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Abstract
The objective of this research was to develop webblog for encouraging in
learning General English for undergraduate students at Poh-Chang Academy of Arts
Rajamangala University of Technology Rattanakosin. The type of this research was
experimental research using the one-group pretest-posttest design. The sample group
contained 15 people who were undergraduate students registering in General English
of 1st semester of academic year 2011 at Poh-Chang Academy of Arts, Rajamangala
University of Technology Rattanakosin.
The contents in webblog consisted of three units : Unit 1 Nice to meet you,
Unit 2 North and South and Unit 3 Changing workspace. The results of this study
were as follows : 1) The efficiency of webblog development was 78.33/75.11 2) The
differences between the pretest score and the posttest score were at the significant
level of .05 ; ie, the posttest score was higher than the pretest score
satisfaction of the sample group using webblog was high level.

3) The
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บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญของปญหาในการวิจัย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทสําคัญในยุคของขอมูลขาวสารขณะนี้มีการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชกันอยางแพรหลายในทุกวงการ สถาบันการศึกษาก็
เชนกันไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการเรียนการสอนไดแก
Elearning และ e – book ซึง่ เปนการพัฒนา และสงเสริมการเรียนรูใหกับผูเรียนโดยผูเรียนสามารถ
ศึกษาไดดวยตนเอง (Self-study) ผานหนาจอคอมพิวเตอร ปจจุบันสถาบันการศึกษาตางๆ ไดนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาการเรียนการสอนกันอยางกวางขวาง นอกจากนี้
กระทรวงศึก ษาธิการไดกําหนดนโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา เพื่อ สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใชในสถานศึกษาและ
หนวยงานทางการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนอีกวิธี
หนึ่ง ไดแก เว็บบล็อก เพื่อสงเสริมการเรียนรูใหกับผูเรียนผานหนาจอคอมพิวเตอร ซึ่งผูเรียน
สามารถศึกษาไดดวยตนเอง การนําเว็บบล็อกมาใชในการเรียนการสอน โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
ทําใหเพิ่มศักยภาพทั้งผูเรียนและผูสอน ภาษาอังกฤษเปนวิชาหนึ่งที่สามารถนํามาพัฒนาการเรียน รู
ไดผานเว็บบล็อก นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังมีบทบาทสําคัญมากในโลกปจจุบันผูมีความรูภาษา
อังกฤษดียอมไดเปรียบผูอื่น ผูวิจัยมีความสนใจในวิธีดังกลาว ดังนั้นจึงไดเลือกทําโครงการวิจัย
เรื่อง “การพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อสงเสริมการเรียนรูรายวิชาภาอังกฤษทั่วไป สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร” เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพิ่มขึ้น
ปญหาการวิจัย
1. ตนแบบชุดเว็บบล็อกที่ไดพัฒนาขึ้นเพื่อสงเสริมการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
สําหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตน
โกสินทร มีประสิทธิภาพหรือไม
2. นักศึกษามีความพึงพอใจกับการเรียนรูจากตนแบบชุดเว็บบล็อกที่ไดพัฒนาขึ้นเพียงใด
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วัตถุประสงคในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. พัฒนาตนแบบชุดเว็บบล็อกเพื่อสงเสริมการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
2. ประเมินประสิทธิภาพของตนแบบชุดเว็บบล็อก เพื่อสงเสริมการเรียนรูรายวิชาภาษา
อังกฤษทั่วไป
ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตองการพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อสงเสริมการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษ
ทั่วไป โดยกําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้
1. ขอบเขตดานประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป ปการศึกษา 2554 จํานวน 82 คน
2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาที่
ลงทะเบียน เรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป ปการศึกษา 2554 โดยใชการเจาะจงชั้นเรียน ไดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 15 คน
3. ขอบเขตดานตัวแปรและเนื้อหาโดยการวิเคราะหขอมูลดัชนีความตรงตามเนื้อหา ความ
เหมาะสมของเนื้อหาสาระเทียบกับเกณฑคุณภาพระดับมาก วิเคราะหความนาสนใจ ดานการสื่อ
ความหมาย การจัดองคประกอบ และการใชสีใหมีความเหมาะกับเนื้อหาสาระ เมื่อการพัฒนา
ตนแบบชุดเว็บบล็อกเรียบรอยแลว ทําการประเมิน โดยวัดความพึงพอใจ และความรูความเขาใจใน
เนื้อหา จากคาสถิติ
สมมติฐานการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ไดตั้งสมมติฐานดังนี้
1. ผลการทดสอบหลังเรียน ของกลุมตัวอยาง มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาผลการทดสอบกอน
เรียน
2. ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางอยูในระดับมาก
นิยามศัพทเฉพาะ
เว็บบล็อก หมายถึง รูปแบบเว็บไซตประเภทหนึ่ง ซึ่งถูกเขียนขึ้นในลําดับที่เรียงตามเวลา
ในการเขียนซึ่งจะแสดงขอมูลที่เขียนลาสุดไวแรกสุดเว็บบล็อก โดยปกติจะประกอบดวย ขอความ
ภาพ ลิงก ซึ่งบางครั้งจะรวมสื่อตางๆไมวา เพลง หรือวิดีโอในหลายรูปแบบได บล็อกจะเปดใหผูเขา
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มาอานขอมูลสามารถแสดงความคิดเห็นตอทายขอความที่เจาของบล็อกเปนคนเขียนซึ่งทําใหผูเขียน
สามารถไดผลตอบกลับโดยทันที
การพัฒนา หมายถึง ทําใหมั่นคง ทําใหกาวหนา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1. ไดตนแบบชุดเว็บบล็อก เพื่อสงเสริมการเรียนรูรายวิชา ภาษาอังกฤษทั่วไป ที่มีความ
ถูกตองและมีความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระเทียบกับเกณฑคุณภาพระดับมาก
2. ไดตนแบบชุดเว็บบล็อกมีความนาสนใจ ดานการสื่อความหมาย การจัดองคประกอบ
และการใชสี ใหมีความเหมาะกับเนื้อหาสาระ
3. ไดตนแบบชุดเว็บบล็อกที่มีประสิทธิภาพเบื้องตนของชุดเว็บบล็อก
4. สามารถเปนตนแบบใหหนวยงานอื่น ๆ นําไปพัฒนาเพื่อสงเสริมการเรียนตอไปได
5. สามารถพัฒนาและบูรณาการในสาขาวิชาอื่น ๆ เพื่อเปนศูนยการเรียนรูตอไป
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บทที่ 2
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อสงเสริมการเรียนรูรายวิชา ภาษาอังกฤษทั่วไป
สําหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโก
สินทร ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํามาเปนแนวทางและสรางกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ตามลําดับ ดังนี้
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับคอมพิวเตอรชวยสอน
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับ e-learning และ weblog
3. ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน
ยืน ภูสุวรรณ (2546: 121) คอมพิวเตอรชวยสอน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ไดนํา
เนื้อหาวิชาและลําดับวิธีการสอนมาบันทึกเก็บไว คอมพิวเตอรจะชวยนําบทเรียนที่เตรียมไวอยางมี
ระบบมาเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับผูเรียนแตละคน
วีรพนธ คําดี (2543: 1) คอมพิวเตอรชวยสอน คือการนําคอมพิวเตอรซึ่งเปนอุปกรณชนิด
หนึ่งมาชวยในการเรียนการสอนของนักเรียนและครูโดยมีครูหรือผูมีความรูเปนผูผลิตสื่อขึ้นมาแลว
นําไปใหเด็กไดเรียน โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนตัวกลางในการนํากระบวนการเรียนการสอน
ของครูไปสูนักเรียน
ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction CAI) หมายถึง
