาง
บทเรียนนะ (ส) 

5 6 12.50 15.00 

ไม่รู้หลกัไวยากรณ์
พ้ืนฐาน/จ าโครงสร้าง
ไวยากรณ์เร่ืองกาลไม่ได ้

 - ดิฉนัไม่ค่อยรู้เร่ืองหลงัไวยากรณ์พ้ืนฐานจึง
ท าใหเ้ดาค าตอบแต่ละขอ้ยาก (ต) 
 - ยงัคงจ าโครงสร้างแต่ละกาล (Tense) ผิด
อยูดี่ (ส) 

6 8 15.00 20.00 

ไม่เขา้ใจบทสนทนา/
ประโยค 

 - ไม่เขา้ใจบางประโยค (ส) 
- ฉนัไม่รู้วา่จะตอ้งถามใครหรือขอความ
ช่วยเหลือจากใครเวลาไม่เขา้ใจในบางขอ้/
บางบทเรียน (ต) 

7 14 17.50 35.00 

แบบทดสอบยาก(บางขอ้)  - หนูวา่แบบทดสอบยากเป็นบางขอ้นะคะ 
(ต) 

4 4 10.00 10.00 

ความยาวของบทสนทนา  - เห็นบางบทสนทนาท่ียาวๆท าใหรู้้สึกไม่
อยากท าข้ึนมาทนัที (ต)(ส) 

6 3 15.00 7.50 

การใชอิ้นเทอร์เน็ต  - สญัญาณอินเทอร์เน็ตไม่เอ้ืออ านวยใหเ้รียน 
การดาวน์โหลดขอ้มูลชา้มาก (ต) (ส) 
 - ข้ึนวา่เช่ือมต่อไม่ได ้(ต) (ส) 

1 2 2.50 5.00 

เวลาท่ีจ ากดั/ไม่มีเวลา  - ไม่มีเวลาเรียนแค่เรียนในหอ้งเรียนก็เยอะ
แลว้ (ต) (ส) 

11 3 27.50 7.50 

 
จากตารางท่ี 4.9 ขา้งตน้ พบว่า โดยเฉล่ียแลว้ส่ิงท่ีผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถทาง

ภาษาองักฤษสูงและต ่าพบวา่เป็นอุปสรรคในระหวา่งการเรียนดว้ยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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เร่ือง กาล (Tense) แตกต่างกนั โดยอุปสรรคท่ีพบระหว่างเรียนมากท่ีสุดของผูเ้รียนท่ีมีระดบั
ความสามารถทางภาษาองักฤษต ่า คือ การไม่เขา้ใจบทสนทนา/ประโยค (ค่าเฉล่ีย35.00) ในขณะท่ี
ผูเ้รียนท่ีมีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสูง เป็นเร่ืองของการมีเวลาท่ีจ ากัด/ไม่มีเวลา 
(ค่าเฉล่ีย = 27.50) 

 
ตารางที่  4.10  ค่าเฉล่ียความคิดเห็นท่ีในแบบบันทึกการเรียนรู้ของผู ้เ รียนท่ีมีความระดับ
ความสามารถการใชก้าลท่ีแตกต่างกนั(ขา้พเจา้แกปั้ญหาจากอุปสรรคท่ีพบโดย) 
 

หวัขอ้ค าตอบ 
ขอ้ความท่ีผูเ้รียนบนัทึกลงใน 

แบบบนัทึกการเรียนรู้ 

ระดบั
ความสามารถ 

ค่าเฉล่ีย 

สูง 
(คน) 

ต ่า 
(คน) 

สูง ต ่า 

3.) ขา้พเจา้แกปั้ญหาจากอุปสรรคท่ีพบโดย 
อ่านท าความเขา้ใจ 
บทสนทนา/ค าศพัท์
แบบฝึกหดั/แบบทดสอบ
หลายๆคร้ัง 

- ฉนัอ่านบทสนทนาของแบบฝึกหดั/
แบบทดสอบหลายๆคร้ัง (ต) 

9 12 22.50 30.00 
- พยายามท าความเขา้ใจบทสนทนา
โดยรวมวา่พดูเก่ียวกบัอะไร (ส) 

ใชพ้จนานุกรม
ภาษาองักฤษ 

- ใชพ้จนานุกรมกรมภาษาองักฤษ/
ออนไลน์พจนานุกรมภาษาองักฤษในการ
แปลค าศพัท ์(ต) (ส) 

11 11 27.50 27.50 

ทบทวนบทเรียนในบท 
เรียน (WBI) / หลกั
ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ 

- ยอ้นกลบัไปดูบทเรียนเร่ือง Tense ท่ีได้
เรียนมาผา่นบทเรียนท่ีเรียน (WBI) (ส) 

12 5 30.00 12.50 
- ทบทวนบทเรียนหลายคร้ังจนกวา่จะ
เขา้ใจ (ต) 

การแกปั้ญหาการใช ้
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

- พยายาม Log in ใชบ้ทเรียน WBI อีก
คร้ังในกรณีในท่ีเขา้ไม่ได ้(ต)(ส) 

1 2 2.50 5.00 - ใชอิ้นเทอร์เน็ตของมหาวทิยาลยัในการ
เรียนเพราะท่ีบา้นสญัญาณอินเทอร์เน็ตไม่
ดี (ต) 

อ่ืนๆ 
- ถามเพื่อนเวลามีปัญหาเร่ืองการเรียนถา้
เจอบางเร่ืองท่ีไม่เขา้ใจ (ต) 
 - พยายามหาเวลาวา่งท า/เรียน (ต) (ส) 

7 10 17.50 25.00 
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จากตารางท่ี 4.10 ขา้งตน้ ช้ีให้เห็นวา่ผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถการใช้ภาษาองักฤษต ่า
แกปั้ญหาจากอุปสรรคท่ีพบเป็นอนัดบัแรก คือ อ่านท าความเขา้ใจบทสนทนา ค าศพัท ์แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบซ ้ าหลายคร้ัง(ค่าเฉล่ีย = 30.00) อย่างไรก็ตามผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถการใช้
ภาษาองักฤษสูงแก้ปัญหาจากอุปสรรคท่ีพบเป็นอนัดบัแรก คือ ทบทวนบทเรียนในบทเรียน (ท่ี
ผูว้จิยัสร้างข้ึน) และหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษ (ค่าเฉล่ีย = 30.00)  
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ตารางที่  4.11  ค่าเฉล่ียความคิดเห็นท่ีในแบบบันทึกการเรียนรู้ของผู ้เ รียนท่ีมีความระดับ
ความสามารถการใช้กาลท่ีแตกต่างกนั(ขา้พเจา้คิดว่าโดยรวมแล้วความสามารถในการเรียนของ
ขา้พเจา้คร้ังน้ี)  
 

หวัขอ้ค  าตอบ 
ขอ้ความท่ีผูเ้รียนบนัทึกลงใน 

แบบบนัทึกการเรียนรู้ 

ระดบัความสามารถ ค่าเฉล่ีย 

สูง 
(คน) 

ต ่า 
(คน) 

สูง ต ่า 

4.) ขา้พเจา้คิดวา่โดยรวมแลว้ความสามารถในการเรียนของขา้พเจา้คร้ังน้ี 
การประเมินแบ่งเป็น 4 ระดบั (ดีเยีย่ม,ดี,พอใช,้ปรับปรุง) 

ไดค้ะแนนนอ้ย 

 - ท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนได้
คะแนน 
เท่าเดิมทุกคร้ังหรือไม่ก็นอ้ยกว่าหลงัเรียน เลยตอ้ง
เรียนบทเรียนซ ้าเพ่ือท าให้คะแนนเพ่ิมข้ึน (ต) 

5 8 12.50 20.00 

ยงัคงไม่เขา้ใจบาง 
สนทนา/เน้ือหา/ค  าศพัท ์

- ฉนัสามารถเขา้ใจเน้ือหาหรือค าศพัทบ์างค าไดแ้ต่
ไม่สามารถเขา้ใจเน้ือหาหรือค าศพัทท์ั้งหมดได ้(ต) 
(ส) 

3 5 7.50 12.50 

มีความพฒันาเพ่ิมยิ่งข้ึน 
 - ท าแบบทดสอบ/แบบฝึกหดัเพียงแค่ 1-2 คร้ังฉนั
ก็สามารถผา่นไดต้ามเกณฑ ์(ส) 
 - ไดค้ะแนนท่ีดีข้ึน (ต) 

16 5 40.00 45.00 

สนุกสนาน 
- ฉนัรู้สึกสนุกสนานทุกคร้ังท่ีไดเ้รียนบทเรียนเร่ือง
Tense น้ีเพราะมีภาพ สี และเสียงท่ีดึงดูดใจผูเ้รียน
ฉนัจึงมีความสุขและพอใจกบัคะแนนท่ีได ้(ต) 

7 1 17.50 2.50 

ไดค้ะแนนนอ้ยถึง 
ปานกลาง 

- ฉนัคิดวา่แบบฝึกหดัค่อนขา้งยากจึงท าให้ได้
คะแนนนอ้ย (ต) 
 - แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนค่อนขา้งท่ี
จะยาก เลยท าให้ไดค้ะแนนไม่ดีเท่าท่ีควร (ต) 

- 6 - 15.00 

จะเรียนบทเรียนบน 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่อไป 

- ฉนัสามารถเขา้ใจหลกัไวยากรณ์เร่ือง Tense ดี
ยิง่ข้ึนและจะพยายามท่ีจะเรียนรู้บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตต่อไป (ส) 

4 - 10.00 - 

 
จากตารางท่ี 4.11ช้ีใหเ้ห็นวา่ผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถการใชภ้าษาองักฤษต ่าและสูง

ท่ีมีความคิดเห็นโดยรวมท่ีสอดคลอ้งกนัเร่ืองความสามารถในการเรียนคร้ังน้ีมากท่ีสุด คือ มีการ
พฒันาเพิ่มยิ่งข้ึน(มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัไวยากรณ์เร่ือง กาล ดียิ่งข้ึน)(ค่าเฉล่ีย (ต)= 45.00, 
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ค่าเฉล่ีย (ส) = 40.00) ซ่ึงจากการประเมินระดบัความสามารถการเรียนของผูเ้รียนท่ีมีระดบัต ่าและสูง
โดยรวมแล้ว พบว่า ผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษต ่าและสูงมีผลการประเมิน
ความสามารถในการเรียนคร้ังน้ีอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม(ค่าเฉล่ีย (ต) = 3.75, ค่าเฉล่ีย (ส) 3.70) ซ่ึงจะเห็น
ไดจ้ากตารางท่ี 4.12 
 
ตารางที ่4.12  ค่าเฉล่ียระดบัการประเมินความสามารถการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถ 
ต ่าและสูง 
 

ระดบัความสามารถของผูเ้รียน จ านวน 40 คน 

ขา้พเจา้คิดวา่โดยรวมแลว้ความสามารถในการเรียนของขา้พเจา้คร้ังน้ี 

ระดบัการประเมิน ดีเยีย่ม(4)  ดี(3) พอใช(้2) ปรับปรุง(1) 

ต ่า สูง 
4 3 

3 4 

3 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 3 

3 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

3 3 

4 3 

4 4 

4 4 

3 3 

4 3 

4 4 

ค่าเฉล่ีย            3.75 3.7 
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ตารางที่ 4.13  ค่าเฉล่ียความคิดเห็นท่ีในแบบบนัทึกการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีความระดับ
ความสามารถการใชก้าลท่ีแตกต่างกนั (ขา้พเจา้คิดวา่โดยรวมแลว้การเรียนดว้ยบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล) 
 

หวัขอ้ค  าตอบ ขอ้ความท่ีผูเ้รียนบนัทึกลงใน 
แบบบนัทึกการเรียนรู้ 

ระดบัความสามารถ  ค่าเฉล่ีย 

สูง (คน) 
ต ่า 
(คน) สูง ต ่า 

5.) ขา้พเจา้คิดวา่โดยรวมแลว้การเรียนดว้ยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาลการประเมินแบ่งเป็น 2 ระดบั (มี
ประโยชน์, ไม่มีประโยชน์) 

มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย 

- ฉนัคิดวา่วิธีน้ีเป็นการเรียนแบบเรียนรู้ดว้ยตนเอง
จริง เวลาท่ีฉนัไม่เขา้ใจฉนัไม่รู้ว่าตอ้งไปถามใคร 
(ต) 
- ฉนัคิดวา่เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีดี แต่ลงมือท ายาก 
(ส) 

15 17 37.50 42.50 

ประโยชน์การเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง 

- สามารถมีความรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากใน
ห้องเรียน (ต) (ส) 
- ฉนัสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองท าให้เป็นคนท่ี
กระตือรือร้นและมีความพยายามเพ่ิมมากข้ึน (ส) 
- คิดวา่มีประโยชน์เพราะเรามีอิสระในการคิดและ
แกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งตามอาจารย ์(ต) 
(ส) 

13 6 32.50 15.00 

บทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์ตาม
ลกัษณะเวบ็ไซดก์ารเรียนรู้ท่ีดี 

- คิดวา่มีประโยชน์นะเพราะช่วยให้เราเกิดการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีส าคญัสามารถตรวจต าตอบได้
ดว้ยตนเองทนัที (ต) (ส) 

3 5 7.50 12.50 

คะแนนมีการพฒันาข้ึน 

- สามารถท าแบบทดสอบหลงัเรียนไดม้ากกวา่
ก่อนเรียน (ต) (ส) 
- คะแนนในการท าแบบฝึกหดัแต่ละคร้ังมีการ
พฒันาข้ึนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง (ต) 

6 10 15.00 25.00 

ไม่มีประโยชน ์
- บางคร้ังฉนัคิดวา่มนัเป็นเร่ืองท่ีน่าเบ่ือหน่าย
ส าหรับ 
ผูเ้รียน (ส) 

2 - 5.00 - 

ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
และลกัษณะเวบ็ไซดก์ารเรียนรู้
ท่ีดี 

- ฉนัสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองในทุกๆท่ีผา่น
โทรศพัทมื์อถือ (ต) (ส) 
- ฉนัเลือกเวลาท่ีจะเรียนเองได ้(ต) (ส) 

4 2 10.00 5.00 

 
จากตารางท่ี 4.13 ช้ีให้เห็นว่าผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถการใชภ้าษาองักฤษต ่าและ