วิธีการเรียนการสอนที่ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งออกแบบไวเพื่อนําเสนอบทเรียนแทน
ผูสอน และผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเองตามลําดับขั้นตอนการเรียนรูอยางเปนระบบ โดยมีการ
ปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรและผูเรียนจะไดรับขอมูลยอนกลับทันที
(สวนสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษา ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา, เอกสารวิชาการ ศท. สอศ.
2541: 8)
คุณลักษณะสําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอน
คุณลักษณะที่เปนองคประกอบสําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอน 4 ประการ ไดแก
1. สารสนเทศ (Information)
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สารสนเทศ (Information) ในที่นี้หมายถึง เนื้อหาสาระ (Content) ที่ไดรับการเรียบเรียงแลว
เปนอยางดี
ซึ่งทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือไดรับทักษะอยางหนึ่งอยางใดตามที่ผูสรางได
กําหนดวัตถุประสงคไว
โดยการนําเสนอเนื้อหานี้อาจจะเปนการนําเสนอในรูปแบบตางๆ ซึ่ง
อาจจะเปนลักษณะทางตรงหรือทางออมก็ได
ตัวอยางการนําเสนอเนื้อหาในลักษณะทางตรงก็
ไดแก การนําเสนอเนื้อหาในตอมพิวเตอรชวยสอนประเภทติวเตอร ซึ่งเปดโอกาสใหผูใชไดรับ
เนื้อหาสาระและทักษะตางๆ อยางตรงไปตรงมาจากการอาน จํา ทําความเขาใจ และฝกฝน
ตัวอยางการนําเสนอเนื้อหาในลักษณะทางออมไดแก การนําเสนอเนื้อหาในคอมพิวเตอรชวยสอน
ประเภทเกมและการจําลอง ซึ่งเนื้อหาสาระหรือทักษะที่ผูเรียนไดรับจะถูกแฝงเอาไวในรูปแบบ
ของเกมตางๆ เพื่อใหผูใชไดฝกทักษะทางการคิด การจํา การสํารวจสิ่งตางๆ รอบตัว และเพื่อสราง
บรรยากาศการเรียนรูที่สนุกสนานเพลิดเพลินและจูงใจใหผูใชมีความตองการที่จะเรียนมากขึ้น
2. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individualization)
การตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล คือลักษณะสําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอน
บุคคลแตละคนมีความแตกตางกันทางการเรียนรูซึ่งเกิดจากบุคลิกภาพ สติปญญา ความเขาใจ พื้น
ฐานความรูที่แตกตางกันออกไป (Individualization) คอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งเปนสื่อการเรียนการ
สอนรายบุคคลประเภทหนึ่ง จึงตองไดรับการออกแบบใหมีลักษณะที่ตอบสนองตอความแตกตาง
สวนบุคคลประเภทหนึ่ง จึงตองไดรับการออกแบบใหมีลักษณะที่ตอบสนองตอความแตกตางสวน
บุคคลใหมากที่สุด กลาวคือ คอมพิวเตอรชวยสอนจะตองมีความยืดหยุนมากพอที่ผูเรียนจะมี
อิสระในการควบคุมการเรียนของตน รวมทั้งการเลือกรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับตนไดการ
ควบคุมการเรียนของตนนี้ก็มีอยูหลายลักษณะดวยกัน ลักษณะสําคัญๆ ไดแกการควบคุมเนื้อหา
การควบคุมลําดับของการเรียน การควบคุมการฝกปฏิบัติหรือการทดสอบ เปนตน
3. การโตตอบ (Interaction)
การโตตอบ (Interaction) ในที่นี้คือการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรชวยสอน
การเรียนการสอนรูปแบบที่ดีที่สุดก็คือ การเรียนการสอนในลักษณะที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมี
ปฏิสัมพันธกับผูสอนรูปแบบที่ดีที่สุดก็คือ การเรียนการสอนในลักษณะที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมี
ปฏิสัมพันธกับผูสอนไดมากที่สุด นอกจากนี้การที่มนุษยสามารถเรียน สามารถเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพนั้นหาใชเกิดขึ้นเพียงการสังเกตเทานั้น
หากจะตองมีการโตตอบหรือปฏิสัมพันธ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดมีการปฏิสัมพันธกับผูสอน ดังนั้น คอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดรับการ
ออกแบบมาอยางดีจะตองเอื้ออํานวยใหเกิดการโตตอบ ระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรชวยสอน
อยางตอเนื่องและตลอดทั้งบทเรียน การอนุญาตใหผูเรียนเพียงแคการคลิกเปลี่ยนหนาจอหนาจอไป
เรื่อยๆ ทีละหนาไมถือวาเปนปฏิสัมพันธที่เพียงพอสําหรับการเรียนรู
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4. การใหผลปอนกลับโดยทันที (Immediate Feedback)
ลักษณะที่ขาดไมไดอีกประการหนึ่งของคอมพิวเตอรชวยสอนก็คือ การใหผลปอนกลับ
โดยทันทีตามแนวคิดของสกินเนอร(Skinner) แลวผลปอนกลับหรือการใหคําตอบนี้ถือเปนการ
เสริมแรง (Reinforcement) อยางหนึ่งการใหผลปอนกลับแกผูเรียนในทันที หมายรวมไปถึงการที่
คอมพิวเตอรชวยสอนที่สมบูรณจะตองมีการทดสอบหรือประเมินความเขาใจของผูเรียนในเนื้อหา
หรือทักษะตางๆ ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวย ซึ่งการใหผลปอนกลับแกผูเรียนเปนวิธีที่
อนุญาตใหผูเรียนสามารถตรวจสอบการเรียนของตนได ทั้งนี้งานวิจัยหลายชิ้นซึ่งสนับสนุนวาการ
ใหผลปอนกลับแกผูเรียนจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนไดเปนอยางดี ความสามารถในการ
ใหผลปอนกลับ โดยทันทีของคอมพิวเตอรชวยสอน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อ
ประเภทอื่นๆ ไมวาจะเปนสื่อสิ่งพิมพหรือสื่อโสตทัศนวัสดุแลวเนื่องจากสื่ออื่นๆ นั้นไมสามารถที่
จะประเมินผลการเรียนของผูเรียนพรอมกับการใหผลปอนกลับ
โดยฉับพลันเชนเดียวกับ
คอมพิวเตอรชวยสอน
ประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอน
พบวาคอมพิวเตอรชวยสอนมีประโยชนตอผูเรียนหลายประการ ดังนี้
1. สงเสริมใหผูเรียน เรียนตามเกอัตภาพ
2. มีการปอนกลับ (Feed book) ทันที มีสีสัน ภาพ และเสียง ทําใหผูเรียนเกิดความตื่น
เตนไมเบื่อหนาย
3. ผูเรียนไมสามารถแอบพลิกดูคําตอบไดกอน จึงเปนการบังคับผูเรียนใหเรียนรูจริงกอน
จึงจะผานบทเรียนนั้นไป
4. ผูเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาหรือบทเรียนที่เคยเรียนในหองเรียน
5. นักเรียนเรียนไดดีกวาและเร็วกวาการสอนปกติ ลดการสิ้นเปลืองเวลาของผูเรียน
6. สามารถประเมินผลความกาวหนาของผูเรียนโดยอัตโนมัติ
7. ผูเรียนไดเรียนแบบกระทําดวยตนเอง
ความหมายของคําวา “e-learning” “และ “webblog”
E-learning ยอมาจาก Electronic Learning หมายถึง การเรียนการสอนผานทางสื่ออิเลคโทร
นิคส หรือการเรียนในลักษณะใดก็ไดซึ่งใชการถายทอดเนื้อหาผานทางอุปกรณอิเลคโทรนิคส ไมวา
จะเปนคอมพิวเตอร เครือขายอินเตอรเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือทางสัญญาณโทรทัศน หรือสัญญาณ
ดาวเทียมก็ไดซึ่งเนื้อหาสารสนเทศอาจอยูในรูปแบบการเรียนที่เราคุนเคยกันมาพอสมควร
เชน
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คอมพิวเตอรชวยสอน การสอนบนเว็บ การเรียนออนไลน การเรียนทางไกลผานดาวเทียม หรือ
อาจอยูในลักษณะที่ยังไมคอยเปนที่แพรหลายนัก เชน การเรียนจากวิดีทัศน และการเรียนตาม
อัธยาศัย เปนตน (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2553)
E-learning (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545: 6) หมายถึง การเรียนรูในลักษณะใดก็ได ซึ่ง
ใหการถายทอดเนื้อหาผานทางอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ไมวาจะเปนคอมพิวเตอรเครือขาย
อินเตอรเน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือทางสัญญาณโทรทัศน หรือสัญญาณดาวเทียม
(Cellulite) ก็ได ซึ่งเนื้อหาสารสนเทศอาจอยูในรูปแบบการรียนที่เราคุนเคยกันมาพอสมควร เชน
คอมพิวเตอรชวยสอน (CALL) การสอนบนเว็บ(WBI) การเรียนออนไลน การเรียนทางไกลผาน
ดาวเทียม หรืออาจอยูในลักษณะที่ยังไมคอยเปนที่แพรหลายนัก E-learning (ถนอมพร เลาหจรัส
แสง, 2545: 5) หมายถึง การเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกสโดยอาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกส (คอรัสแวร) ระดับ
คุณภาพสูง และระบบบริหารจัดการ การเรียนรู (Learning Management System)
คอรัสแวร ระดับคุณภาพสูงหมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกสที่ไดรับการออกแบบในลักษณะ
มัลติมีเดียโตตอบ ซึ่งตองอาศัยทีมงานในการพัฒนา ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญเนื้อหา ผูเชี่ยวชาญ
การออกแบบการสอน ผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบกราฟก ผูเชี่ยวชาญทางดานการสรางเอนิ
เมชั่นและโปรแกรม
E-learning ทําใหการเรียน การสอน หรือการอบรม มีรูปแบบวิธีการที่เปลี่ยนแปลงไปโดย
E-learning มีขอไดเปรียบดังนี้ คือ
1. ความยืดหยุน (Flexibility) ในการเขาถึงเนื้อหาการเรียนในลักษณะที่ผูเรียนและผูสอน
ไมจําเปนตองอยูในสถานที่และเวลาเดียวกันผนวกกับสื่อการเรียนที่ใชเว็บเปนฐาน ทําใหผูเรียน
สามารถเขาถึงเนื้อหาที่ตองการเรียนรูตามเวลาที่ตองการ ไมวาจะเปนที่บานหรือที่ทํางานก็ตาม
2. การตอบสนองรายบุคคล(Customization) E-learning นอกจากจะสามารถชวยลดตนทุน
การอบรมในลักษณะปกติได ทําใหสามารถ ชี้ชัดจุดออนของผูเรียนแตละคน และปรับเนื้อหาใหเขา
กับรูปแบบการเรียนของแตละบุคคล
3. ราคา (Cost) E-learning นอกจากจะสามารถชวยลดตนทุนการอบรมในลักษณะปกติ
ได ยังชวยเพิ่มปริมาณของผูที่มีโอกาสในการศึกษาหรืออบรมอีกดวย
4. การติดตามความกาวหนาของผูเรียน (Measurement) E-learning ชวยตรวจสอบความ
กาวหนาของผูเรียนได เพื่อใหมั่นใจไดวา สารสนเทศไมไดเพียงเฉพาะการสัมผัสกับเนื้อหาแบบ
ชั่วคราวแตผูเรียนสามารถถายโอนสารสนเทศนั้นๆ ใหกลายเปนความรู (Knowledge) และคงอยู
เพื่อการใชงานไดภายหลัง
5. ความคงที่ (Consistency) E-learning สามารถนําไปใชเพื่อเผยแพรขอมูลที่มีความคงที่
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เหมือนกันทั่วโลกโดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลที่มีความสําคัญทางดานนโยบายหรือกระบวนการตางๆ
ความหมายของ Webblog
สมทัศน มั่นคง (2008) ใหความหมายวา Blog มาจากศัพทคําวา WeBlogบางคนอานคํา ๆ
นี้วา We Blog บางคนอานวา Web Log แตทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้งสองคําบงบอกถึงความหมายเดียวกันวา
นั่นคือบล็อก ( Blog)
ความหมายของคําวา Blog ก็คือการบันทึกบทความของตนเอง ( Personal Journal) ลงบน
เว็บไซตโดยเนื้อหาของ Blog นั้นจะครอบคลุมไดทุกเรื่อง ไมวาจะเปนเรื่องราวสวนตัวหรือเปน
บทความเฉพาะดานตาง ๆ เชน เรื่องการเมือง เรื่องกลองถายรูป เรื่องกีฬาเรื่องธุรกิจ เปนตน โดย
จุดเดนที่ทําใหบล็อกเปนที่นิยมก็คือ ผูเขียนบล็อกจะมีการแสดงความคิดเห็นของตนเอง ใสลงไปใน
บทความนั้นๆโดยบล็อกบางแหงจะมีอิทธิพลในการโนมนาวจิตใจผูอานสูงมาก แตในขณะเดียวกัน
บางบล็อกก็จะเขียนขึ้นมาเพื่อใหอานกันในกลุมเฉพาะ เชนกลุมเพื่อน ๆหรือครอบครัวตนเอง มี
หลายครั้งที่เกิดความเขาใจกันผิดวา Blog เปนไดแคไดอารี่ออนไลนแตในความเปนจริงแลวไดอารี่
ออนไลนเปรียบเสมือน เนื้อหาประเภทหนึ่งของบล็อกเทานั้นเพราะบล็อกมีเนื้อหาที่หลากหลาย
ประเภทตั้งแตการบันทึกเรื่องสวนตัวอยางเชนไดอารี่หรือการบันทึกบทความ ที่ผูเขียนบล็อกสนใจ
ในดานอื่นดวย ที่เห็นชัดเจนคือเนื้อหาบล็อกประเภท วิจารณการเมือง หรือการรีวิวผลิตภัณฑตาง ๆ
ที่ตัวเองเคยใชหรือซื้อมานั่นเอง อีกทั้งยังสามารถแตกแขนงไปในเนื้อหาในประเภทตาง ๆ อีก
มากมายตามแตความถนัดของเจาของบล็อก ซึ่งมักจะเขียนบทความเรื่องที่ตนเองถนัดหรือสนใจ
เปนตน
จุดเดนที่สุดของ Blog ก็คือ มันสามารถเปนเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่งที่สามารถสื่อถึง
ความเปนกันเองระหวางผูเขียนบล็อกและผูอานบล็อกที่เปนกลุมเปาหมาย ที่ชัดเจนของบล็อกนั้น ๆ
ผานทางระบบ comment ของบล็อกนั่นเอง
สรุปใหงาย ๆ สั้น ๆ ก็คือ Blog คือเว็บไซตที่มีรูปแบบเนื้อหาเปนเหมือนบันทึกสวนตัว
ออนไลน แตมีสวนของการ comments และก็จะมี link ไปยังเว็บอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอีกดวย
รายชื่อของเว็บไซตที่ใหบริการฟรีบล็อก
www.blogger.com
www.hi5.com
www.WordPress.com
www.LiveJournal.com
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www.ReaLLifeLog.com
www.Blog.com
www.360.Yahoo.com
www.BlogSome.com
www.Spaces.live.com
ของไทย
www.Exteen.com
ความรูทั่วไป
www.Bloggang.com แนววัยรุนนิดๆสนุกสนาน บันเทิง
www.StoryThai.com ทั่วไป
www.BlogRevo.com ความรูทั่วไป
www.OKnation.net
ประมาณวาวิชาการ ความรู
www.O2Blog.com
ความรูทั่วไป
www.iBlog.co.th
ความรูทั่วไป
http://gotoknow.org/register
เว็บบล็อกคนทํางานแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ
http://th.wordpress.com/
คูแขงตัวสําคัญของ blogger
ดร. จันทวรรณ ปยะวัฒน (2550) ไดใหความหมายของเว็บบล็อกวา บล็อก (Blog) หรือ
เว็บบล็อก (Weblog) เปนเว็บไซตสําหรับเขียนบันทึกเลาเรื่องราวประจําวันเพื่อสื่อสารความรูสึกนึก
คิดมุมมอง ประสบการณ ความรู และขาวสารในเรื่องที่ผูเขียน (Blogger) สนใจโดยเฉพาะ
ศิวพร อองศรี (2549) กลาววา เว็บบล็อก (Weblog) ปจจุบันถือวากําลังไดรับความนิยม
จากนักทองเน็ตทั่วโลก ซึ่งความนิยมไมแพอี-เมล และ เว็บบอรด Weblog มาจากคําวา Web
หมายถึงเว็บไซต และคําวา Log หมายถึงสมุดที่บันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแตละวัน เมื่อรวมกันจะ
อานออกเสียงควบเปน “เว็บ-บล็อก” หรือเรียกสั้นๆวา “บล็อก” เว็บบล็อก (Weblog) จึงหมายถึงเว็บ
บล็อกสวนตัวที่ผูทําเขียนเลาเรื่องราวตางๆตามใจชอบคลายๆกับเปนไดอารี่ออนไลนสาธารณะ ที่
ทุกคนสามารถเขียนแสดงออกความรูสึกและสามารถอานไดทุกคน สิ่งที่ทําใหเว็บบล็อกไดรับความ
นิยมอยางรวดเร็ว เพราะวาเปนวีธีการงายที่สุดในการสรางเว็บไซตสวนตัว ไมตองมีความรูทาง
เทคนิค ไมตองมีความรูทางเทคนิค ไมตองเปดเว็บไซตจดทะเบียนโดเมนเนม (Domain name) หรือ
เชาโฮส (Host)เอง แนวโนมการใชงานเว็บบล็อกในปจจุบัน ไมไดเปนเพียงแคไดอารี่ออนไลน
สาธารณะเทานั้นแตไดพัฒนาประยุกตใชงานดานการศึกษาอีกดวย เพื่อเปนการพัฒนาการเรียนการ
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สอนของครูอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย รวมถึงจะมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหเขาถึงกับบุคคลทุกระดับ
เว็บบล็อกจึงเปนอีกทางเลือก
สําหรับการสรางสรรคความรูของคนไทย
การสรางเว็บบล็อก
สําหรับผูที่ตองการมีเว็บไซต หรือมีบล็อกเปนของตัวเอง สามารถออกแบบเว็บเพจ หรือ
การทําเว็บเทมเพลท ไดเปนของตัวเอง โดยการ ทําบล็อกฟรี การสมัครเขาใชบริการ ทําบล็อกฟรี
นั้นโดยทั่วไปจะมีลักษณะขั้นตอนที่คลายๆ กันในที่นี้จะยกตัวอยางใหเปนจาก การสมัครเขียน ทํา
บล็อกฟรี กับ Blogger.com วิธีการมีดังนี้
1. เปดเขาไปในเว็บไซตของ Blogger.com เพื่อสมัครเปนสมาชิก ในการทําบล็อกฟรี
2. คลิกที่สรางบล็อก “Create Your Blog Now”
3. กรองรายละเอียดสวนตัวตางๆ ไมวาจะเปน ชื่อสําหรับใชในการล็อกอิน รหัสผานชื่อ
บล็อกตามความตองการ อีเมล เมื่อทําการกรอกรายละเอียดตางๆครบแลวก็คลิกที่ปุม Continue
4. จากนั้นเว็บก็จะแสดง รายละเอียดของบล็อก ตามที่เราไดกรอกลงไป เชน ชื่อบล็อก (Blog
Title) ชื่อยูอาแอลสําหรับการเรียกใชงาน (Blog Address (URL))และจะมีชองสําหรับพิมพขอความ
ใหตรงตามที่โชวอยู (Word Verification)เมื่อพิมพขอความที่โชวอยูตรงแลวก็ใหคลิกที่ปุมContinue
5. ระบบจะแสดงเทมเพลท (Template) ตางๆ ขึ้นมามากมาย ไวใหเราเลือกใชตามความตอง
การ เมื่อเราเลือกแบบของ Template ตามที่เราชอบ แลวก็คลิกที่ปุม Continue
6. ระบบจะแสดงขอความวากําลัง ทําการสรางบล็อก (Creating Your Blog…)
7. เมื่อระบบทําการสรางบล็อกเสร็จ ตอไปก็ใหคลิกเลือกที่ปุม Start Posting เพื่อลองทดสอบ
เขาใชงานการ ทําบล็อกฟรี
8. ลองโพสตขอความตางๆ หรือ ปรับแตงสวนตางๆ ไดตามที่เราตองการ
และอยาลืม
Username / Password เปนอันขาดเดี๋ยวจะไมสามารถ Sing In เพื่อเขาไปแกไขหรือเขียนบล็อกเพิ่ม
เติมไดอีก
ประโยชนของเว็บบล็อก
1. สงเสริมใหมีการศึกษาคนควาดวยตัวเอง
2. สรางลักษณะนิสัยใหมีความรับผิดชอบตอตนเอง
3. สงเสริมการเรียนรูเพิ่มขึ้น
4. ชวยกระตุนความสนใจของผูเรียน
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5.
6.
7.
8.