สูงมีความเห็นโดยรวมท่ีสอดคลอ้งกนัว่าการเรียนดว้ยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล 
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เป็นวิธีการเรียนท่ีมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย มากท่ีสุด(ค่าเฉล่ีย (ต)= 42.50, ค่าเฉล่ีย (ส) = 37.50) 
นอกจากน้ีจากระดบัการประเมินของการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล 
ผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษต ่าและสูงมีความคิดเห็นวา่ การเรียนภาษาองักฤษบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล นั้นมีประโยชน์ต่อผูเ้รียน(ค่าเฉล่ีย (ต)= 1.00, ค่าเฉล่ีย (ส) = 0.90)  
ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากตารางท่ี 4.14 

 

ตารางที ่4.14  ระดบัการประเมินของผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษต ่าและสูงต่อ 
การเรียนดว้ยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล  
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ระดบัความสามารถของผูเ้รียน

 ขา้พเจา้คิดวา่โดยรวมแลว้การเรียนดว้ยบทเรียนบนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล 

ต ่า สูง
1

DPU



 
 

บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
บทน้ีเป็นการน าเสนอการสรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ท่ีไดจ้าก

ผลการวจิยัเร่ือง ผลของการเรียนภาษาองักฤษเร่ือง กาล โดยใชบ้ทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมี
ต่อความสามารถในการใชก้าลในภาษาองักฤษของนกัศึกษาตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
 
5.1  สรุปผลการวจัิย 

ผูว้ิจยัไดแ้บ่งขอ้มูลของการวิจยัออกเป็น 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative 
Data) และขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) เพื่อตอบค าถามการวิจยันอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัใชก้าร
วเิคราะห์ขอ้มูลแบบเน้ือหา (Content Analysis) เพื่อวเิคราะห์แบบบนัทึกการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยมี
ผลการวจิยัดงัน้ี 

5.1.1  ผลการวเิคราะห์การหาค่าประสิทธิภาพเคร่ืองมือตามเกณฑ์มาตรฐาน90/90ของบทเรียน
ภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) พบวา่ มีนกัศึกษาท่ีมีคะแนนผา่นเกณฑ์ร้อย
ละ 80 จ  านวน 18 คน คิดเป็น ร้อยละ 90.00% และมีค่าเฉล่ียผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90 เท่ากบั 18 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.51 คิดเป็นร้อยละ 90.00% ดงัจะเห็นไดจ้ากตารางท่ี 4.1 และ 4.2 ซ่ึงจากผลการ
หาค่าประสิทธิภาพเคร่ืองมือตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 สามารถตอบค าถามการวิจยัขอ้ท่ี 1 ท่ีว่า
“บทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง กาล จะมีคุณภาพและค่าประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 90/90 หรือไม่”  ซ่ึงไดผ้ลการหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือว่าบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเร่ืองกาล (Tense) มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐานท่ี 90/90 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน
ขอ้ท่ี 1 

5.1.2  ผลการวจิยัพบวา่ส่วนต่างของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของผูเ้รียนท่ี
มีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนั โดยผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษ
ต ่า มีค่าเฉล่ีย (Mean) ท่ี3.68 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูท่ี่ 1.40 ในขณะท่ีผูเ้รียนท่ีมี 
ความสามารถทางภาษาสูง มีค่าเฉล่ีย (Mean)ท่ี 4.83 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) อยูท่ี่ 1.20
ซ่ึงเม่ือท าการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัเรียนระหวา่งความสามารถทางภาษาองักฤษต ่า
และสูงดว้ยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) แบบ Independent Sample t-test 
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พบวา่ค่าสถิติมีค่าเท่ากบั 3.95 ซ่ึงหมายความวา่ ผลต่างระหวา่งคะแนนจากการท าแบบทดสอบการ
เรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนของตวัอย่างท่ีเป็นผูเ้รียนท่ีมีระดับความสามารถการใช้กาลใน
ภาษาองักฤษทั้งสูงและต ่า ดว้ยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 

5.1.2.1  นอกจากน้ีความสามารถการใช้กาลในภาษาองักฤษก่อนและหลังเรียนด้วย
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) มีความแตกต่างกนัภายในกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบั
ความสามารถทางภาษาองักฤษต ่าโดยมีค่าเฉล่ียหลงัเรียนท่ี 13.03 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 
3.45ซ่ึงสูงกว่าก่อนเรียนท่ีค่าเฉล่ีย 9.35 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.40ซ่ึงเม่ือท าการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัเรียนภายในกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษต ่า
ดว้ยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) แบบ Dependent Sample t-test พบว่า
ค่าสถิติมีค่าเท่ากบั 16.75หรืออาจกล่าวไดว้่า ผลต่างระหว่างคะแนนจากการท าแบบทดสอบการ
เรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล ภายในกลุ่มผูเ้รียนท่ีมี
ระดบัความสามารถการใช้กาลในภาษาองักฤษต ่า (Tense) มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  

5.1.2.2  ในขณะท่ีการผลวิจยัการเปรียบเทียบผลต่างความสามารถการใช้กาลใน
ภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียนภายในกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษสูง โดยมี
ค่าเฉล่ียหลงัเรียนท่ี 17.57 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 3.15ซ่ึงสูงกวา่ก่อนเรียนท่ีค่าเฉล่ีย 12.74
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.77 ซ่ึงเม่ือท าการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัเรียน
ภายในกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษสูงดว้ยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง 
กาล (Tense) แบบ Dependent Sample t-test พบว่าค่าสถิติมีค่าเท่ากบั 25.52 หรืออาจกล่าวไดว้่า 
ผลต่างระหวา่งคะแนนจากการท าแบบทดสอบการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense)  ภายในกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถการใช้กาลใน
ภาษาองักฤษสูงมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

5.1.3 ผลการวิจัยเก่ียวกับผลต่างโดยเฉล่ียเก่ียวกับความคิดเห็นหลังเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) ของผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษสูงและต ่าในการ
ใช้กาลในภาษาองักฤษ พบว่า โดยเฉล่ียแล้วความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถทาง
ภาษาองักฤษต ่ามีค่าเฉล่ีย (Mean) ท่ี 4.16และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.27ในขณะท่ีความ
คิดเห็นโดยเฉล่ียของผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษสูงมีค่าเฉล่ีย (Mean) อยูท่ี่ 4.19
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.21 และเม่ือท าการเปรียบเทียบผลต่างเก่ียวกบัผลต่างโดย
เฉล่ียเก่ียวกบัความคิดเห็นหลงัเรียนบนเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) ของผูเ้รียน
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ท่ีมีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษต ่ าและสูงในการใช้กาลในภาษาอังกฤษ ด้วยสถิติ 
Independent Samples t-test พบว่า ค่าสถิติมีค่าเท่ากบั 0.51และค่า Sig ท่ี 0.31ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่า 
ความคิดเห็นหลังเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) ของผู ้เรียนท่ีมีระดับ
ความสามารถทางภาษาองักฤษต ่าและสูงในการใช้กาลในภาษาองักฤษ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

 
5.2  การอภิปรายผลการวจัิย 

จากผลการวจิยัเร่ืองผลของการเรียนภาษาองักฤษเร่ือง กาล (Tense) โดยใชบ้ทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีต่อความสามารถในการใชก้าลในภาษาองักฤษของนกัศึกษาสามารถ
น าไปสู่การอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

5.2.1  ผลการวิเคราะห์การหาค่าประสิทธิภาพเคร่ืองมือตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 ของ
บทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) พบวา่ มีนกัศึกษาท่ีมีคะแนนผา่น
เกณฑร้์อยละ 80 จ  านวน 18 คน คิดเป็น ร้อยละ 90.00% และมีค่าเฉล่ียผา่นเกณฑ์ ร้อยละ 90 เท่ากบั 
18 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.51 คิดเป็นร้อยละ 90.00% ดงัจะเห็นไดจ้ากตารางท่ี 4.1 และ 4.2 ซ่ึงจาก
ผลการหาค่าประสิทธิภาพเคร่ืองมือตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 สามารถตอบค าถามการวิจยัขอ้ท่ี 1 
ท่ีวา่“บทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง กาล จะมีคุณภาพและค่าประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 90/90 หรือไม่”  ซ่ึงไดผ้ลการหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือว่าบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเร่ืองกาล (Tense) มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐานท่ี 90/90 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน
ขอ้ท่ี 1 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

5.2.1.1 บทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) ท่ีผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากบัประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูว้ิจยัได้
สร้างบทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยท าการศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัการจดั
บทเรียนและการออกแบบการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบั Dillon (1991) และ Khan (1997) ท่ีได้
ให้แนวคิดเก่ียวกับขั้นตอนในการสร้างบทเรียนมีลกัษณะเป็นส่ือหลายมิติ (Hypermedia) ซ่ึง
หลักการน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาเว็บเพื่อการเรียนการสอน 
นอกจากน้ีผู ้วิจ ัยยงัก าหนดจุดประสงค์ในการเรียนเร่ือง กาล จากหนังสือการใช้ไวยากรณ์
ภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ถึงระดบักลางจากส านกัพิมพใ์นประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งหมด 29 เล่ม 
(รายช่ือหนงัสือทั้งหมดและตารางการเรียงล าดบั ดูไดจ้ากภาคผนวก) ซ่ึงศึกษาควบคู่ไปงานวิจยัของ
Jansom, S.(2006) และเลือก 5 กาล ท่ีใชส้อนอยูใ่นหนงัสือการใชไ้วยากรณ์ภาษาองักฤษ โดยมีการ
เรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก ยึดให้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซ่ึง

DPU



133 
 

สอดคล้องกับงานวิจยัทั้ งในและต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการสอนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เช่น สุพฒัน์ สุกมลสันต ์(2541) สุพตัรา สุจริตรักษ ์(2553) กมร บุตรแสง (2545) กิตติ
ยา ทศันะสกุล (2546) บุญเชิด เกตุแกว้ (2540) เสาวดี คลา้ยโสม (2545) ธนากร หาญกุล (2543) 
Hindes (1999) Jarvis H. (2008) Al-Jalf  (2005) ซ่ึงช้ีให้เห็นวา่ บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เป็นส่ือท่ีเหมาะสมกบัการสอนไวยากรณ์ภาษาองักฤษเร่ือง กาล (Tense) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Bloom 
(1981 อา้งถึงใน มนตรี แยม้กสิกร , 2550) ท่ีกล่าววา่เกณฑ์ประสิทธิภาพ 90/90 เหมาะส าหรับส่ือท่ี
สนบัสนุนใหผู้เ้รียนซ่ึงเป็นผูเ้รียนดว้ยตนเองและเน่ืองจากการเรียนไวยากรณ์ภาษาองักฤษเร่ือง กาล 
(Tense) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนนั้น ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดทุ้กท่ี
ทุกเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบักิดานนัท์ มลิทอง (2543) ท่ีกล่าวท่ีประโยชน์ของการเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตวา่ เป็นการขยายขอบเขตการเรียนรู้ของผูเ้รียนมีทุกหนทุกแห่งจากห้องเรียนปกติไปยงั
บา้นและท่ีท างาน ท าใหไ้ม่เสียเวลาในการเดินทาง และผูเ้รียนสามารถควบคุมการเรียนตามความ
ตอ้งการและความสามารถของตนเองได ้อีกทั้งยงัเป็นการสนบัสนุนให้ผูเ้รียนรู้จกัแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง (Active Learners) หลีกเล่ียงการก ากบัให้ผูส้อนเป็นผูป้้อนขอ้มูลหรือค าตอบผูเ้รียนควร
เป็นผูข้วนขวายใฝ่หาขอ้มูลองค์ความรู้ต่างๆเองโดยการแนะน าของผูส้อนเป็นท่ีทราบดีอยู่แลว้ว่า
อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกดงันั้นการจดัการเรียนการสอนผา่นเวบ็น้ีจะช่วยให้
ผูเ้รียนสามารถหาขอ้มูลไดด้ว้ยความสะดวกและรวดเร็วทั้งยงัหาขอ้มูลไดจ้ากแหล่งขอ้มูลทัว่โลก
เป็นการสร้างความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ (Angelo, 1993 อา้งถึงในวิชุดา รัตนเพียร, 
2542) 

5.2.1.2 การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน แบบทดสอบทา้ยบท
ของแต่ละบทเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาท่ีเก่ียวกบัเร่ืองการเปรียบเทียบ
คุณภาพของแบบทดสอบเลือกตอบท่ีมีจ านวนตวัเลือกท่ีต่างกนัโดยการใชท้ฤษฎีการตอบขอ้ค าถาม
(ชาติชาย กูกิ้ตติไมตรี, 2533) ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ค่าความยากของแบบทดสอบชนิด 4 ตวัเลือก มี
ความยากในการตอบถูกมากกว่าแบบทดสอบชนิด 3 ตวัเลือกในส่วนของค่าอ านาจจ าแนกของ
ขอ้สอบ พบวา่ แบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตวัเลือก มีค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบสูงกว่า
แบบทดสอบชนิด 3 และ 5 ตวัเลือก และแบบทดสอบชนิด 4 ตวัเลือก มีโอกาสเดาค าตอบไดถู้กตอ้ง
น้อยกว่าแบบทดสอบชนิด 3 ตวัเลือก สรุปคือ แบบทดสอบท่ีมีตัวเลือกจ านวนมาก ผูเ้รียนจะมี
โอกาสในการเดาค าตอบไดถู้กตอ้งน้อยลง สอดคลอ้งกบัดรุณ หาญตระกูล (อา้งถึงในชาติชาย กู้
กิตติไมตรี, 2533) พบวา่ แบบทดสอบ 4 ตวัเลือกมีค่าความเช่ือมัน่สูงกวา่แบบทดสอบท่ีมี 2 ตวัเลือก 
3 ตวัเลือก และ 5 ตวัเลือก อีกทั้งความเท่ียงตรงของแบบทดสอบจะลดลงเม่ือลดจ านวนตวัเลือกลง 
นอกจากน้ี Lindvall (1961, pp. 69-73 อา้งถึงในชาติชาย กูกิ้ตติไมตรี, 2533) กล่าววา่ แบบทดสอบ
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แบบเลือกตอบแต่ละขอ้ควรมีตวัเลือกอย่างน้อย 4 ตวัเลือก ทั้งน้ีเพื่อแก้การเดาของผูเ้รียนและ
จ านวนตวัเลือกขนาดน้ี นบัวา่เป็นแบบท่ีนิยมกนัทัว่ไป และเป็นแบบทดสอบท่ีนบัว่าให้ผลเช่ือถือ
ได้ดว้ยเหตุผลดงักล่าวท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสร้างแบบทดสอบ แบบปรนัยชนิด 4 ตวัเลือก 
เพื่อใหบ้ทเรียนมีประสิทธิภาพเพิ่มยิง่ข้ึน 