สามารถพัฒนาความรูความสามารถเพิ่มขึ้น
เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและสามารถโตตอบกับผูเขียนบล็อกไดงาย รวดเร็ว
ผูเรียนสามารถยอนกลับเพื่อทบทวนบทเรียนไดตลอดเวลาที่ตนเองสะดวก
สามารถพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ขอจํากัดของเว็บบล็อก
ขอจํากัดของเว็บบล็อก ไดแก ผูเรียนตองมีคอมพิวเตอรใชในการเขาถึงเว็บบล็อก และ ผู
เรียนตองมีทักษะการใชคอมพิวเตอรจึงจะสามารถเขาถึงเว็บบล็อกได บางครัง้ อาจมีปญหาเรื่อง
ความเร็วของระบบเครือขาย ทําใหมีผลตอการเขาถึงเว็บบล็อกที่ตองการได นอกจากนี้ อาจตองใช
เวลาในการคนหาสิ่งที่ตองการกวาจะพบ
นวัตกรรมทางการศึกษา
นวัตกรรม เปนศัพทบัญญัติทางการศึกษา ดังปรากฏหลักฐานในหนังสือประมวลศัพท
บัญญัติวิชาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ หนา 95 คําที่ 368 ใชแทนคํา Innovation ใน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา Innovare แปลวา to renewหรือ To modify คําวา
นวัตกรรมมีรากศัพทมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต ดังนี้ นว+ อตต (บาลี)=ใหม + กรม (สันสฤต)=
การกระทําการปฏิบัติ ความคิด โดยรูปคําหมายถึงความคิดหรือการกระทําใหมๆ ที่นํามาใช
แกปญหาในการปฏิบัติงานดานตางๆ (ปรัชญา ใจสอาด, 2534: 5)
นวัตกรรมทางการศึกษา หรือนวกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง
การนําเอาความคิดหรือวิธีปฏิบัติทางการศึกษาใหมๆ มาใชกับการศึกษา
นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation)
นวัตกรรม หรือ Innovation สวนคําวาเทคโนโลยีเราเรียกทับศัพทมาจากคําวา Technology
นวัตกรรมเปนจุดเริ่มตนของเทคโนโลยี กลาวคือ การเกิดเทคโนโลยีจะมีพื้นฐานมาจากนวัตกรรม
ถาจะเปรียบเทียบกันแลวนวัตกรรมก็เปรียบเหมือนกับหนอไมที่จะเจริญเติบโตเปนตนไผซึ่งเปรียบ
เทียบไดกับเทคโนโลยี หากหนอไมไมเกิด ตนไผก็ไมมีฉันใด ถาไมเกิดนวัตกรรมเทคโนโลยีก็ไม
เกิดขึ้นฉันนั้น
ทอมัส ฮิวส (Thomas Hughes. 1971) ใหความหมายของนวัตกรรมวาเปนการนําวิธีการ
ใหมๆ มาปฏิบัติ หลังจากไดผานการทดลองหรือไดรับการพัฒนาเปนขั้นๆ แลวโดยเริ่มตั้งแตการ
คิดคน (Invention) การพัฒนา (Development) ซึ่งจะเปนไปในรูปของโครงการทดลองปฏิบัติกอน
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(Pillot Project) แลวจึงนําไปปฏิบัติจริง (Implementation) ซึ่งมีความแตกตางไปจากการปฏิบัติเต็มที่
เคยปฏิบัติมาและ เรียกวานวัตกรรม (Innovation)
มอรตัน(J.A.Morton) ใหนิยามของคําวานวัตกรรมไวในหนังสือ Organizing for
Innovation ของเขาวานวัตกรรม หมายถึง การทําใหมขึ้นอีกครั้ง (Renewal) ซึ่งหมายถึงการ
ปรับปรุงของเกาและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตลอดจนหนวยงานหรือองคการนั้นๆ
นวัตกรรมไมใชการขจัดหรือลมลางสิ่งเกาใหหมดไป แตเปนการปรับปรุงเสริมแตงและพัฒนาเพื่อ
ความอยูรอดของระบบ
แมทธิว ไมลล (Matthew B Miles) กลาวถึงนวัตกรรมไวในเรื่อง Innovation in Education
วา นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดอยางถี่ถวน การเปลี่ยนแปลงใหใหมขึ้น เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพใหเปาหมายเห็นวาเปนของใหม
ความสําคัญของนวัตกรรมทางการศึกษา
1. ฐานความคิดการเกิดนวัตกรรมอาศัยหลักการทางจิตวิทยา เกิดแรงจูงใจ ความสนใจ
2. นวัตกรรมออกแบบโดยเปนแนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
3. สามารถชวยประหยัดคาใชจาย
4. ชวยใหผูเรียนเรียนรูไดมากขึ้นและรวดเร็ว
5. สงเสริมใหครูผูสอนและผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค และพัฒนาความคิดอยางเปน
กระบวนการ
6. นวัตกรรมที่นํามาใชในระบบงานตองยืนยันวาเกิดประโยชนในแงที่ดี เพิ่มคุณภาพและ
ปริมาณงานใหสูงกวาเดิมที่เปนมา
การสรางงานนวัตกรรมตองการคิดผลิต ดัดแปลง พัฒนา ประเมินประสิทธิภาพจนเปนที่
นาพอใจในระดับหนึ่งของบุคคลากรภายในองคกร
ขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม
1. ขั้นการประดิษฐคิดคน Invention
2. ขั้นตอนการพัฒนา Development /ขั้นการทดลอง Pilot Project
3. ขั้นการนําไปใช/ปฏิบัติจริง Invention
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การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเรียนการสอนมีหลายวิธี
1. ใหผูเชี่ยวชาญในการสรางนวัตกรรม ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักสูตร ผูเชี่ยวชาญดานการ
เรียนการสอน ตรวจความเหมาะสมของสื่อ นวัตกรรม และความถูกตองตามหลักวิชาการพัฒนา
นวัตกรรมและหลักการเรียนการสอน
2. เปรียบเทียบสภาพ หรือพฤติกรรมกอน และหลังการใชนวัตกรรมจากการทดลองใชกับ
นักเรียนกลุมเล็กๆ
3. คํานวณคารอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑที่ตั้งไวจากการทดสอบระหวางกอนทดลอง
และหลังการทดลอง
4. หาประสิทธิภาพของนวัตกรรมโดยใชสูตร E1/ E2
การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใชสูตร E1/ E2
E1 = ∑X / N x 100 เมื่อ X คือคะแนนรวมการฝกปฏิบัติระหวางทาง
A
∑ F คือคะแนนรวมของการทดสอบหลังการใชนวัตกรรม/สื่อ
E2 =