5.2.2  ผลต่างระหว่างคะแนนจากการท าแบบทดสอบการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนของ
ตวัอยา่งท่ีเป็นผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถการใช้กาลในภาษาองักฤษทั้งต ่าและสูง ดว้ยบทเรียน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 อาจจะมาจากสาเหตุต่อไปน้ี 

5.2.2.1 คุณลกัษณะของผูเ้รียนภาษาท่ีดี (Naiman et al., 1978 อา้งถึงใน Rubin, 1987) 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเจอแดน (Jerdan, 1993) ท่ีกล่าววา่ ผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถการเรียนภาษาสูง
จะมีระดบัการรับรู้ท่ีสูงกว่า ความสนใจท่ีสูงกว่า และความพยายามท่ีจะเรียนรู้ด้วยตนเองสูงกว่า
ผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถการเรียนภาษาต ่า ซ่ึงจากเหตุผลขา้งตน้น้ีสามารถสนบัสนุนขอ้คน้พบ
ของการวิจยัคร้ังน้ีได้ว่า ผูเ้รียนท่ีมีระดับความสามารถทางภาษาองักฤษสูงมีคะแนนเฉล่ียของ
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนสูงกวา่ผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษต ่า หรือ
อาจกล่าวไดว้่า ผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษสูงมีความสนใจและกระตือรือร้น
มากกวา่ผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษต ่า 

5.2.2.2  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self – Study) วิธีการเรียนรู้น้ีท าให้ผูเ้รียนพฒันาผลการ
เรียนไดต้ามความสามารถการเรียนรู้ของตนเอง รู้จกัการแกปั้ญหาการเรียนดว้ยตนเองในระดบัหน่ึง 
ซ่ึงเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้วิธีการท่ีจะเรียน (Knowing how to learn) (Hiemstra and Burns (1997 
อา้งถึงใน ชาญ กล่ินซ้อน  ,2550))ซ่ึงอาจจะท าให้ผูเ้รียนเกิดความคงทนในการจ าความรู้ท่ีเรียนได้
มากกวา่ สอดคลอ้งกบัKnowles (1975, pp. 15-17 อา้งถึงใน แสงเดือน เจริญฉิม, 2555) ท่ีกล่าวถึง
ความส าคญัของการเรียนรู้ดว้ยตนเองวา่ ผูท่ี้เรียนรู้ดว้ยความคิดริเร่ิมของตนเองจะเรียนไดม้ากกว่า 
และดีกวา่ผูเ้รียนท่ีเป็นเพียงผูรั้บหรือรอใหค้รูถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เท่านั้น คนท่ีเรียนดว้ยตนเองจะ
เรียนอย่างตั้ งใจ มีจุดมุ่งหมายและมีแรงจูงใจ สามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ได้ดีกว่าและ
ยาวนานกวา่ผูเ้รียนท่ีรอรับค าสอนแต่เพียงอยา่งเดียว อีกทั้งเน่ืองจากโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
ซ่ึงมีความเปล่ียนแปลงใหม่ๆเกิดข้ึนเสมอและขอ้เท็จจริงเช่นน้ีเป็นเหตุผลไปสู่ความจ าเป็นทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเองจึงเป็นกระบวนการต่อเน่ืองตลอดชีวิตซ่ึงจาก
ผลการวิจยัของผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษต ่าและสูงท่ีระบุตรงกนัวา่ผูเ้รียนทั้ง
สองกลุ่มมีความพฒันาทางดา้นผลการเรียนท่ีดีข้ึนนอกจากน้ีอาจเป็นเพราะวา่  บทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนนั้นเน้นให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ตาม
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แนวคิดการสอนภาษาของBrown (2001, pp. 43) ทั้งน้ีบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึน เปิดใหผู้เ้รียนสามารถฝึกท าแบบฝึกหดัซ ้ าๆ หรือยอ้นกลบัไปดูค าอธิบายไดจ้นกวา่ผูเ้รียนจะเกิด
ความเขา้ใจเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประเภทฝึกหัด 
(Drills and Practice) (ฐาปนีย ์ธรรมเมธา, 2541) ซ่ึงในการทบทวนหรือการฝึกหัดซ ้ าๆนั้นจะให้
ผูเ้รียนเกิดความช านาญ การจดจ า และความเขา้ใจในตวัเน้ือหานั้นๆ 

5.2.2.3  การรับรู้ (Perception) ของนกัศึกษาต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่ีทั้ง
ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษต ่าและสูงเห็นตรงกนัว่า พวกเขาเห็นคุณค่าของบทเรียน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากแบบบนัทึกการเรียนรู้ท่ีช้ีให้เห็นวา่ผูเ้รียน
ทั้งสองกลุ่มมีความคิดเห็นวา่บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์ต่อการเรียนภาษาองักฤษ
ของพวกเขา ซ่ึงจะท าใหพ้วกเขาไดรั้บรู้ค าศพัทใ์หม่ๆ และส านวนใหม่ๆท่ีไม่ปรากฏอยูใ่นบทเรียน
ท่ีพวกเขาเรียนอยู ่ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจีรวุฒ ลว้นกล่ินหอม (2549) ท่ีกล่าววา่ การรับรู้เป็นพื้นฐานการ
เรียนท่ีส าคญัของบุคคล เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ ข้ึนอยูก่บัการรับรู้จากสภาพแวดลอ้ม
ของตนและความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้นๆ ดงันั้นการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
จึงข้ึนอยู่กบัปัจจยัการรับรู้และส่ิงเร้าท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปัจจยัการรับรู้ประกอบไปดว้ยประสาท
สัมผสั และทศันคติ กล่าวคือจะตอ้งมีความรู้เดิม ความตอ้งการ และทศันะคติท่ีดี เป็นตน้ 

อยา่งไรก็ตามขอ้มูลเชิงคุณภาพสะทอ้นให้เห็นวา่อุปสรรคในการเรียนรู้ดว้ยตนเองของ
ผูเ้รียนผ่านบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้ น ซ่ึงมีหลายปัจจัยท่ีท าให้ผู ้เรียนไม่ประสบ
ความส าเร็จในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง หรือไม่ไดผ้ลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัไว ้อาจจะมีสาเหตุมาจาก
ปัจจยัต่อไปน้ี 

5.2.2.4  การขาดความช่วยเหลือในการเรียนเน่ืองจากไม่มีครูผูส้อน ดงันั้นบทบาทของ
ครูผูส้อนจึงจ าเป็นมากในการเรียนแบบเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียน และควรมีช่องทางให้นกัศึกษา
ได้ติดต่อกบัครูผูส้อน หรือมีการตรวจสอบความกา้วหน้าในการเรียนเป็นระยะๆ โดยเฉพาะกบั
ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษต ่าจะตอ้งการความช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่จากครูผูส้อน
มากกวา่ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั Swatevacharkul, R. 
(2006) ท่ีกล่าวว่า กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษต ่ามองวา่บทบาทหนา้ท่ีของ
ครู ซ่ึงเป็นหน่ึงปัจจัยท่ีส าคัญในการเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยตนเองของพวกเขา 
นอกจากน้ีพวกเขาระบุเพิ่มเติมว่าครูผูส้อนช่วยกระตุน้และสนบัสนุนให้พวกเขาคิดดว้ยตวัเอง ซ่ึง
เป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูเ้รียนทั้งในหอ้งเรียนและนอกห้องเรียน 

5.2.2.5  ผลจากแบบบนัทึกสะทอ้นให้เห็นว่าผูเ้รียนขาดความอดทนในการเรียน 
เ น่ืองจากองค์ประกอบของการเ รียน รู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความ รู้ด้วยตนเอง 
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(Constructivism) เม่ือผูเ้รียนรับและซึมซับขอ้มูลหรือประสบการณ์ใหม่เขา้ไปสัมพนัธ์กบัความรู้ 
หรือโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู่เดิมหากไม่สามารถสัมพนัธ์กันได้ จะเกิดภาวะไม่สมดุลข้ึน 
Disequilibrium (Piaget อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2545) ซ่ึงสอดคลอ้งกบันกัการศึกษาวฒันาพร 
ระงบัทุกข ์(2541อา้งถึงใน วาสนา ณ สุโหลง, 2553) ท่ีกล่าวถึงภาวะไม่สมดุลนั้น เกิดจากท่ีผูเ้รียน
ไม่ปรับความคิดในโครงสร้างทางปัญญาของตนเอง และไม่สนใจท่ีจะเขา้ใจกบัส่ิงท่ีเรียนรู้อยู่ซ่ึง
การขาดความอดทนในการเรียนนั้น ผูว้ิจยัมองว่าน่าจะส่งผลมาจากการขาดความช่วยเหลือในการ
เรียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากครูผูส้อน ดงัท่ีอภิปรายไวไ้วก่้อนหนา้น้ี 

5.2.2.6  บริบทผูเ้รียนและผูส้อนต่อวธีิการเรียนการสอน 
เน่ืองจากการเรียนของผูเ้รียนในปัจจุบนัเป็นการเนน้ท่ีผูส้อนไม่ใช่ผูเ้รียน ถึงแมว้า่จะมี

การสนบัสนุนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองก็ตาม ดงัท่ีทองจนัทร์ หงส์ลดารมภ ์(2550) กล่าว
ว่า บทบาทของการเรียนการสอนจะเน้นท่ีผูเ้รียนไม่ใช่ผูส้อน ผูส้อนท าหน้าท่ีเป็นผูอ้อกแบบ
กิจกรรมการเรียนของผูเ้รียนในรูปของโจทยปั์ญหา (Problem) จดัหาทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning 
Resource) ต่างๆใหผู้เ้รียนไดเ้รียนเพื่อแสวงหาความรู้และทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปัญหา ผูส้อนท า
หนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนการเรียนรู้ ผูเ้รียนอาจจะตอ้งการให้ผูส้อนแนะน าหรือสอนทุกวิธีการเรียนรู้
ตลอดเวลา จึงท าใหคิ้ดวา่การเรียนรู้ดว้ยตนเองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประโยชน์
มากต่อการเรียนเร่ืองกาล (Tense) ของกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษต ่าและสูง 

นอกจากน้ีผลของแบบสอบถามความคิดเห็นหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในเร่ืองของการตอบโจทยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง ยงัสามารถสนบัสนุนสาเหตุท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ โดยผลช้ีให้เห็นว่าผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษต ่าคิดว่าตอบสนองการ
เรียนรู้ด้วยตนเองน้อยกว่า (ค่าเฉล่ีย 3.63) ผูเ้รียนท่ีมีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสูง 
(ค่าเฉล่ีย 3.90) ทั้งน้ีเน่ืองจากผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษสูงมีความสามารถ 
(Proficiency) ในการเรียนรู้สูงกว่า ก็ย่อมท่ีจะมีความพร้อมมากกว่า ประเด็นน้ีจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ี
ครูผู ้สอนต้องตระหนักถึงการใช้วิธีการเรี ยนรู้ด้วยตนเองกับผู ้เ รียนท่ีมีความสามารถทาง
ภาษาองักฤษต ่าโดยอาจต้องให้ความช่วยเหลือสนับสนุนมากกว่าผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทาง
ภาษาองักฤษสูง 

5.2.3  ผลการวจิยัของผลต่างความคิดเห็นหลงัเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) 
ของผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษต ่าและสูงในการใช้กาลในภาษาองักฤษ พบว่า 
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงโดยภาพรวมของแบบสอบถามความคิดเห็น
ทั้งหมด 11 ขอ้ ของผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษต ่าและสูงจ านวน 80 คน พบวา่ 
โดยรวมแลว้ผูเ้รียนมีความความคิดเห็นท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง 
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กาล (Tense)อาจเป็นเพราะว่า  บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนนั้นมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ซ่ึงเนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอน
ภาษาของBrown (2001, pp. 43) ทั้งน้ีบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เปิดให้
ผูเ้รียนสามารถฝึกท าแบบฝึกหดัซ ้ าๆ หรือยอ้นกลบัไปดูค าอธิบายไดจ้นกวา่ผูเ้รียนจะเกิดความเขา้ใจ
เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประเภทฝึกหัด (Drills and 
Practice) (ฐาปนีย ์ธรรมเมธา 2541, น.208 - 210) จึงสรุปไดว้า่ บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ี
ผูว้จิยัสร้างข้ึน มีประโยชน์และเหมาะต่อการน ามาใชป้ระกอบการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

จากการอภิปรายขา้งตน้สามารถสรุปได้ตามรูปภาพความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนท่ี
เรียนรู้ดว้ยตนเอง ครูผูส้อน และส่ือท่ีใชใ้นการประกอบการสอน 
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บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WBI)  

ท่ีมีคุณภาพ 

การรับรู้และการเห็น

คุณค่าของการศึกษาดว้ย

ตนเองของผูเ้รียน 

บทบาทของ

ครูผู้สอน 

ผลการเรียนที่ด ี

DPU



138 
 

5.3  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
5.3.1  ส าหรับงานวจิยั 

5.3.1.1  ควรมีการศึกษาและพฒันาบทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เก่ียวกบัไวยากรณ์ในเน้ือหา อ่ืนๆ โดยผ่านทกัษะการส่ือสารต่างๆ เช่น ทกัษะการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน เพื่อพฒันาบทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเก่ียวกบัไวยากรณ์ให้
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5.3.1.2  ในการวิจยัควรให้เวลากบัผูเ้รียนศึกษาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดว้ย
ตนเองยาวนานมากข้ึน เช่น 1 ภาคเรียนการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบผลของการเรียนอนัเน่ืองมาจาก
ปัจจยัดา้นระยะเวลาเรียน 

5.3.1.3  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบถึงความคงทน (Retention) ทางการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนดว้ยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกบัการเรียนวธีิการสอนแบบในหอ้งเรียนวา่วิธีการสอน
แบบใดสามารถท าใหผู้เ้รียนมีความคงทนต่อการเรียนรู้มากกวา่กนั 

5.3.2  ส าหรับผูบ้ริหารการศึกษา 
5.3.2.1  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมวิธีการเรียนรู้ดว้ยตนเองผ่านบทเรียนหรือ

เน้ือหาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยท่ีมีครูผูส้อน ท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ และ
การสนับสนุนผูเ้รียน เน่ืองจากวิธีการเรียนการสอนแบบน้ีช่วยพฒันาความสามารถของผูเ้รียน
ส าหรับการเป็นผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงส่ิงน้ีจะช่วยให้ตอบสนองการเรียนรู้แบบเนน้ผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลางได ้

5.3.3  ส าหรับครูผูส้อน 
5.3.3.1  ครูผูส้อนตอ้งให้ความช่วยเหลือและสนบัสนุนผูเ้รียนตลอดระยะเวลาท่ีเรียนรู้

ดว้ยตนเองผ่านบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากครูผูส้อนเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสามารถ
ช่วยลดหรือขจดัอุปสรรคในการเรียนลงได ้ 
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ภาคผนวก ก 

ผลของการหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ แบบฝึกหัดระหว่างเรียน 

โดยใช้สูตรKR 20 ความยากง่าย อ านาจจ าแนกและการหาค่า

สัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha 

 

 

 

 

 

 

DPU



150 
 
 

การค านวณค่าความเช่ือมัน่ดว้ยสูตร KR.20 (แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน) 

 

จากสูตรการค านวณค่าความเช่ือมัน่ดว้ยสูตร KR.20 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (X) X2

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 361

2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 16 256

3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 18 324

4 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 11 121

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 17 289

6 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 11 121

7 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 17 289

8 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 324

9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 16 256

10 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 196

11 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 324

12 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 17 289

13 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 15 225

14 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 361

15 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 16 256

16 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 196

17 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 12 144

18 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 7 49

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 19 361

20 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 8 64

รวม 16 15 16 16 14 14 16 16 16 14 15 14 14 16 16 14 14 15 15 16 302 4806

p 0.75 0.75 0.85 0.90 0.70 0.70 0.75 0.85 0.80 0.70 0.75 0.70 0.70 0.85 0.70 0.70 0.70 0.70 0.75 0.80

q 0.25 0.25 0.15 0.10 0.30 0.30 0.25 0.15 0.20 0.30 0.25 0.30 0.30 0.15 0.30 0.30 0.30 0.30 0.25 0.20

pq 0.19 0.19 0.13 0.09 0.21 0.21 0.19 0.13 0.16 0.21 0.19 0.21 0.21 0.13 0.21 0.21 0.21 0.21 0.19 0.16

คนท่ี
ขอ้

คะแนน
รวม

∑pq =3.62
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ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบบทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) ทั้งฉบบัมีค่าเท่ากบั 0.702 

ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบแบบทดสอบ  
 

ข้อที ่ P r 
1 0.75 0.25 
2 0.75 0.25 
3 0.85 0.15 
4 0.9 0.1 
5 0.7 0.3 
6 0.7 0.3 
7 0.75 0.25 
8 0.85 0.15 
9 0.8 0.2 
10 0.7 0.3 
11 0.75 0.25 
12 0.7 0.3 
13 0.7 0.3 
14 0.85 0.15 
15 0.7 0.3 
16 0.7 0.3 
17 0.7 0.3 
18 0.7 0.3 
19 0.75 0.25 
20 0.8 0.2 

เกณฑ ์ 
ค่าความยากง่าย (P) ค่าระหวา่ง 0.20 – 0.80  
ค่าอ านาจจ าแนก (r)  ค่าระหวา่ง 0.20 – 1.00 
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ผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนเร่ือง Present Simple Tense 

ทั้งฉบบัมีค่าเท่ากบั 0.70 

(X) X2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 81

2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 81

3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 81

4 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 7 49

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

6 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 4 16

7 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 81

8 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 8 64

9 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8 64

10 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 9

11 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 81

12 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8 64

13 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 81

14 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 81

15 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 81

16 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 6 36

17 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 6 36

18 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 9

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

20 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 9

รวม 14 15 16 17 11 14 14 17 16 14 148 1204

p 0.70 0.75 0.80 0.85 0.55 0.70 0.70 0.85 0.80 0.70

q 0.30 0.25 0.20 0.15 0.45 0.30 0.30 0.15 0.20 0.30

pq 0.21 0.19 0.16 0.13 0.25 0.21 0.21 0.13 0.16 0.21

∑pq = 1.85

ขอ้ คะแนนรวม
คนท่ี

Present Simple Tense
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 ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเร่ือง Present Continuous 

Tense ทั้งฉบบัมีค่าเท่ากบั 0.71 

(X) X2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 81

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

12 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 6 36

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

15 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 7 49

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

17 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6 36

18 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 6 36

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

รวม 17 18 17 19 19 18 19 20 19 18 184 1738

p 0.85 0.90 0.85 0.95 0.95 0.90 0.95 1.00 0.95 0.90

q 0.15 0.10 0.15 0.05 0.05 0.10 0.05 0.00 0.05 0.10

pq 0.13 0.09 0.13 0.05 0.05 0.09 0.05 0 0.05 0.09

คนท่ี
ขอ้ คะแนนรวม

Present Continouns Tense

∑pq = 0.72
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 ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเร่ือง Future Simple 

Tense ทั้งฉบบัมีค่าเท่ากบั 0.72 

(X) X2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

10 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 6 36

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

16 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 81

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

18 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 7 49

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

รวม 18 20 19 20 19 20 17 20 20 19 192 1866

p 0.90 1.00 0.95 1.00 0.95 1.00 0.85 1.00 1.00 0.95

q 0.10 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.15 0.00 0.00 0.05

pq 0.09 0 0.05 0 0.05 0 0.13 0 0 0.05

คนท่ี
ขอ้ คะแนนรวม

Future Simple Tense

∑pq = 0.36
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 ผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนเร่ือง Past Simple Tense 

ทั้งฉบบัมีค่าเท่ากบั 0.71 

(X) X2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 81

3 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 6 36

4 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 7 49

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 6 36

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

8 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 6 36

9 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 6 36

10 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 64

11 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 5 25

12 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 81

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

14 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4 16

15 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 7 49

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

18 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 4

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

20 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 81

รวม 15 15 17 14 16 15 14 15 18 15 154 1294

p 0.75 0.75 0.85 0.70 0.80 0.75 0.70 0.75 0.90 0.75

q 0.25 0.25 0.15 0.30 0.20 0.25 0.30 0.25 0.10 0.25

pq 0.19 0.19 0.13 0.21 0.16 0.19 0.21 0.19 0.09 0.19

คนท่ี
ขอ้ คะแนนรวม

Past Simple Tense

∑pq = 1.735
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ผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนเร่ือง Past Simple Tense ทั้ง

ฉบบัมีค่าเท่ากบั 0.70 
 

(X) X2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 81

3 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 64

4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 5 25

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

6 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 6 36

7 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 81

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

9 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 36

10 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 81

11 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 81

12 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 81

13 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 25

14 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 5 25

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

16 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 9

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

18 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 64

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100

20 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 81

รวม 17 17 14 13 16 13 16 17 18 19 160 1370

p 0.85 0.85 0.70 0.65 0.80 0.65 0.80 0.85 0.90 0.95

q 0.15 0.15 0.30 0.35 0.20 0.35 0.20 0.15 0.10 0.05

pq 0.13 0.13 0.21 0.23 0.16 0.23 0.16 0.13 0.09 0.05

คนท่ี
ขอ้ คะแนนรวม

Present Perfect Tense

∑pq = 1.51
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การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใชสู้ตร Cronbach’s Alpha 
 

ขอ้ Cronbach's Alpha 

1 0.72 

2 0.81 

3 0.85 

4 0.88 

5 0.60 

6 0.70 

7 0.86 

8 0.80 

9 0.80 

10 0.74 

11 0.80 

Reliability 0.78 
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ภาคผนวก ข 

ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญ ด้านส่ือบทเรียนบนเครือข่าย

อนิเทอร์เน็ต ด้านแบบทดสอบและแบบฝึกหัดภาษาองักฤษ 
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ดา้นส่ือบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ขอ้ รายการ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ค่าเฉล่ีย 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 การออกแบบ         

1.1 ความน่าสนใจของหนา้จอภาพ 4 4 4 4.00 

1.2 การออกแบบของหนา้จอภาพ 4 3 4 3.67 

1.3 ความสะดวกการใชง้าน 4 4 5 4.33 

1.4 ความเหมาะสมการใชสี้ขนาด 
ของภาพและขนาดตวัอกัษร 

5 4 5 4.67 

1.5 การใชภ้าพเคล่ือนไหวและเสียง 5 4 4 4.33 

2 การจดับทเรียน         

2.1 
การลงทะเบียนส าหรับการเร่ิม 
ใชบ้ทเรียนคร้ังแรก 

5 4 5 4.67 

2.2 การเขา้ใชง้านส าหรับผูเ้รียนท่ี 
ลงทะเบียนไวแ้ลว้ 

5 5 5 5.00 

2.3 การล าดบัเน้ือหาผูเ้รียน 4 5 4 4.33 

2.4 
เทคนิคการน าเสนอเน้ือหาแต่ละ
ส่วน 

4 4 4 4.00 

2.5 การใหผ้ลตอบกลบั (Feedback) 4 3 4 3.67 

2.6 การบนัทึกกิจกรรมและการติดตาม
ผูเ้รียน 

4 4 3 3.67 

2.7 
การรายงานขอ้มูลและสถิติต่างๆ
ส าหรับผูเ้รียน 

4 4 4 4.00 

2.8 
การรายงานขอ้มูลและสถิติต่างๆ
ส าหรับผูส้อน 

3 4 4 3.67 

     

4.15 
 

DPU



160 
 
 

ดา้นเน้ือหา 

ขอ้ รายการ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ค่าเฉล่ีย 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 ความถูกตอ้งของเน้ือหา 4 3 3 3.33 
2 ปริมาณเน้ือหาในแต่ละบท 4 5 4 4.33 
3 ความชดัเจนในการอธิบาย

เน้ือหา 
4 4 5 4.33 

4 ล าดบัความยาก-ง่าย ในการ
น าเสนอเน้ือหา 

4 4 4 4.00 

5 ความเหมาะสมของเน้ือหากบั
ระดบัผูเ้รียน 4 4 5 4.33 

     

4.07 
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ดา้นแบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน 

ขอ้ วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 
ผูเ้ช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 Present Simple Tense 1 1 1 1.00 
2 Present Simple Tense 1 1 0 0.67 
3 Present Simple Tense 1 0 1 0.67 
4 Present Simple Tense 1 0 1 0.67 
5 Present Simple Tense 1 1 1 1.00 
6 Present Simple Tense 1 1 1 1.00 
7 Present Simple Tense 1 1 1 1.00 
8 Present Simple Tense 0 1 1 0.67 
9 Present Continuous Tense 1 1 1 1.00 

10 Present Continuous Tense 1 1 1 1.00 
11 Present Continuous Tense 1 1 1 1.00 
12 Present Continuous Tense 1 1 1 1.00 
13 Present Continuous Tense 1 1 1 1.00 
14 Present Continuous Tense 1 1 1 1.00 
15 Present Continuous Tense 1 1 1 1.00 
16 Future Simple Tense 1 1 1 1.00 
17 Future Simple Tense 1 0 1 0.67 
18 Future Simple Tense 1 1 1 1.00 
19 Future Simple Tense 0 1 0 0.33 
20  Future Simple Tense 1 1 1 1.00 
21  Future Simple Tense 1 1 1 1.00 
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ดา้นแบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน (ต่อ) 

ขอ้ วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 
ผูเ้ช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

22  Future Simple Tense 1 1 1 1.00 
23  Future Simple Tense 1 0 1 0.67 
24 Past Simple Tense 1 1 1 1.00 
25 Past Simple Tense 1 0 1 0.67 
26 Past Simple Tense 1 1 1 1.00 
27 Past Simple Tense 1 1 1 1.00 
28 Past Simple Tense 1 1 1 1.00 
29 Past Simple Tense 1 1 1 1.00 
30 Past Simple Tense 0 1 1 0.67 
31 Past Simple Tense 1 0 1 0.67 
32 Present Perfect Tense 1 1 1 1.00 
33 Present Perfect Tense 1 1 1 1.00 
34 Present Perfect Tense 1 0 1 0.67 
35 Present Perfect Tense 1 0 1 0.67 
36 Present Perfect Tense 0 1 1 0.67 
37 Present Perfect Tense 1 1 1 1.00 
38 Present Perfect Tense 1 1 0 0.67 
39 Present Perfect Tense 1 1 1 1.00 
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ดา้นแบบทดสอบระหวา่งเรียน 

ขอ้ วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ค่าเฉล่ีย 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
1 Present Simple Tense 1 1 1 1.00 
2 Present Simple Tense 1 1 1 1.00 
3 Present Simple Tense 1 1 1 1.00 
4 Present Simple Tense 1 1 1 1.00 
5 Present Simple Tense 1 1 1 1.00 
6 Present Simple Tense 1 1 1 1.00 
7 Present Simple Tense 1 1 1 1.00 
8 Present Simple Tense 0 1 1 0.67 
9 Present Simple Tense 1 1 1 1.00 
10 Present Simple Tense 1 1 0 0.67 
11 Present Simple Tense 1 1 1 1.00 
12 Present Simple Tense 1 1 1 1.00 
13 Present Continuous Tense 1 1 1 1.00 
14 Present Continuous Tense 1 1 1 1.00 
15 Present Continuous Tense 1 1 1 1.00 
16 Present Continuous Tense 1 1 1 1.00 
17 Present Continuous Tense 1 1 1 1.00 
18 Present Continuous Tense 1 1 1 1.00 
19 Present Continuous Tense 1 1 1 1.00 
20 Present Continuous Tense 1 1 1 1.00 
21 Present Continuous Tense 1 1 1 1.00 
22 Present Continuous Tense 1 1 1 1.00 
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ดา้นแบบทดสอบระหวา่งเรียน (ต่อ) 

ขอ้ วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ค่าเฉล่ีย 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