∑F/N
B

x 100

E1 คือการประเมินกิจกรรมระหวางเรียน
E2 คือการประเมินกิจกรรมหลังเรียน
A คือคะแนนเต็มรวมของแบบฝกหัด
B คือคะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน

วิวัฒนาการการเรียนการสอนผานทางสื่ออิเลคโทรนิคส
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีการพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่องเรื่อยมา โดยเฉพาะการ
เรียนการสอนผานทางสื่ออิเลคโทรนิคส เชน การเรียนทางไกลผานดาวเทียมการเรียนออน ไลน
คอมพิวเตอรชวยสอน การเรียนการสอนบนเว็บ การฝกอบรมโดยอาศัยคอมพิวเตอร (CBT) การ
เรียนทางอินเคอรเนต การเรียนจากวิดีทัศน เปนตน การเรียนการสอนผานทางสื่ออิเลคโทรนิคส
นี้ เปนรูปแบบของการเรียนรูดวยตนเอง โดยอาศัยสื่ออิเลคโทรนิคส ที่เรียกกันโดยทั่วไปวา “elearning”
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
มีผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนผานสื่ออิเลคโทรนิคส ไวดังนี้
ลาวัณย อินทรารักษ (2541) วิจัยเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน
วิชาสื่อสารมวลชนกับการศึกษา เรื่อง แบบจําลองกระบวนการสื่อสารมวลชน
ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.93/83.00 สูงกวา
เกณฑที่ตั้งไวคือ 80/80 และนักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนการทดลองเรียน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
รุงฤดี อภิวัฒนศร (2541) วิจัยเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนวิชาการเขียนรายงาน และการใชหองสมุดสําหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล กลุมตัวอยางประชากรที่ใชเปนนักสึกษาชั้นปที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตรที่
ลงทะเบียนในรายวิชานี้ ในภาคเรียนที่ 2 ปการสึกษา 2539 จํานวน 20 คน โดยการสุมแบบ
เฉพาะเจาะจง สถิติที่ใชในการวิจัยคือ T-test ผลการวิจัยพบวาคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลัง
เรียนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
(T-test = 6.1) โดยกลุมตัวอยางใชเวลาในการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยตนเองแทน
ครูผูสอน ทั้งสิ้นประมาณ 3-5คน คาบละ 50 นาที ตามความสามารถในการเรียนรูของผูเรียนแต
ละคน โดยสรุปแลวบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนี้มีประสิทธิภาพอยูในระดับที่สามารถนําไปใช
ไดจริง
กมล ทวนพรมราช (2539) ศึกษาผลของการใชคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีตอการเรียนกติกา
เซปกตะกรอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชายชั้นมัธยม
ศึกษา ปที่ 3 จํานวน 54 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 27 คน กลุมทดลองให
ศึกษาเนื้อหาบทเรียนสําเร็จรูปกติกาเซปกตะกรอโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ครั้งละ 50 นาที/
สัปดาห รวม 3 ครั้ง สวนกลุมควบคุมศึกษาเนื้อหาโดยครูสอนปกติในชั้นเรียน ผลการวิจัยพบวา
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกติกาเซปกตะกรอของนักเรียนไมแตกตางกัน ระหวางกลุม
ทดลองกับกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญสถิติที่ระดับ 0.5
2) นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน
ธนกร นาคประกอบ (2539) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางนักเรียนที่
มีบุคลิกภาพแบบเกบตัวและบุคลิภาพแบบแสดงตัว โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง “ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร” กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 50 คน พบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว และบุคลิกภาพแบบแสดงตัว ที่
เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ปราโมช สนธยามาลย (2538) ศึกษาความสัมพันธระหวางเจตคติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความคงทนในการเรียนรู วิชาคณิตศาสตร จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 40 คน แบงนักเรียน
ออกเปน 8 กลุม เขาเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง รูปวงกลม กลุมละ
5 คน แตละกลุมไดเรียน 2 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง เมื่อนักเรียนเรียนจบใหทําแบบทดสอบหลังเรียน
และแบบวัดเจคติ
และหลังจากเรียนผานไปแลว 2 สัปดาห
ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทํา
แบบทดสอบหลังเรียนชุดเดิม เพื่อวัดความคงทนในการเรียนรู วิเคราะหขอมูลโดยใช T-test และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน พบวา
1) นักเรียนมีเจคติที่ดีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และความคงทนในการเรียนรูสูงกวาคะแนนสอบกอนเรียนโดยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
2) เจคติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนกลุมตัวอยาง
ไมมีความสัมพันธกัน
มงคล แพทองคํา (2539) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจํา
วิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่กําหนดอัตรา
ความกาวหนาโดยผูเรียนและโดยโปรแกรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยปรากฏวา
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองทั้งสองกลุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) ความตงทนในการจําหลังจากเรียนผานไป 4 สัปดาห ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
การประเมินผลสื่อคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา เรื่อง “กาวแรกของคอมพิวเตอรชวยสอน”
มุงศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น
รวมทั้งศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากบทเรียน มิไดศึกษาเปรียบเทียบการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับ
การเรียนในรูปแบบอื่น
วนิสา นิรมาน (2545) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดียโดยวิธีการ
คนพบเรื่อง “ฟงกชั่นตรีโกณมิติ” ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สราง
ขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 85.10 /85 67 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร สูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
สรางขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แผนการเรียน
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คณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ภายหลังการ
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น
ความพึงพอใจของนักเรียนแผนการเรียน
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น ความพึงพอใจของ
นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นอยูใน
ระดับมาก และความพึงพอใจของนักเรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ ตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นอยูในระดับมากเชนกัน
วรพร สุนทรวัฒนศิริ (2552) ไดพัฒนาสื่อการสอนหนังสืออิเลคโทรนิคสมัลติมีเดียวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2 สําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพของสื่อการสอนหนังสืออิเลคโทรนิคส
เทากับ 75.93/75.44 คะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ของกลุมตัวอยางจากใชสื่อการสอน
หนังสืออิเลคโทรนิคส แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังเรียนของ
กลุมตัวอยางสูงกวาคะแนนกอนเรียนและกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในระดับมากตอการใชสื่อ
การสอนหนังสืออิเลคโทรนิคสที่พัฒนาขึ้น
สุพาณี วรรณาการ (2000) ศึกษาผลสัมฤทธิ์และทัศนคติของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่
เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบการเรียน
โดยมุงศึกษาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาชั้นปที่ 2 คณะอักษรศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจัยสรุปไดวา ทักษะพื้นฐานการอานดานความรู คําศัพท การเดา
ความหมายจากบริษัท การอางอิง และโครงสรางของขอความของนักศึกษากอนและหลังการวิจัย
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P= 0.05) ผลสัมฤทธิใ์ นการเรียนเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการอานของนักศึกษาแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P= 0.05) โดยมีคะแนนเฉลี่ย
หลังการวิจัยสูงขึ้น
ทัศมา จันทะเรือง (2545) ไดศึกษาวิจัยการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการ
ออกแบบฐานขอมูลระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สายวิชาบริหารธุรกิจ ผลการวิจัยพบวา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการออกแบบฐานขอมูลระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สายวิชาบริหารธุรกิจ ไดตามเกณฑที่กําหนด 80/80 และผลสัมฤทธิ์หลังจากการเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
วิภาวรรณ สิงหพริ้ง (2542) ศึกษาการสรางสือ่ การเรียนการสอนวิชาสมการเชิงอนุพันธ
โดยใชโปรแกรมออเธอรแวร (Authoewarw) สําหรับนักศึกษาที่ติดตามการเรียนการสอนใน
หองเรียนไมทัน สามารถมีสื่อการสอนที่จะชวยใหนักศึกษาทําการศึกษาไดซ้ําๆ ดวยตนเอง ผลการ
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ทดสอบประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนนี้ ปรากฏวาระหวางศึกษาจบแตละบทจากสื่อการเรียน
การสอนนี้ ผลการทดสอบไดคาเฉลี่ยรอยละ 81.35 ซึ่งสรุปไดวาสื่อการเรียนการสอนนี้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ75/75
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อสงเสริมการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตน
โกสินทร ผูวิจัยมีวิธีดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
1. ระเบียบวิธีวิจัย
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. การพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5. การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีการดําเนินการในลักษณะของการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental
Research) โดยใชแบบแผนการทดลองแบบกลุมตัวอยางกลุมเดียว ทําการทดสอบกอนและทดสอบ
หลังการทดลองทันที มีรูปแบบดังนี้
T1
=
ทดสอบกอนเรียน
X
=
การทดลองโดยใชเว็บบล็อก
T2
=
ทดสอบหลังเรียน
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2554
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร จํานวน 82 คน
1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาภาษาอังกฤษทั่วไป วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จํานวน
15 คน โดยความสมัครใจ
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใชเครื่องมือ ดังนี้
1. แบบทดสอบความรูกอนเรียนและหลังเรียน (Preset & Posttest)
2. แบบสอบถามความคิดเห็น
3. เว็บบล็อกที่พัฒนาขึ้นโดยสรางบล็อกฟรีจากเว็บไซด www.blogger.com
การพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ไดพัฒนาเครื่องมือที่ใชทดลอง ดังนี้
1. สรางแบบทดสอบ Pretest และ Posttest เปนแบบขอสอบชนิด 4 ตัวเลือก และนําไป
ทดสอบกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป วิทยาลัยเพาะ
ชางจํานวน 10 คน เพื่อหาคาอํานาจจําแนกและคาความยากและเลือกขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนก
(r) และคาความยากอยูในเกณฑ กลาวคือ มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .20 ถึง 1.00 และคาความ
ยาก (P ) อยูระหวาง .20 ถึง .80 ซึ่งไดขอคําถามจํานวน 30 ขอ
2. แบบสอบถามความคิดเห็น ใชแบบสอบถามแบบประมาณคา (Rating Scale) โดยใช
ระดับคาความคิดเห็น ตั้งแต 5,4,3,2 และ 1 ตามลําดับ มีความหมายดังนี้
5
หมายถึง
เห็นดวยในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
เห็นดวยในระดับมาก
3
หมายถึง
เห็นดวยในระดับปานกลาง
2
หมายถึง
เห็นดวยในระดับนอย
1
หมายถึง
เห็นดวยในระดับนอยที่สุด
และมีคําถามปลายเปดในสวนทายของแบบสอบถาม เพื่อใหแสดงความคิดเห็น และขอ
เสนอแนะ นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษอังกฤษทั่วไป วิทยาลัยเพาะชาง จํานวน 10 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวิธี
สัมประสิทธิ์ แอลฟา ของ Cronbach ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.91
3. เว็บบล็อกที่พัฒนาขึ้น โดยสรางจากบล็อกฟรีใน blogger มีเนื้อหาบทเรียนครอบคลุม
3 บท ไดแก บทที่ 1: Nice to meet you บทที่ 2 : North and South บทที่ 3: Changing
workspace นํามาจัดเรียงในเว็บบล็อกใหถูกตองเหมาะสม
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การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ไดดําเนินการทดลองดังนี้
1. ใหนักศึกษากลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนเรียน
2. อธิบายวิธีการใชเว็บบล็อกกับกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน และใหกลุมตัวอยางไป
ศึกษาเรียนรูผานเว็บบล็อกดวยตนเองใชเวลา 4 สัปดาห
3. ใหนักศึกษากลุมตัวอยางทําแบบทดสอบหลังเรียน
4. ใหนักศึกษากลุมตัวอยางทําแบบสอบถามความคิดเห็นตอเว็บบล็อกและนําผลที่ไดจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นไปวิเคราะห
5. นําผลที่ไดจากการทดสอบหลังเรียนไปวิเคราะหหาประสิทธิภาพของเว็บบล็อกและนํา
ผลที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนไปหาคาความแตกตางของคาเฉลี่ย โดยใชวีธีการ
วิเคราะหแบบ Paired Dependent Sample Test
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลดวยแปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows
(Statistical Package for Social Sciences for Window) โดยทําการวิเคราะหดังนี้
1. วิเคราะหหาคาความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนของกลุมตัวอยาง จากการทําแบบ
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนจากการใชเว็บบล็อกโดยใช โปรแกรม SPSS for window ในรูป
ของ Paired Dependent Sample Test โดยใช t-dependent test ซึ่งมีสูตร ดังนี้
T = d - µd , df = n - 1
Sd
√n
เมื่อ
d
คือ คาความแตกตางของตัวแปรแตละคู
µd
คือ คาเฉลี่ยของ d
Sd
คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ d

Sd

=

n ∑ d2 - ( ∑d ) 2
√
n (n-1)
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2. วิเคราะหความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการใชเว็บบล็อก โดยหาคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แปลความหมายตามเกณฑการแปลความหมายตามเกณฑการแปล
ความหมาย 5 ระดับ ดังนี้
คาเฉลี่ย
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวยมาก
เห็นดวยปานกลาง
เห็นดวยนอย
เห็นดวยนอยที่สุด

3. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของเว็บบล็อกวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป จากการทําแบบฝกหัด
และจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน ตามเกณฑการประเมินประสิทธิภาพนวัตกรรมการสอนใช
สถิติ ดังนี้
1. คารอยละ
2. คาเฉลี่ย
3. ประสิทธิภาพของเว็บบล็อกตามเกณฑ 75/75
1. การคํานวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)
E1 =

∑ X1 x 100
NxA

เมื่อ

E1
∑ X1
A
N

คือ
คือ
คือ
คือ

ประสิทธิภาพของกระบวนการ
คะแนนรวมของแบบฝกหัดหรือกิจกรรมในบทเรียน
คะแนนเต็มรวมของแบบฝกหัดหรือกิจกรรมในบทเรียน
จํานวนผูเรียน
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2. การคํานวณหาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2)
x100
E2 = ∑ X2
NxB
เมื่อ