23 Present Continuous Tense 1 1 1 1.00 
24 Present Continuous Tense 1 1 1 1.00 
25 Future Simple Tense 1 1 0 0.67 
26 Future Simple Tense 1 1 1 1.00 
27 Future Simple Tense 1 1 1 1.00 
28 Future Simple Tense 1 1 1 1.00 
29 Future Simple Tense 0 1 1 0.67 
30 Future Simple Tense 1 1 1 1.00 
31 Future Simple Tense 1 1 1 1.00 
32 Future Simple Tense 1 1 1 1.00 
33 Future Simple Tense 1 0 1 0.67 
34 Future Simple Tense 1 1 1 1.00 
35 Future Simple Tense 1 1 1 1.00 
36 Future Simple Tense 1 1 1 1.00 
37 Future Simple Tense 1 1 1 1.00 
38 Past Simple Tense 1 1 1 1.00 
39 Past Simple Tense 0 1 1 0.67 
40 Past Simple Tense 1 1 1 1.00 
41 Past Simple Tense 1 1 1 1.00 
42 Past Simple Tense 1 1 1 1.00 
43 Past Simple Tense 1 1 0 0.67 
44 Past Simple Tense 1 1 1 1.00 
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ดา้นแบบทดสอบระหวา่งเรียน (ต่อ) 

ขอ้ วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ค่าเฉล่ีย 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

45 Past Simple Tense 1 1 1 1.00 
46 Past Simple Tense 1 1 1 1.00 
47 Past Simple Tense 1 1 1 1.00 
48 Past Simple Tense 1 1 1 1.00 
49 Past Simple Tense 1 1 1 1.00 
50 Past Simple Tense 1 1 1 1.00 
51 Present Perfect Tense 1 1 1 1.00 
52 Present Perfect Tense 0 1 1 0.67 
53 Present Perfect Tense 1 1 1 1.00 
54 Present Perfect Tense 1 1 1 1.00 
55 Present Perfect Tense 1 1 1 1.00 
56 Present Perfect Tense 1 1 1 1.00 
57 Present Perfect Tense 1 1 1 1.00 
58 Present Perfect Tense 1 1 1 1.00 
59 Present Perfect Tense 1 0 1 0.67 
60 Present Perfect Tense 1 1 1 1.00 
61 Present Perfect Tense 1 1 1 1.00 
62 Present Perfect Tense 1 1 1 1.00 

 
 แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียนผูว้ิจยัไดเ้ลือก 20 ขอ้ จากจ านวนทั้งหมด 39 ขอ้ 

โดยมีค่า IOC แต่ละขอ้ท่ี 1.00 
 แบบทดสอบระหวา่งเรียน ผูว้จิยัไดเ้ลือก 10 ขอ้แต่ละกาล (Tense) จากทั้งจ  านวน

ทั้งหมด 62 ขอ้ โดยมีค่า IOC แต่ละขอ้ท่ี 1.00  
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญ ด้านส่ือบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ

ด้านเนือ้หาภาษาองักฤษ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกบัด้านบทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต เร่ือง ผล

ของการเรียนภาษาองักฤษเร่ือง กาล โดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีม่ีต่อความสามารถใน

การใช้กาลในภาษาองักฤษของนักศึกษา 

ค าช้ีแจงแบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปและสถานภาพส่วนตวัของผูเ้ช่ียวชาญ 

 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามการตรวจคุณภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เร่ือง กาล (Tense) แบ่งออกเป็น 

  1. การออกแบบ   จ านวน   5 ขอ้ 

  2 การจดับทเรียน   จ านวน  8 ขอ้ 

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ 

 

                     น ้าบุศร์  อกัษรนิรันดร์ 

                                                                                                  หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

               สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน

                                            มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกบัด้านบทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต เร่ือง ผล

ของการเรียนภาษาองักฤษเร่ือง กาล โดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีม่ีต่อความสามารถใน

การใช้กาลในภาษาองักฤษของนักศึกษา 

ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปและสถานภาพส่วนตัวของผู้เช่ียวชาญ 

ช่ือ..........................................................................นามสกุล.............................................................. 
สังกดั................................................................................................................................................... 
ต าแหน่งทางวชิากา.............................................................................................................................. 
ระดบัการศึกษา 

- ปริญญาตรี
.................................................................................................................................... 

- ปริญญาโท
.................................................................................................................................... 

- ปริญญาเอก
................................................................................................................................... 

- อ่ืนๆ
........................................................................................................................................ 

 
   ลงช่ือ..............................................................ผูป้ระเมิน 

            
                 (...............................................................) 
                             ………./………./………. 
                                        วนั/เดือน/ปี    
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ตอนที ่2 แบบสอบถามความคิดเห็นส าหรับผู้เช่ียวชาญ ด้านส่ือบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

เร่ือง กาล 

 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องประเมินกับข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของ

ท่าน และเติมข้อเสนอแนะลงในช่องข้อเสนอแนะ ซ่ึงได้ก าหนดค่าระดับความคิดเห็นดังต่อไปนี้ 

  5 ดีมาก 
  4 ดี 
  3 ปานกลาง 
  2 พอใช ้
  1 ควรปรับปรุง 
 

 
ขอ้ 

 

 
รายการ 

ระดบัความคิดเห็น  
ขอ้เสนอแนะ 5 4 3 2 1 

1 การออกแบบ       
1.1 ความน่าสนใจของหนา้จอภาพ       
1.2 การออกแบบของหนา้จอภาพ       
1.3 ความสะดวกในการใชง้าน       
1.4 ความเหมาะสมของการใชสี้ขนาดของ

ภาพ และขนาดตวัอกัษร 
      

1.5 การใชภ้าพเคล่ือนไหวและเสียง       
2. การจัดบทเรียน       
2.1 การลงทะเบียนส าหรับการเร่ิมใช้

บทเรียนคร้ังแรก 
      

2.2 การเขา้ใชง้านส าหรับผูเ้รียนท่ี
ลงทะเบียนไวแ้ลว้ 

      

2.3 การล าดบัเน้ือหาใหผู้เ้รียน       
  ระดบัความคิดเห็น  
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ขอ้ 
 

รายการ 5 4 3 2 1 ขอ้เสนอแนะ 

2.4 เทคนิคการน าเสนอเน้ือหาแต่ละส่วน       
2.5 การใหผ้ลตอบกลบั (Feedback)       
2.6 การบนัทึกกิจกรรมและการติดตาม

ผูเ้รียน 
      

2.7 การรายงานขอ้มูลและสถิติต่างๆส าหรับ
ผูเ้รียน 

      

2.8 การรายงานขอ้มูลและสถิติต่างๆส าหรับ
ผูส้อน 

      

 

 

ความคิดเห็นอ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

---ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีใหค้วามอนุเคราะห์--- 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกบัด้านเนื้อหา ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
และวตัถุประสงค์ ของแบบทดสอบวดัความสามารถ  เร่ือง ผลของการเรียนภาษาองักฤษเร่ือง กาล 
โดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีม่ีต่อความสามารถในการใช้กาลในภาษาองักฤษของ

นักศึกษา 

ค าช้ีแจงแบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 3ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปและสถานภาพส่วนตวัของผูเ้ช่ียวชาญ 
 ตอนท่ี 2  ดา้นเน้ือหา ประกอบไปดว้ย 5กาล ตามล าดบั ไดแ้ก่  
   1. Present Simple Tense  
   2. Present Continuous tense  
   3. Future Simple Tense  
   4. Past Simple Tense  
   5. Present Perfect Tense 
 ผูจ้ดัท าไดส้ร้างเน้ือบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล ทั้งท่ีเป็นแบบเน้ือหา
ภาษาองักฤษและภาษาไทยซ่ึงในส่วนของเน้ือหาภาองักฤษ ผูว้จิยัไดน้ าเสนอเป็นส่วนน าของ
บทเรียน และในส่วนของเน้ือหาภาษาไทย ผูว้จิยัไดท้  าเป็นไฟล ์PDF เพื่อใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาดว้ย
ตนเอง และท าความเขา้ใจกบัเน้ือหาเพิ่มมากข้ึน 
 ตอนท่ี 3  แบบสอบถามการตรวจคุณภาพของแบบทดสอบเร่ือง กาล (Tense) แบ่ง
ออกเป็น 
  3.1 แบบทดสอบส าหรับก่อนเรียนและหลงัเรียนจ านวน  39 ขอ้ 
  3.2 แบบทดสอบระหวา่งบทเรียน จ านวน   62 ขอ้ 
 
ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ 

        น ้าบุศร์ อกัษรนิรันดร์ 
       หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

                สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน   
                  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกบัความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและ

วตัถุประสงค์ ของแบบทดสอบวดัความสามารถ  เร่ือง ผลของการเรียนภาษาองักฤษเร่ือง กาล โดย

ใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีม่ีต่อความสามารถในการใช้กาลในภาษาองักฤษของนักศึกษา 

ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปและสถานภาพส่วนตัวของผู้เช่ียวชาญ 
ช่ือ..........................................................................นามสกุล............................................................... 
สังกดั................................................................................................................................................... 
ต าแหน่งทางวชิาการ............................................................................................................ ................ 
ระดบัการศึกษา 

- ปริญญาตรี
.................................................................................................................................... 

- ปริญญาโท
.................................................................................................................................... 

- ปริญญาเอก
................................................................................................................................... 

- อ่ืนๆ
........................................................................................................................................ 

 
   ลงช่ือ..............................................................ผูป้ระเมิน 

           
    (...............................................................) 
       ………./………./………. 
       วนั/เดือน/ปี    
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ตอนที ่2 แบบสอบถามความคิดเห็นส าหรับผู้เช่ียวชาญ ด้านเนือ้หาเร่ือง กาล 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องประเมินกับข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของ

ท่าน และเติมข้อเสนอแนะลงในช่องข้อเสนอแนะ ซ่ึงได้ก าหนดค่าระดับความคิดเห็นดังต่อไปนี้ 

  5 ดีมาก 
  4 ดี 
  3 ปานกลาง 
  2 พอใช ้
  1 ควรปรับปรุง 

 
ขอ้ 

 

 
รายการ 

ระดบัความคิดเห็น  
ขอ้เสนอแนะ 5 4 3 2 1 

1 ความถูกตอ้งของเน้ือหา       
2 ปริมาณเน้ือหาในแต่ละบท       
3 ความชดัเจนในการอธิบาย

เน้ือหา 
      

4 ล าดบัความยาก-ง่าย ในการ
น าเสนอเน้ือหา 

      

5 ความเหมาะสมของเน้ือหากบั
ระดบัผูเ้รียน 

      

 

ความคิดเห็นอ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที ่3  แบบสอบถามความคิดเห็นส าหรับผู้เช่ียวชาญ ด้านแบบทดสอบเร่ือง กาล 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องประเมินกับข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ท่าน และเติมข้อเสนอแนะลงในช่องข้อเสนอแนะ ซ่ึงได้ก าหนดค่าระดับความคิดเห็นดังต่อไปนี้ 
 +1 แบบทดสอบขอ้นั้นมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 
 0 ไม่แน่ใจวา่แบบทดสอบขอ้นั้นมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 
 -1 แบบทดสอบขอ้นั้นไม่มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 

 ข้อค าถามส าหรับก่อนเรียนและหลงัเรียน จ านวน 39ข้อ 
 

 
ข้อ 

 
วตัถุประสงค์ทีต้่องการวดั 

 

ความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ      +1      0      -1 

1 Present Simple Tense     
2 Present Simple Tense     
3 Present Simple Tense     
4 Present Simple Tense     
5 Present Simple Tense     
6 Present Simple Tense     
7 Present Simple Tense     
8 Present Simple Tense     
9 Present Continuous Tense     

10 Present Continuous Tense     
11 Present Continuous Tense     
12 Present Continuous Tense     
13 Present Continuous Tense     
14 Present Continuous Tense     

15 Present Continuous Tense     

16 Future Simple Tense     

17 Future Simple Tense     
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ขอ้ 
 

 
วตัถุประสงค์ทีต้่องการวดั 

 

ความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ +1 0 -1 

18 Future Simple Tense     

19 Future Simple Tense     

20  Future Simple Tense     

21  Future Simple Tense     

22  Future Simple Tense     

23  Future Simple Tense     

24 Past Simple Tense     

25 Past Simple Tense     

26 Past Simple Tense     

27 Past Simple Tense     

28 Past Simple Tense     

29 Past Simple Tense     

30 Past Simple Tense     

31 Past Simple Tense     

32 Present Perfect Tense     

33 Present Perfect Tense     

34 Present Perfect Tense     

35 Present Perfect Tense     

36  Present Perfect Tense     

37  Present Perfect Tense     

38 Present Perfect Tense     

39 Present Perfect Tense     
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ความคิดเห็นอ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 
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 ข้อค าถามส าหรับแบบฝึกหัดระหว่างเรียน จ านวน 62ข้อ 

 

 
ข้อ 

 
วตัถุประสงค์ทีต้่องการวดั 

 

ความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ +1 0 -1 

1 Present Simple Tense     
2 Present Simple Tense     
3 Present Simple Tense     
4 Present Simple Tense     
5 Present Simple Tense     
6 Present Simple Tense     
7 Present Simple Tense     
8 Present Simple Tense     
9 Present Simple Tense     

10 Present Simple Tense     
11 Present Simple Tense     
12 Present Simple Tense     
13 Present Continuous Tense     
14 Present Continuous Tense     
15 Present Continuous Tense     
16 Present Continuous Tense     
17 Present Continuous Tense     
18 Present Continuous Tense     
19 Present Continuous Tense     
20 Present Continuous Tense     
21 Present Continuous Tense     
22 Present Continuous Tense     
23 Present Continuous Tense     
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ข้อ 

 
วตัถุประสงค์ทีต้่องการวดั 

 

ความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ +1 0 -1 

24 Present Continuous Tense     

25  Future Simple Tense     

26  Future Simple Tense     

27 Future Simple Tense     

28 Future Simple Tense     

29  Future Simple Tense     

30  Future Simple Tense     

31 Future Simple Tense     

32 Future Simple Tense     

33 Future Simple Tense     

34 Future Simple Tense     

35 Future Simple Tense     

36 Future Simple Tense     

37 Future Simple Tense     

38 Past Simple Tense     

39 Past Simple Tense     

40 Past Simple Tense     

41 Past Simple Tense     

42 Past Simple Tense     

43 Past Simple Tense     

44 Past Simple Tense     

45 Past Simple Tense     
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ข้อ 

 
วตัถุประสงค์ทีต้่องการวดั 
 

ความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ +1 0 -1 

46 Past Simple Tense     

47 Past Simple Tense     

48  Past Simple Tense     

49  Past Simple Tense     

50 Past Simple Tense     

51 Present Perfect Tense     

52 Present Perfect Tense     

53 Present Perfect Tense     

54 Present Perfect Tense     

55 Present Perfect Tense     

56 Present Perfect Tense     

57 Present Perfect Tense     

58 Present Perfect Tense     

59 Present Perfect Tense     

60 Present Perfect Tense     

61 Present Perfect Tense     

62 Present Perfect Tense     
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ความคิดเห็นอ่ืนๆ 

….……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….……………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

---ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีใหค้วามอนุเคราะห์--- 
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ภาคผนวก ง 

ตัวอย่างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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1. Kathy is talking to Lily about Lily’s last weekend: 

 

Kathy:   How was your last weekend? 
Lily:   It was quite good. I went to England. 
Kathy:   Really?  1._______________________________ 
Lily:   I stayed in London for a few days. Then I went to the coast, to  
   Brighton. 
Kathy:   Cool! 
  a. What are you do there? 
  b. What were you do there? 
  c. What did you do there? 
  d. What do you do there? 
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2. At a night bar: 

 

 
Morgan:  Hey, look! Is that our boss, Mr. Brown? 
Taylor:   I don’t know. I can’t see him. Where is he?  
Morgan:  He’s in the middle of the dance floor.  
Taylor:   I can’t see him. What’s he doing? 2.___________________________ 
Morgan:  No. He’s dancing! 
  a. Will he talk on his cell phone? 
  b. Did he talk on his cell phone? 
  c. Does he talk on his cell phone? 
  d. Is he talking on his cell phone? 
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3. Sarah is talking to Kathy about her friends: 
 

 
 

Sarah:    3.__________________________________ 
Kathy:   They’ve been barbers for seven years. 
Sarah:   Seven years? That’s a long time. 
Kathy:   Yes. They’ve always enjoyed cutting hair. 
  a. How long have Ted and Bob been barbers? 
  b. How long are Ted and Bob barbers? 
  c. How long will Ted and Bob be barbers? 
  d. How long were Ted and Bob barbers? 
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4. At the shopping mall: 
 

 
 
Interviewer:  I’m doing a survey about shopping habits. May I ask you some 
   questions? 
Mario:   Sure. What do you want to know? 
Interviewer:  Ok, first of all, what’s your name? 
Mario:   Mario Diaz. 
Interviewer:  So, Mario, do you like shopping at the mall? 
Mario:    4._________________________________ 
  a. Yes, I did.   b. Yes, I do. 
  c. Yes, I am.   d. Yes, I am doing. 
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5. In Lily’s room: 
 

 
 

Lily:   Do you have any plans for this weekend? 
Sophie:   I’m not sure, but I think if the weather is fine,   
   5._______________________________________ How about you? 
Lily:   I have made a decision about this weekend already.  
   6. ______________________________________ 
Sophie:   That sounds great! 
 5. a. I went on a picnic with my family. 
  b. I go on a picnic with my family.   
  c. I will go on a picnic with my family.   
  d. I have gone on a picnic with my family. 
 6. a. I went to my hometown.  b. I go to my hometown. 
  c. I am going to go to my hometown. d. I have gone to my hometown. 
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6. Nancy and Rita are talking about her friend, Paul: 

 

 

Nancy:   Paul is in so much trouble after the flood. 
Rita:   Why? What happened? 
Nancy:   7.________________________________________ 
Rita:   Oh! Poor Paul! Maybe I should lend him some money.  
   He has helped me many times in the past. I’m indebted to him. 
 a. He has to get many loans for his home renovation, and he lost almost everything. 
 b. He has to get many loans for his home renovation, and he loses almost everything. 
 c. He had to get many loans for his home renovation, and he lose almost everything. 
 d. He had to get many loans for his home renovation, and he lost almost everything. 
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7. At the coffee shop: 

 

 
Sofia:   Hi, mum. Can I…. Oh wow! He’s nice. Does he come here every day? 
Mum:   Peter? Yes he does. 8.________________________. 
Sofia:   I think he’s really nice. 
  a. He usually come in when he finishs work 
  b. He usually come in when he finishes work. 
  c. He usually comes in when he finishes work. 
  d. He usually comes in when he finished work. 
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8. Patty is phoning Jenny: 

 

 

Patty:   Hi, Jenny. It’s Patty. What are you doing? 
Jenny:   Well, I’m cooking dinner. 
Patty:   What are you cooking? 
Jenny:   9. ______________________________________ 
  a. I bake some potatoes, boil some carrots and grill a steak. 
  b. I baked some potatoes, boiled some carrots and grilled a steak. 
  c. I’m baking some potatoes, boiling some carrots and grilling a steak. 
  d. I will bake some potatoes, boil some carrots and grill a steak. 
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9. At the office: 
 

 
 
Patty:   So, Max.  10.______________________________  
Max:   Yes. I went to Europe. I enjoyed shopping there. 
Patty:   Wow! That sounds great! 
  a. Do you have a nice vacation? 
  b. Did you have a nice vacation? 
  c. Are you having a nice vacation? 
  d. Will you have a nice vacation? 
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10. On a TV program, an interviewer is interviewing Sandy about her plans: 

 
 
Interviewer:  What are you going to do in the next year? 
Sandy:    11._____________________________________ 
Interviewer:  How long is the race? 
Sandy:   It’s 40 km long. 
Interviewer:  Wow! That sounds interesting! 
  a. I’m going to run in the Tokyo Marathon. 
  b. I run in the Tokyo Marathon. 
  c. I ran in the Tokyo Marathon. 
  d. I have run in the Tokyo Marathon. 
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11. After school, Tom, Eva and Jane are talking about a new TV show: 

 
 
Tom:   12. __________________________________ 
Eva:   No, I haven’t seen it yet. 
Jane:   I have. I love it! 13. ______________________________ 
Eva:   The show sounds great. If I didn’t stay with my grandmother  
   on Fridays I’d watch it. 
 12. a. Will you see that new TV show ‘Animal world’? 
  b. Do you see that new TV show ‘Animal world’? 
  c. Have you seen that new TV show ‘Animal world’ yet? 
  d. Are you seeing that new TV show ‘Animal world’? 
 13. a. I’ve never seen a better animal show.    b. I never see a better animal show. 
  c. I never saw a better animal show. 

d. I am never seeing a better animal show. 
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12. On the telephone: 

 

 
Sofia:   Hello, can I speak to Ella? 
Ella:   I’m  Ella. Who is speaking? 
Sofia:   Hi! I’m Sofia. 
Ella:   Hi, Sofia. What are you doing? 
Sofia:   Oh! 14._______________________________  
  a. I just watch TV. 
  b. I have just watched TV. 
  c. I will watch TV. 
  d. I’m watching TV. 
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13. Lauren is talking to Ellie about the coming weekend: 
 

 
 
Lauren:   Do you have any plans for the weekend? 
Ellie:   I have no idea. Do you have any ideas? 
Lauren:   15. _____________________________________ 
Ellie:   That sounds like a great idea! 
  a. Yes, I have. I go to the beach if the weather stays nice. 
  b. Yes, I have. I’m going to go to the beach if the weather stays nice.  
  c. Yes, I have. I went to the beach if the weather stays nice. 
  d. Yes, I have. I have gone to the beach if the weather stays nice. 
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14. Emma is waiting until Rita finishes using the computer: 
 

 
 
Sofia:   Oh! Sorry.  16._______________________________ 
Rita:   Yes, but there’s no hurry. 
Sofia:   I’m correcting the last part of a letter. I’ve nearly finished. 
  a. Do you wait for this computer? 
  b. Are you waiting for this computer? 
  c. Are you wait for this computer? 
  d. Did you wait for this computer? 
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15. Lily is interested in tourist attractions in Europe: 
 

 
Lily:   Hey! Avery. I’m interested in tourist attractions of Europe, and I  
   think Italy is the first country I will go to. How about you? Have you  
   ever been to Italy? 
Avery:   17.________________________________________ 
  a. Yes. I go to Italy. It’s a wonderful country. 
  b. Yes. I have been to Italy already. It’s a wonderful country. 
  c. Yes. I’m goingto Italy. It’s a wonderful country. 
  d. Yes. I will go to Italy. It’s a wonderful country. 
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16. Kathy is wondering why Aaron broke his leg: 

 

 
 

Kathy:    Oh, dear! What happened to you? 

Aaron:   I was at driving school. I was learning to ride a motorcycle and 

   18.____________________________ 

Kathy:   Who did you crash into? 

Aaron:   My instructor! 

  a. I crash into someone. 

  b. I crashed into someone. 

  c. I‘ve crashed into someone. 

  d. I’m crashing into someone. 
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17. Marry and Chris are talking at Chris’s house. Chris is wondering why Marry looks tired: 
 

 
 

Marry:    I’m always falling asleep. I just can’t keep awake. 

Chris:   19._______________________________ 

Marry:   At about ten o’clock usually, but it doesn’t make any difference. 

  a. What time will you go to bed? 

  b. What time does you go to bed? 

  c. What time are you going to bed? 

  d. What time do you go to bed? 

 

 

 

 

DPU



199 
 
 

18. At college: 

 

 
 
Monica:   Who’s that tall boy? He’s really cute! Is he a student?  
Angela:   20.____________________________He’s the English teacher. He’s  
   great. Guess what my favorite subject is. 
Monica:   English? 
  a. No, he won’t.    b. No, he isn’t. 
  c. No, he wasn’t.    d. No, he haven’t been. 
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ภาคผนวก จ 

ตัวอย่างเนือ้หาภาษาองักฤษ 
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Present Simple Tense 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sure, we use the “Present Simple Tense” for ; 1.) talk about the 
repeated actions and 2.) state, thing staying the same, facts and 
things that are true for a long time. 
 

Well, what do I need to know about the forming of 
Present Simple Tense? 
 

The main thing is that the third person singular (he, she, it, Tom, 
Sarah, a dog) the verbs are ended in –s or –es. 
1.) After –s, –sh, –ch and –x, we add –es such as wash – washes, 
pass – passes, etc.  
2.) Some verbs ending in –o, we add –es like go – goes, do – 
does, etc. 
3.) When a verb ends in a consonant+ –y, the –y is changed to –
ies. Ex. copy – copies, hurry – hurries, etc. We don’t change –
y after a vowel such as enjoy – enjoys, stay – stays, etc. 
 

Can you give me some explanation about how to use the 
“Present Simple Tense”? 
 DPU
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And how about the verbs without an ending? It should be 
“I watch a TV, You get the lunch ready, We know the 
answer, They always go shopping. Is that right? 
 

That’s right! 
 

What about negative and question forms? 

 

For negative forms, we use the subject + do/does + not + 
Verb.1 (infinitive without to) Ex. 1.) She doesn’t want to 
go shopping. 2.) We don’t live near here. 

To form questions, we use the verb Do/Does + subject + 
Verb.1 (infinitive without to) Ex. 1.) Do you live here? – 
Yes, I do. 2.) What does he want? – Money. 
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I see… and you use words for explanation about 
the time too. 

 

Exactly! We often use words in the Present Simple 
Tense that indicate to the time, it’s called “Adverb of 
Frequency” such as often, always, never, every 
day/month, usually, rarely, seldom, etc. 

 

Thanks. I got it. I have an English class in this 
morning. Then I have to go now. Bye! 

 

Bye, see you later. 
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ภาคผนวก ฉ 

 ตัวอย่างแบบฝึกหัดระหว่างเรียน 
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Present Simple Tense 
 
1. Emma and Tina are talking about online shopping: 

 

Emma:   I’m interested in online shopping, but I never tried it yet. How about  
   you? ______________________________________________ 
Tina:   I usually buy a lot of electronics, computer software, appliances… 
  a. What kinds of things will you usually buy? 
  b. What kinds of things did you usually buy? 
  c. What kinds of things do you usually buy? 
  d. What kinds of things are you usually buying? 
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2. Taylor and Grace are talking about types of TV programme they watch. 
 

 
 
Taylor:   What kind of TV programme do you normally watch, Grace? 
Grace:   Well, I don’t watch a lot of TV, _____________________________ 
   I like documentaries too. You know, like ‘Our World’, and things like 
   that. 
  a. but I always watches the news and the weather forecast. 
  b. but I always watch the news and the weather forecast. 
  c. but I always watched the news and the weather forecast. 
  d. but I will always watch the news and the weather forecast. 
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3. At Layla’s house. Layla is taking a look at soap opera posters: 
 

 
 
Layla:    _______________________________________ 
Rachel:   No, I don’t like them. What about you? Do you watch a lot of TV, 
   Layla? 
Layla:   Yes, I suppose I do. I watch a lot of game shows. 
  a. Do you like soap operas, such as ‘The House’ and ‘Days of Our Lives’?  
  b. Did you like soap operas, such as ‘The House’ and ‘Days of Our Lives’? 
  c. Have you like soap operas, such as ‘The House’ and ‘Days of Our Lives’? 
  d. Will you like soap operas, such as ‘The House’ and ‘Days of Our Lives’? 
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4. At the CD shop: 
 

 
 
Olivia:   Look. It’s the new ‘Latin Sound’ CD. 
Jacob:   Oh! I don’t like such music. 
Olivia:   Really? Do you like jazz? 
Jacob:    _________________ 
  a. Yes, I will.   b. Yes, I am. 
  c. Yes, I was.   d. Yes, I do. 
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5. Jasmine and Rita are talking about what kinds of music Rita likes: 
 

 
 
 Jasmine:  What kind of music do you like? 
Rita:   I like classical music, and  ___________________  
Jasmine:  Me too! Hip-hop is amazing. 
  a. I liked hip-hop.  
  b. I like hip-hop.   
  c. I will like hip-hop.  
  d. I have liked hip-hop. 
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6. Kevin is inviting Anna to play tennis. 
 

 
 
Kevin:   Anna, do you play tennis? Let’s play tomorrow. 
Anna:   Sorry, but I …. 
Kevin:   Let’s play tomorrow. 
Anna:   Sorry, but _______________________ 
Kevin:   Hmm. Ok. 
  a. I don’t play tennis.  b. I didn’t play tennis. 
  c. I won’t play tennis.  d. I haven’t play tennis. 
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7. At university, Jasmine and Taylor are talking about a new student: 
 

 
 
Jasmine:  Have you met Scott? He’s the man who is staying with Andy’s family. 
Taylor:   No, I haven’t. He’s from Vietnam, isn’t he? 
Jasmine:  Yes, he is. He’s from Vietnam. 
Taylor:    ______________________________ 
Jasmine:  Yes, he does. He speaks Vietnamese, and a little English. 
  a. Will he speak English? 
  b. Did he speak English? 
  c. Does he speak English? 
  d. Is he speaking English? 
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8. Maria and Alex are talking about Alex’s favourite singer: 
 

 
 
Maria:   Alex, who is your favourite singer? 
Alex:   Well, I love AvrilLavigne. 
Maria:   Why? 
Alex:    ________________________________________ 
  a. Because I thinks she’s a great person. 
  b. Because Ithoughtshe’s a great person. 
  c. Because I am thinking she’s a great person. 
  d. Because I think she’s a great person.  
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9. At the canteen: 
 

 
 
Anna:   Who’s that short girl, with long blond hair? 
Olivia:   That’s Kathy. She’s in our class. 
Anna:   And  ___________________________________ 
Olivia:   Yes, he is. He’s good looking. 
  a. Is that her boyfriend?    
  b. Was that her boyfriend? 
  c. Will he be her boyfriend?   
  d. Has he been her boyfriend? 
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10. Patty is asking Kathy about her favorite song: 
 

 
 
Patty:   What is your favorite song, Kathy? 
Kathy:   Oh! My favorite song is ‘Just the Way You Are’.Bruno Mars is the  
   singer of this song.  __________________________________  
Patty:   Yeah. It’s quite good. 
  a. Do you like it?   
  b. Did you like it? 
  c. Will you like it?   
  d. Have you liked it? 
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ภาคผนวก ช 

 ตัวอย่างแบบทดสอบท้ายบทเรียน 
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Present Simple Tense 
 
1. Jenny is falling in love with Max: 
Ella:   Hey! Jenny. Do you like Max? 
Jenny:   Ermm…Yes I do. I think he’s gorgeous. 
Ella:   1. ____________________________ I’m afraid he’s already got one. 
Jenny:   Oh! 
  a. Well, he don’t need a girlfriend. 
  b. Well, he doesn’t need a girlfriend. 
  c. Well, he won’t need a girlfriend. 
  d. Well, he didn’t need a girlfriend. 
2. Kathy is talking to Olivia about Tom: 
Kathy:   2.________________________________________. 
Olivia:   No, he doesn’t. He lives near here, in Jackson Street. 
Kathy:   Oh, right. 
  a. Does he work near here? 
  b. Dohe work near here? 
  c. Did he work near here? 
  d. Will he work near here? 
3. At university, Jasmine and Taylor are talking about a new student: 
Edward:   Have you met Isabella? She’s the girl who is staying with Emma’s  
   family. 
Tim:   No, I haven’t. She’s from France, isn’t she? 
Edward:   Yes, she is. She’s from France. 
Taylor:   3. ______________________________ 
Jasmine:  Yes, she does. She speaks French, and a little English. 
  a. Did she speak English? 
  b. Will she speak English? 
  c. Is she speaking English? 
  d. Does she speak English? 
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4. Patricia and Eva are talking about types of TV programme they watch: 
Patricia:   What kind of TV programme do you normally watch, Eva? 
Eva:   Well, I don’t watch a lot of TV, 4._____________________________ 
Patricia:   Me too.   
  a. but I will always watch sports and sitcoms. 
  b. but I always watch sports and sitcoms. 
  c. but I always watched sports and sitcoms. 
  d. but I always watches sports and sitcoms. 
5. Tom is inviting Anna to go fishing: 
Tom:   Anna, do you go finishing? Let’s go finishing tomorrow. 
Anna:   Sorry, but I …. 
Tom:   Let’s go fishing tomorrow. 
Anna:   Sorry, but 5._______________________ 
Tom:   Hmm. Ok. 
  a. I haven’t go finishing.  b. I won’t go finishing. 
  c. I didn’t go finishing.  d. I don’t go finishing. 
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Present Continuous Tense 

1. At the bar: 
Avery:   Look at that man over there. Isn’t he nice?  
Isabella:   Which man?  1.____________________________ 
Avery:   Can’t you see him? He’s wearing a white T-shirt with blue jeans. 
Isabella:   Oh! Him? That’s John. He is my boyfriend. 
 . a. What did he wear? 
  b. What was he wearing? 
  c. What will he wear? 
  d. What is he wearing? 
2. Jane is talking to her friend, Maya on the phone: 
Jane:   Hi! Maya. What’s the weather like in France? 
Maya:   It’s nice and warm.  
Jane:   What are you doing? 
   2.______________________________________ 
Morgan:  That sounds great! 
  a. I sat near the pool, had a delicious French breakfast 
  b. I will sit near the pool, have a delicious French breakfast. 
  c. I sit near the pool, have a delicious French breakfast. 
  d. I’m sitting near the pool, having a delicious French breakfast.  
3. Morgan is phoning Tim: 
Morgan:  Hi! It’s Morgan. What are you doing? 
Tim:   Oh! Hi, Morgan. 3. ____________________________  
Morgan:  Let me guess. Are you taking it to the park?  
Tim:   Oh, Yes!  
 . a. I take my dog for a walk. 
  b. I took my dog for a walk. 
  c. I’m taking my dog for a walk. 
  d. I will take my dog for a walk. 

DPU



219 
 
 

4. At the post office: 
Morgan:  What are you doing? 
Jane:   4._____________________________________.  I need to know how  
   many stamps to put on it. 
  a. I weigh this letter. 
  b. I’m weighing this letter. 
  c. I weighed this letter. 
  d. I’ve weighted this letter. 
5. Seeing the doctor: 
Doctor:   Hello. What’s the matter? 
Patient:   Good morning. I have a terrible ache in my lower back. 
Doctor:   5. ________________________________________ 
Patient:   No, just an aspirin from time to time, to kill the pain. 
Doctor:   OK. Let’s have a look at your back.  
  a. Are you taking any medicine at the moment? 
  b. Did you take any medicine at the moment? 
  c. Have you taken any medicine at the moment? 
  d. Will you take any medicine at the moment? 
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Future Simple Tense 
 
1. Anna is talking to Victoria about what activities they will do tomorrow: 
Anna:   Let’s play tennis tomorrow, Victoria. 
Victoria:  That sounds great. ______________________________________ 
Anna:   Sure. I think so. 
  a. I don’t play tennis. 
  b. I haven’t play tennis. 
  c. I won’t play tennis. 
  d. I didn’t play tennis. 
2. At the meeting room: 
Bella:  Hey! Ella. Now, it’s time for the meeting to start. Have you seen Jake?  
  We are waiting for him to present the project. 

Ella:    ________________________________________ 

  a. I’m afraid that he isn’t on time,  
  b. I’m afraid that he wasn’t on time,  
  c. I’m afraid that he hasn’t been on time,  
  d. I’m afraid that he won’t be on time,  
3. At a department store: 
Kathy:   Look at that girl over there! She 3.___________into someone. 
Amanda:  Gosh! 
  a. bumps 
  b. bumped 
  c. will bump 
  d. has bumped 
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4. Maya offers to carry books for her teacher: 
Teacher:  I’m going to teach students on 4th floor but my books are too heavy. 
Maya:   Don’t worry. 4.______________ them for you. 
Teacher:  Thanks. 
  a. I’ll carry    b. I carry 
  c. I carried    d. I’ve carried 
5. Olivia is talking to Victoria about Victoria’s plan on the coming weekend: 
Olivia:   Do you have any plan for the coming weekend, Victoria? 
Victoria:  Sure. 5.__________________ with my family. 
  a. I go swimming 
  b. I’m going to go swimming  
  c. I went swimming 
  d. I’ve gone swimming 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



222 
 
 

Past Simple Tense 
 
1. At Lauren’s house: 
Victoria:  1. _____________________________________ 
Lauren:    I learned how to ride a bicycle when I was two years old. 
Victoria:  That’s really young! 
Lauren:   My father taught me.  
  a. When do you learn how to ride a bicycle? 
  b. When did you learn how to ride a bicycle? 
  c. When will you learn how to ride a bicycle? 
  d. When have you learnt how to ride a bicycle? 
2. Jane is wondering why Tom broke his arm: 
Jane:   Tom! What happened to you? 
Tom:   I broke my arm. 
Jane:   How did it happen? 
Tom:   I was playing football when 2.________________________ 
Jane:   That’s terrible. 
  a. I ran into another player. 
  b. I run into another player. 
  c. I’m running into another player. 
  d. I’ve run into another player 
3. Jane and Michel are taking a look at a picture: 
Ava:   Look at this picture. Is that you? 
Ella:   Sure.  3.__________________________ 
Ava:   Could you play badminton when you were two? 
Ella:   Yes, I could.  
  a. I am two in that picture. 
  b. I was two in that picture. 
  c. I have been two in that picture. 
  d. I will be two in that picture. 
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4. Kevin is talking to Morgan about her latest holiday: 
Kevin:   4.____________________________ 
Morgan:  5. ______________  
Kevin:   What did you do there? 
Morgan:  Well, I enjoyed shopping there. 
 4. a. Will you enjoy your holiday in Japan? 
  b. Are you enjoying your holiday in Japan? 
  c. Did you enjoy your holiday in Japan? 
  d. Do you enjoy your holiday in Japan? 
 5. a. Yes, I did.     b. Yes, I do.   
  c. Yes, I will.     d. Yes, I am. 
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Present Perfect Tense 
 
1. Alice and Alex are taking a look at photos which Alex took at the party: 
Alice:   Alex, who is that? 
Alex:   Oh! That’s Paul. 1._________________since I was 15. He was my  
   classmate at secondary school. Then, he became my roommate at  
   college. He’s my best friend. 
  a.  I knew him  
  b. I have known him 
  c. I know him  
  d. I will know him  
2. Maya and Grace are talking about Aaron: 
Maya:   Have you seen Aaron recently? 
Grace:   No. Have you? 
Maya:    2. ________________ since summer. 
  a. I didn’t see him  
  b. I don’t see him  
  c. I haven’t seen him  
  d. I won’t see him  
3. At a diving school: 
Joe:   Hello Joe, nice to meet you. 
Eva:   Nice to meet you too. 
Joe:   3. __________________________________ 
Eva:   4. _________________ here for two weeks, and you? 
Joe:   Just one week. 
 3. a. How long did you learn the scuba diving course here? 
  b. How long do you learn the scuba diving course here? 
  c. How long have you learnt the scuba diving course here? 
  d. How long are you learn the scuba diving course here? 
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4.  a. I’ve learnt    b. I learnt 
  c. I will learn    d. I learn  
4. Edward and Isabella are talking about a new student in their class: 
Edward:   Have you met a new student in our class yet? 
Isabella:   Yes, I have met him already. 
Edward:   5.__________________________________ 
Isabella:   Really?  You know, he’s really nice and friendly. 
  a. I don’t see him yet. 
  b. I didn’t see him yet. 
  c. I haven’t seen him yet. 
  d. I won’t see him yet. 
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ภาคผนวก ซ 
แบบสอบถามผู้เรียน 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกบัด้านบทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต เร่ือง ผล

ของการเรียนภาษาองักฤษเร่ือง กาล โดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีม่ีต่อความสามารถใน

การใช้กาลในภาษาองักฤษของนักศึกษา 

ค าช้ีแจง  โปรดเลือกในช่องประเมินกับข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน และเติม

ข้อเสนอแนะลงในช่องข้อเสนอแนะ ซ่ึงได้ก าหนดค่าระดับความคิดเห็นดังต่อไปนี้ 

  5 ดีมาก 
  4 ดี 
  3 ปานกลาง 
  2 พอใช ้
  1 ควรปรับปรุง 
 

 
ขอ้ 

 

 
รายการ 

ระดบัความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1 การออกแบบ      
1.1 ความน่าสนใจของหนา้จอภาพ      
1.2 การออกแบบของหนา้จอภาพ      
1.3 ความสะดวกในการใชง้าน      
1.4 ความเหมาะสมของการใชสี้ขนาด

ของภาพ และขนาดตวัอกัษร 
     

1.5 การใชภ้าพเคล่ือนไหวและเสียง      
2. การจัดบทเรียน      
2.1 การเขา้ใชง้านส าหรับผูเ้รียนท่ี

ลงทะเบียนไวแ้ลว้ 
     

2.2 การล าดบัเน้ือหาใหผู้เ้รียน      
2.3 เทคนิคการน าเสนอเน้ือหาแต่ละส่วน      
2.4 การใหผ้ลตอบกลบั (Feedback)      
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ขอ้ 

 
รายการ 

ระดบัความคิดเห็น 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

3 บทเรียนภาษาองักฤษบนบทเรียน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ืองกาล 
(Tense) น้ีมีประโยชน์ต่อผูเ้รียน 

     

4 บทเรียนภาษาองักฤษบนบทเรียน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ืองกาล 
(Tense) น้ีสามารถตอบโจทยก์าร
เรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเองของ
ผูเ้รียนได ้

     

 

 

ความคิดเห็นอ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

---ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีใหค้วามอนุเคราะห์--- 
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ภาคผนวก ฌ 

 คู่มือการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) 
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ค าแนะน าการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตเร่ือง Tense 

1. ผูเ้รียนทุกคนต้องเร่ิมท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre - Test) จ านวนทั้ งหมด 20 ข้อ เป็นแบบ
ปรนยั 4 ตวัเลือก เพื่อวดัความรู้เดิมของผูเ้รียนเร่ืองการใช ้Tense ในภาษาองักฤษซ่ึงระบบจะท าการ
เก็บขอ้มูลของผูเ้รียนแต่ละคนเพื่อไปเปรียบเทียบกบัผลคะแนนของแบบทดสอบหลงัเรียน (Post - 
Test) โดยการเลือกท่ี Pre – Test ท่ีแถบเมนูดา้นซา้ย 

 
 

2. เม่ือเขา้มาหนา้แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre – Test) แลว้ก่อนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งผูเ้รียนตอ้งอ่าน
บทสนทนาใหเ้ขา้ใจก่อน และเม่ือเลือกค าตอบเสร็จแลว้ผูเ้รียนตอ้งกดปุ่ม 

เพื่อท าขอ้ต่อไป 
เพื่อยอ้นกลบัไปท าขอ้ท่ีผา่นมา 

หรือ เพื่อส่งค าตอบทั้งหมดซ่ึงถา้ผูเ้รียนยนืยนัการส่ง 
ค าตอบใหก้ด “ตกลง” หรือ ถา้ตอ้งการทบทวนค าตอบอีกคร้ังหน่ึงใหก้ด “ยกเลิก”  
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3. หลงัจากท่ีผูเ้รียนส่งค าตอบแลว้ ผูเ้รียนจะทราบผลคะแนนของตนเอง โดยหลงัจากนั้นใหก้ดปุ่ม