E2
∑ X2
B
N

คือ
คือ
คือ
คือ

ประสิทธิภาพของผลลัพธ
คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบ
คะแนนเต็มรวมของแบบทดสอบหลังเรียน
จํานวนผูเรียน
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําขอมูลจากผลการทําแบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลัง
เรียน และแบบสอบถามความคิดเห็น จากการทดลองกลุมตัวอยาง 15 คน โดยใชสื่อการสอนเว็บ
บล็อก แลวนําวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ดังนี้
1. วิเคราะหหาคาความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนของกลุมตัวอยางจากคะแนนสอบกอน
เรียน และหลังเรียนจากการใชเว็บบล็อก
2. วิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอเว็บบล็อก
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหหาคาความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนของกลุมตัวอยางจากคะแนนสอบ
กอนเรียนและหลังเรียนจากการใชเว็บบล็อก
ตารางที่ 1 การหาคาเฉลี่ยของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียน จากการใชเว็บบล็อก
ลําดับที่ของ
คะแนนสอบกอนเรียน (30)
คะแนนสอบหลังเรียน (30)
ผูเรียน
1
18
22
2
23
27
3
15
19
4
15
19
5
22
27
6
15
20
7
19
23
8
21
24
9
23
28
10
15
20
11
18
22
12
20
23
13
19
22
14
15
19
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ตารางที่ 1 ตอ
15
20
23
คาเฉลี่ย
18.53
22.53
จากตารางที่ 1 แสดงวา คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนจาก
การใชเว็บบล็อก เทากับ 18.53 และ 22.53
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุม
ตัวอยางจากการใชเว็บบล็อก
คาความ
ความแตกตาง
Sig.
จํานวน
เบี่ยงเบน
t
ของคะแนน
(2-tailed)
นักศึกษา
มาตรฐาน
เฉลี่ย
4
15
.83
8.013
.000
คะแนนหลัง
เรียน-กอน
เรียน
จากตารางที่ 2 แสดงวา คะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางจากการใช
เว็บบล็อกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนสอบหลังเรียนของกลุม
ตัวอยางสูงกวาคะแนนสอบกอนเรียน
2.วิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอการใชเว็บบล็อก
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอการใช
เว็บบล็อก
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ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ขอความ

คาเฉลี่ย

SD

ระดับความ
คิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก

เว็บบล็อก มีความนาสนใจ
4.07
.57
เว็บบล็อก มีการออกแบบใหใชไดงาย
4.13
.59
เว็บบล็อก มีเนื้อหาสาระที่ถูกตองเหมาะสม
4.47
.68
เว็บบล็อก มีเนื้อหา บทเรียนที่สามารถเขาใจได
4.47
.73
งาย
เว็บบล็อก มีเนื้อหาบทเรียนที่นาสนใจ
3.93
.81
มาก
เว็บบล็อก สงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอ
4
.74
มาก
ตนเอง
เว็บบล็อก สงเสริมการเรียนรูเพิ่มขึ้น
4.3
.71
มาก
เว็บบล็อก เสริมการเรียนรูปกติในชั้นเรียน
4.8
.64
มาก
เว็บบล็อก ชวยใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
4.27
.68
มาก
เว็บบล็อก ชวยกระตุนความสนใจของผูเรียนใน
4.27
.63
มาก
วิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
เว็บบล็อก มีประโยชนตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ
4.67
.61
มาก
เพิ่มขึ้น
เว็บบล็อก สามารถพัฒนาความรูความสามารถ
4.47
.78
มาก
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
เว็บบล็อก เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและ
4.07
.73
มาก
สามารถโตตอบกับผูเขียนบล็อกไดงายและรวดเร็ว
เว็บบล็อก สรางความพึงพอใจใหกับผูเรียน
4.4
.75
มาก
เฉลี่ยโดยรวม
4.02
.52
มาก
จากตารางที่ 3 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใชเว็บบล็อกโดยรวมในระดับ

มาก โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.02 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .52 ขอที่มีคาคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ขอ 8 เว็บบล็อกเสริมการเรียนรูปกติในชั้นเรียน ซึ่งมีคา
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.8 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .64 สวนขอที่มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด
คือ ขอ 5 เว็บบล็อกมีเนื้อหาบทเรียนที่นาสนใจ ซึ่งมีคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 3.93 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .81
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3. การหาคาประสิทธิภาพของเว็บบล็อกตามเกณฑ 75/75
ตารางที่ 4 แสดงประสิทธิภาพของเว็บบล็อกตามเกณฑ 75/75
ลําดับผูเรียน
แบบฝกหัด (20)
1
18
2
19
3
17
4
15
5
19
6
13
7
17
8
15
9
20
10
12
11
15
12
12
13
15
14
13
15
15
รวมทั้งสิ้น
235
E1 = 235 x 100
15x20
E2 = 338 x 100
15x30