เพื่อเขา้ไปเร่ิมเรียนท่ีบทเรียนท่ี 1 เร่ือง Present Simple Tense  
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4. เม่ือผูเ้รียนเร่ิมเข้าสู่บทเรียนท่ี 1 จะพบกบัวตัถุประสงค์การเรียนรู้ ในส่วนน้ีให้ผูเ้รียนอ่านให้
เข้าใจแล้วจึงกด ปุ่ม ซ่ึ งอยู่บ ริ เวณ มุมขวาล่างของจุดประสงค์การเรียน รู้ 
 

(หมายเหตุ: ผูเ้รียนสามารถดูเฉลยPre – Test ไดจ้ากแถบเมนูดา้นซ้ายและจะสังเกตเห็นรายการเพิ่ม
ข้ึนมาในส่วนของ Lesson 1 ซ่ึงในส่วนบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตน้ีจะมีการเพิ่มทีละบท
จนถึงบทท่ี 5 เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนเน้ือหาเรียงล าดบัท่ีจากความง่ายไปถึงยาก) 
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5. ในส่วนบทน า ผูเ้รียนจะเห็นเป็นวีดีโอการ์ตูนคุยกนั ซ่ึงวีดีโอในส่วนของบทน าในแต่ละบทเรียน
นั้นเป็นวีดีโอน าบทเรียน ก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนในส่วนของเน้ือหาเร่ือง Tense นั้นๆและเม่ือผูเ้รียนดู
วี ดี โ อ จ บ แ ล้ ว ใ ห้ ผู ้ เ รี ย น ก ด                      เพื่ อ เ ร่ิ ม เ รี ย น เ น้ื อ ห า ใ น ห น้ า ถั ด ไ ป 
 

(*** หมายเหตุ – ผูเ้รียนคนใดท่ีไม่สามารถเปิดวีดีโอผ่านเบราเซอร์ Internet Explorer รบกวนให้
ผูเ้รียนดูผา่นเบราเซอร์ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox)  
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6. ในส่วนหนา้ท่ีเป็นเขา้สู่บทเรียน น้ี ผูเ้รียนจะไดเ้รียนเน้ือหาในแต่ละ Tense ของบทเรียนนั้นๆโดย
เป็นการน าเสนอเป็นวีดีโอแบบการ์ตูนซ่ึงในส่วนน้ีถา้ผูเ้รียนตอ้งการความเขา้ใจมากยิ่งข้ึนในส่วน

เน้ือหา ผูเ้รียนสามารถเลือก เพื่อโหลดเอกสารมาดูเป็นภาษาไทย เม่ือดู

จบในส่วนน้ีแลว้ ใหผู้เ้รียนกดเลือก  เพื่อไปท าแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนในหนา้ถดัไป 
 
(*** หมายเหตุ – ผูเ้รียนคนใดท่ีไม่สามารถเปิดวีดีโอผ่านเบราเซอร์ Internet Explorer รบกวนให้
ผูเ้รียนดูผา่นเบราเซอร์ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox)  
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7. ในส่วนของแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนน้ี ซ่ึงในแต่ละ Tense จะประกอบไปดว้ยแบบฝึกหดัระหวา่ง
เรียนจ าวน 10 ขอ้ แบบปรนยั 4 ตวัเลือกเม่ือผูเ้รียนเลือกค าตอบเสร็จแลว้ 

 
ใหก้ดปุ่มเพื่อท าขอ้ต่อไป 

ใหก้ดปุ่ม เพื่อยอ้นกลบัไปท าขอ้ท่ีผา่นมา 

หรือกดปุ่มเพื่อส่งค าตอบทั้งหมดเม่ือท าครบ 10 ขอ้ 

DPU



236 
 
 

 
 

8. หลงัจากท่ีผูเ้รียนส่งค าตอบแล้ว ผูเ้รียนจะทราบผลคะแนนของตนเองซ่ึงในส่วนคะแนนของ
แบบฝึกหัดระหว่างเรียนน้ีถ้าผูเ้รียนท่านใดได้คะแนนน้อยกว่า 5 คะแนนผูเ้รียนจะต้องกดปุ่ม

เพื่อท าการทบทวนบทเรียนและสามารถท าแบบฝึกหดัระหวา่งไดจ้  านวนหลาย
คร้ังของในส่วนบทเรียนนั้นๆจนกวา่ผลคะแนนจะมีจ านวนมากกวา่ 5 คะแนน แต่ถา้ผูเ้รียนท่านใด

ท่ีมีผลคะแนนเท่ากบั 5 หรือมากกวา่ 5 คะแนนแลว้ สามารถกดปุ่ม หรือ
ถา้ตอ้งการกลบัไปทบทวนบทเรียนก่อนท าแบบทดสอบทา้ยบทก็ท าไดเ้ช่นกนั 
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9. ในส่วนของการท าแบบทดสอบทา้ยบทน้ี มีจ  านวน 5 ขอ้ เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือกซ่ึงเป็นเป็น
การวดัประเมินผลจากส่ิงท่ีผูเ้รียนได้เรียนและได้ท ามาจากบทเรียนนั้นๆซ่ึงถ้าผูเ้รียนท่านใดได้
คะแนนไดค้ะแนนนอ้ยกวา่ 3 คะแนนผูเ้รียนจะตอ้งกลบัไปทบทวนบทเรียนนั้นๆอีกคร้ังโดยการกด

ปุ่ม เพื่อท าความเขา้ใจในบทเรียนนั้นๆใหม้ากข้ึน แลว้จึงกลบัมาท าแบบทดสอบ
ทา้ยบทอีกคร้ังหน่ึงหรือถ้าผูเ้รียนท่านใดได้คะแนนเท่ากบั 3 หรือมากกว่า 3 คะแนน แลว้ ผูเ้รียน
จะต้องท าให้ครบทั้งหมด 5 ข้อแล้วจึงกดส่งค าตอบ (หมายเหตุ: ปุ่มในการท า เลือก และการส่ง
ค าตอบเป็นลกัษณะเดียวกนันอกจากน้ีในแถบเมนูดา้นซา้ยเม่ือผูเ้รียนท าแบบฝึกหดัระหวา่งบทเรียน
เสร็จไปคร้ังหน่ึงแลว้ผูเ้รียนสามารถกดเขา้ไปดูเฉลยได)้ 
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10. เม่ือผูเ้รียนเรียนจบบทเรียนบทท่ี 1 แลว้ ผูเ้รียนสามารถดูเฉลยจากการท าแบบทดสอบทา้ยบทได้
และจะสังเกตเห็นรายการท่ีเพิ่มเขา้มาคือบทเรียนท่ีบทท่ี2 ท่ีมีจุดประสงคก์ารเรียนรู้ บทน า บทเรียน 
Exercise (แบบฝึกหัดระหวา่งเรียน) และ Test (แบบฝึกหัดทา้ยบทเรียน) (หมายเหตุ: ขั้นตอนและ
วธีิการเรียนตั้งแต่บทเรียนบทท่ี 2 เป็นตน้มาผูเ้รียนสามารถอา้งอิงวธีิการไดจ้ากขอ้ท่ี 5-10)  

 
 

11. เม่ือผู ้เรียนเรียนทุกบทเรียนตั้ งแต่ Lesson 1 – 5 แล้วในส่วนของการบอกผลคะแนนของ

แบบทดสอบทา้ยบทท่ี 5 จะปรากฏปุ่ม ให้ผูเ้รียนมาเลือก
แบบทดสอบหลงัเรียน Post-Test ผูเ้รียนตอ้งท าแบบทดสอบหลงัเรียน Post-Test จ านวนทั้งหมด 20 
ข้อเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือกเพื่อวดัความรู้ของผูเ้รียนเร่ืองของการใช้ Tense ในภาษาอังกฤษ
หลงัจากท่ีเรียนบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจบแลว้ซ่ึงระบบจะท าการเก็บขอ้มูลของผูเ้รียนแต่
ละคนเพื่อไปเปรียบเทียบกับผลคะแนนของแบบทดสอบก่อนเรียน Pre-Test ว่าบทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนนั้นสามารถช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจเร่ือง Tense ในภาษาองักฤษได้
มากนอ้ยเพียงใดเม่ือเขา้มาหนา้แบบทดสอบหลงัเรียน Post -Test แลว้ผูเ้รียนจะเห็น 
แบบทดสอบขอ้แรก 
เม่ือผูเ้รียนเลือกค าตอบเสร็จแลว้ ใหก้ดปุ่ม 

เพื่อท าขอ้ต่อไป 
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เพื่อยอ้นกลบัไปท าขอ้ท่ีผา่นมา 

หรือ เพื่อส่งค าตอบทั้งหมดเม่ือท าครบ 20 ขอ้ 

 
 

12. เม่ือท าแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-Test) เสร็จแล้ว ผูเ้รียนจะทราบผลคะแนนของตนเองใน

ส่วนน้ีผูเ้รียนจะสังเกตเห็นปุ่ม ใหก้ดท าแบบสอบถามต่อเป็นอนัส้ินสุดการเรียน
ดว้ยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง Tense  
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13. ในส่วนหน้าการท าแบบสอบถาม (Questionnaire) จะเจอหน้าท่ีให้ผูเ้รียนเลือกระดับความ
คิดเห็นและใส่ความคิดเห็นเพิ่มเติมเม่ือมีขอ้แนะน า ความรู้สึกเม่ือเรียนเร่ือง Tense ผา่นบทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตน้ี (หมายเหตุ: ผูเ้รียนสามารถดูเฉลย Post – Test ไดท่ี้แถบเมนูดา้นซา้ย) 
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ภาคผนวก ญ 
 แบบบันทึกการเรียนรู้ 
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แบบบันทกึการเรียนรู้ (Learning Record Sheet)  
 

ช่ือ-นามสกุล…………………………….เลขทะเบียนนักศึกษา.........................กลุ่มเรียน........... 
คณะ……………………………………….สาขา……………........................วนัที.่..................... 
 
1. ส่ิงท่ีขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่จากบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง กาล คือ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. ส่ิงท่ีขา้พเจา้พบวา่เป็นอุปสรรคในระหวา่งการเรียนดว้ยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง กาล คือ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3. ขา้พเจา้แกปั้ญหาจากอุปสรรคท่ีพบโดย 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4. ขา้พเจา้คิดวา่โดยรวมแลว้ความสามารถในการเรียนของขา้พเจา้คร้ังน้ี 
ดีเยีย่ม  ดี  เฉย  ควรปรับปรุง 
เน่ืองจาก
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
5. ขา้พเจา้คิดวา่โดยรวมแลว้การเรียนดว้ยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล 
มีประโยชน์      ไม่มีประโยชน์ 
เน่ืองจาก
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
6. ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ฎ 
หนังสือและแบบเรียนส านักพมิพ์ไทยและต่างประเทศที่ 
ใช้ในการประกอบการอ้างองิเนือ้หาและแบบทดสอบต่างๆ 
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ช่ือหนังสือ 

ล าดับการใช้กาล 
(Tense) 

 

PS PC Pst.S PF F 
         

1. หลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษ (อ.สมคิดกุลชล) 1 2 4 5 3 

2. คู่มือเรียนไวยากรณ์ภาษาองักฤษดว้ยตนเอง (ล าดวลจาด
ใจดี) 

1 2 4 3 5 

3. เร่งรัดฟ้ืนฟูหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษ (อ.ภิญโญคลา้ย
บวร) 

1 2 4 3 5 

4. สุดยอดสูตรองักฤษ   1 2 4 3 5 

5. ไวยากรณ์ภาษาองักฤษอยา่คิดวา่ยาก (ณพวสัส์ธมัพิพิธ) 1 2 4 3 5 

6. The English Grammar World II  1 2 4 3 5 

รองศาสตราจารยด์นยัไชยโยธา,อ.พิทตัแกว้ประกอบ      

7. เรียนลดัสนทนาภาษาองักฤษ (เกษราสมนันะ) 1 2 4 3 5 

8. ไวยากรณ์องักฤษร่วมสมยัฉบบัสมบูรณ์อ.นเรศสุรสิทธ์ิ 1 2 4 3 5 

9. สู่ความเป็นเลิศกบัไวยากรณ์ (นารีรัตน์บุญช่วย) 1 2 4 3 5 

10. Grammar and Writing for intermediate students 1 4 2 5 3 

Mode 1 2 4 3 5 

 
PS = Present Simple Temse PC= Present Continuous Tense  
F= Future Simple Tense Pst.S= Past Simple Tense   
PF= Present Perfect Tense 
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ช่ือหนงัสือ 

ล าดบัการใชก้าล  
(Tense) 

PS PC Pst.S PF F 

1. Teaching English as a Foreign Language for Dummies 2 3 1 3 5 

2. Barron's E-Z Grammar 2 1 3 5 4 

3. A Practical English Grammar 2 1 3 4 5 

4. English Grammar in Use 2 1 3 4 5 

5. Oxford Practice Grammar with Answer 2 1 3 4 5 

6. Understanding and Using English Grammar 1 2 3 4 5 

7. English for Life; Pre-Intermediate Student's Book 1 2 4 3 5 

8. Four Conners 1 2 3 4 5 

9. Look Ahead (Classroom Course) 1 3 4 2 5 
10. Top Notch 1 1 2 3 - 4 

11. Face 2 Face 3 2 1 4 5 

12. New Inside Out (Beginner) 1 2 3 - 4 

13. Passages (second Edition) 1 3 4 2 5 

14. Hemispheres 2  1 2 3 5 4 

15. Headway 1 2 3 5 4 

16. First Choice 1 2 3 - - 

17. New Insideout (Pre-intermediate) 1 3 2 5 4 

18. New Interchange 1 2 3 4 5 

19. Basic Grammar (Christian Schrade) 1 2 3 5 4 

Mode 1 2 3 4 5 
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ภาคผนวก ฏ 
จดหมายขอความอนุเคราะห์ 
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ประวตัิผู้เขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล    น ้าบุศร์  อกัษรนิรันดร์ 
ประวติัการศึกษา    พ.ศ. 2555 ศศ.บ. สาขาภาษาองักฤษ  

(โทภาษาองักฤษธุรกิจ) 
     เกียรตินิยมอนัดบั 1 มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  
ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั Secretary to EVP - GA&LED, GAD 

Berli Jucker Public Co. Ltd. 
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