คะแนนสอบหลังเรียน (30)
22
27
19
19
27
20
23
24
28
20
22
23
22
19
23
338

= 78.33

= 75.11

จากตารางที่ 4 แสดงวากลุมตัวอยางทําแบบฝกหัดในเว็บบล็อกไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอย
ละ 78.33 และไดคะแนนสอบหลังเรียนโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 75.11 ดังนั้นประสิทธิภาพของเว็บ
บล็อกเทากับ 78.33/75.11
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ผลจากการทดลองใชเว็บบล็อก พบวา ประสิทธิภาพของเว็บบล็อกเทากับ 78.33/75.11
แสดงวา ประสิทธิภาพของเว็บบล็อก เปนไปตามเกณฑประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเรียนการ
สอนที่ไดกําหนดไวที่ระดับ 75/75 สอดคลองกับ ผลการวิจัยเพื่อสราง และหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของลาวัณย อินทรารักษ พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.93/83.00 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว คือ 80/80 และผลการทดสอบประสิทธิ
ภาพสื่อการเรียนการสอนวิชาสมการเชิงอนุพันธ โดยใชโปรแกรมออเธอรแวร ของวิภาวรรณ
สิงหพริ้ง ปรากฏวาระหวางศึกษาจบแตละบทจากสื่อการเรียนการสอนนี้ ผลการทดสอบไดคา
เฉลี่ยรอยละ 81.35 ซึ่งสรุปไดวาสื่อการเรียนการสอนนี้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 ผลการวิจัย
ของทัศมา จันทะเรือง (2545) ไดศึกษาวิจัยการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการออก
แบบฐานขอมูลระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สายวิชาบริหารธุรกิจ พบวา ประสิทธิ ภาพ ของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการออกแบบฐานขอมูลระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาย
วิชาบริหารธุรกิจ ไดตามเกณฑที่กําหนด 80/80 และผลสัมฤทธิ์หลังจากการเรียนดวยบทเรียนคอม
พิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อสงเสริมการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มีเนื้อหา
บทเรียน ประกอบดวย บทที่ 1 Nice to meet you บทที่ 2 North and South และ บทที่ 3 Changing
workspace โดยเนื้อหาสาระที่นําเสนอในเว็บบล็อกสอดคลองกับเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป ซึ่ง
จะเปนการเพิ่มพูนความรู และทักษะใหกับนักศึกษา โดยเนนการศึกษาดวยตนเอง ผลการทดลอง
จากการใชเว็บบล็อกของกลุมตัวอยาง มีดังนี้
1. การวิเคราะห หาคาความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนของกลุมตัวอยางที่ได จากการ
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนจากการใชเว็บบล็อก
จากการวิเคราะห หาคาความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนของกลุมตัวอยางที่ได จากการ
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนจากการใชเว็บบล็อกเทากับ 18.53 และ22.53 และเมื่อทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยโปรแกรม SPSS for
Windows ในรูปของ Paired Dependent Sample Test พบวาคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
ของกลุมตัวอยางจากการใชเว็บบล็อกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนน
หลังเรียนของกลุมตัวอยางสูงกวาคะแนนกอนเรียน
2. การวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอการใชเว็บบล็อก
จากการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอการใชเว็บบล็อก พบวา กลุมตัวอยาง
มีความพึงพอใจตอการใชเว็บบล็อกโดยรวมในระดับมาก โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.02 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .52 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาคะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ขอ 8 เว็บบล็อกเสริมการเรียนรูปกติในชั้นเรียน ซึ่งมีคาคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.8 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .64 สวนขอที่มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดคือ ขอ 5 เว็บ
บล็อกมีเนื้อหาบทเรียนที่นาสนใจ ซึ่งมีคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 3.93 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ .81
3. การหาประสิทธิภาพของเว็บบล็อกตามเกณฑ 75/75
ผลจากการทดลองใชเว็บบล็อก พบวา ประสิทธิภาพของเว็บบล็อกเทากับ 78.33 /75.11
แสดงวา ประสิทธิภาพของเว็บบล็อกเปนไปตามเกณฑประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเรียนการ
สอนที่ไดกําหนดไวที่ระดับ 75/75
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อภิปรายผล
ผลการพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อสงเสริมการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป สามารถอภิปราย
ไดดังนี้
1. คะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางจากการใชเว็บบล็อกแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนของกลุมตัวอยาง
สูงกวาคะแนนจากการทดสอบกอนเรียน
ผลการทดลองครั้งนี้สอดคลองกับผลการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอนอื่นๆ ที่พบวาคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอน
เรียน เชน ผลการทดลองสื่อการสอนหนังสืออิเลคโทรนิคสมัลติมีเดียวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร
ธุรกิจ 2 สําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจของวรพร สุนทรวัฒนศิริ (2553) ที่พบวาคะแนน
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางจากการใชสื่อการสอนหนังสืออิเลคโทรนิคส
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคะแนนหลังเรียนของกลุมตัวอยางสูงกวา
คะแนนกอนเรียน ผลการทดลองของรุงฤดี อภิวัฒนศร (2541) วิจัยเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาการเขียนรายงาน
และการใชหองสมุดสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กลุมตัวอยางประชากรที่ใชเปนนักสึกษาชั้นปที่ 1
คณะวิศวกรรมศาสตรที่ลงทะเบียนในรายวิชานี้ ในภาคเรียนที่ 2 ปการสึกษา 2539 จํานวน 20 คน
โดยการสุมแบบเฉพาะเจาะจง สถิติที่ใชในการวิจัยคือ T-test ผลการวิจัยพบวาคะแนนทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
2. ความพึงพอใจตอการใชเว็บบล็อกของกลุมตัวอยางในการทดลองครั้งนี้ โดยรวมมี
ความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.02 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ.52
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ขอ8
เว็บบล็อกเสริมการเรียนรูปกติในชั้นเรียนซึ่งมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.8 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ .64 สวนขอที่มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด คือขอ 5 เว็บบล็อกมีเนื้อหาบทเรียนที่
นาสนใจ ซึ่งมีคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 3.93 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .81
ผลการทดลองการใชเว็บบล็อกครั้งนี้พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใช เว็บล็อก
ที่พัฒนาขึ้นในระดับมาก มีความสอดคลองกับผลการทดลองใชนวัตกรรมการเรียนการสอนอื่นๆ
เชน ผลการทดลองใชสื่อการสอนหนังสืออิเลคโทรนิคสมัลติมีเดียของ วรพร สุนทรวัฒนศิริ
(2553) ผลการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของวนิสา นิรมาน (2545) พบวา ผูเรียนมี
ความพึงพอใจในระดับมากตอสื่อการสอนอิเลคโทรนิคสที่ไดพัฒนาขึ้น
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3. ประสิทธิภาพของเว็บบล็อกเทากับ 78.33/75.11 แสดงวาประสิทธิภาพของเว็บบล็อก
ที่พัฒนาขึ้นเปนไปตามเกณฑประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเรียนการสอน ที่ไดกําหนดไวที่ระดับ
75/75 เกณฑที่กําหนดนี้ไดพิจารณาวามีความเหมาะสมสําหรับนักศึกษากลุมตัวอยางที่มีพื้นฐาน
ความรูภาษาอังกฤษคอนขางออน และผลที่ไดจากการทดลองพบวา ประสิทธิภาพของเว็บบล็อก
เปนไปตามเกณฑ เพราะวามีการออกแบบเนื้อหา และแบบฝกหัดที่มีความเหมาะสมกับกลุมตัว
อยาง ดังนั้น ประสิทธิภาพของเว็บบล็อกที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัยครั้งนี้ มีความเหมาะสมกับกลุม
ตัวอยางในการทดลองดังกลาวสอดคลองกับ
ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของ
วนิสา นิรมาน (2545) ที่ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดียโดยวิธีการคนพบ
เรื่อง “ฟงชั่นตรีโกณมิติ” ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพเทากับ 85.10 /85.67 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด ผลการทดลองจากการพัฒนาการ
สอนหนังสืออิเลคโทรนิคสของวรพร สุนทรวัฒนศิริ (2553) พบวาประสิทธิภาพของสื่อการสอน
หนังสืออิเลคโทรนิคสเทากับ 75.93/75.44 ผลการวิจัยเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนของลาวัณย อินทรารักษ พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 82.93/83.00 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไวคือ 80/80 และผลการทดสอบประสิทธิ ภาพสื่อการ
เรียนการสอนวิชาสมการเชิงอนุพันธโดยใชโปรแกรมออเธอรแวรของวิภาวรรณ สิงหพริ้ง ปรากฏ
วาระหวางศึกษาจบแตละบทจากสื่อการเรียนการสอนนี้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75
ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาเว็บบล็อก
จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาเว็บบล็อกครั้งตอไปดังนี้
1. ควรออกแบบเนื้อหาบทเรียน ใหงายตอการเรียนรูศึกษาดวยตนเองของผูเรียนใหมาก
ที่สุด โดยเฉพาะผูเรียนที่มีพื้นฐานความรูภาษาอังกฤษออนที่สุด เมื่อไดเขามาศึกษาดวยตนเอง
ผานเว็บบล็อกตองสามารถเขาใจได
2. ควรออกแบบรูปแบบของเว็บบล็อกใหนาสนใจเพื่อกระตุนความสนใจของผูเรียน ใน
การเรียนรูศึกษาดวยตนเอง
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อสงเสริมการเรียนรูในวิชาอื่นๆ เพื่อผูเรียนสามารถเพิ่มทักษะ
การเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น
2. ควรพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อสงเสริมการเรียนรูสําหรับบุคคลทั่วไป
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แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนจากการเรียนรูผานเว็บบล็อก
Pretest & Posttest

1. Which introduction is informal ?
a. Good morning. My name is David.
c. Hello. I’m David from Spain.

b. Good afternoon. I’m Mike.
d. Good evening, I’m Mike from US.

2. When you meet someone for the first time, you say_________________________.
a. What are you doing?

b. How are you?

c. Nice to meet you.

d. See you later.

3. Where do you live ?
a. No, I don’t.

b. I’m not from Italy.

c. I live in Sweden.

d. Yes, I do.

4. Are you from Spain ?
a. Yes, I’m from Italy.

b. Yes, I am.

c. No, I don’t.

d. Yes, I do.

5. Do you _____________ a key ?
a. has

b. have

c. had

d. have got

6. Where ______ you from ?
a. do

b. are

c. does

d. is

7. Where _______she from?
a. do
c. is

b. does
d. are

8. _________ you know Euro Star ?
a. Are

b. Do

c. Does

d. Have

9. Do you play tennis ?
a. I play badminton.

b. Yes, I do.

c. I don’t like tennis.

d. Yes, I play badminton.

10. When _________ he work ?
a. is

b. are

c. do

d. does

11. They ___________ like to work on Saturday.
a. aren’t

b. don’t

c. doesn’t

d. isn’t

12. Which of the adverbs is suitable for the following situation ?
Situation: Steve goes to the market everyday.
a. sometimes

b. always

c. usually

d. often

13. There isn’t __________ paper.
a. some

b. any

c. no

d. a lot of

14. _________ there any desks in that room ?
a. Is

b. Are

c. Do

d. Does

15. Would you like ________ tea?
a. any

b. some

c. a

d. All are incorrect.

16. My boss__________tea every morning.
a. drink

b. doesn’t drink

c. didn’t drink

d. don’t drink

17. We__________to Japanese restaurant very often.
a. didn’t go

b. doesn’t go

c. hasn’t gone

d. don’t go

18. He____home once a week.
a. go

b. goes

c. gone

d. going

19. The sun always_____in the east.
a. rise

b. rises

c. rising

d. All are incorrect.

20. Most department stores usually______at 10 a.m.
a. open

b. opens

c. opened

d. opening

21. David_______football everyday.
a. play

b. plays

c. played

d. playing

22. Does he______for Toyota?
a. works

b. working

c. work

d. worked

23. He sometimes______on Saturday.
a. work

b. works

c. working

d. worked

24. Nicole usually______up at 5 a.m.
a. gets

b. get

c. getting

d. got

25. How often does he_____you?
a. calls

b. call

c. calling

d. called

26. He often_______English at work.
a. speaks

b. speak

c. speaking

d. spoke

27. There are_____restaurants near here.
a. some

b. any

c. much

d. a

28. There_____a lot of flowers in this shop.
a. are

b. is

c. do

d. does

29. Would you like_____coffee?
a. any

b. some

c. a

d. the

30. Do you have_____questions?
a. any

b. some

c. a

d. the

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาตอเว็บบล็อกที่ไดพัฒนาขึ้นเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
5
หมายถึง
เห็นดวยในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
เห็นดวยในระดับมาก
3
หมายถึง
เห็นดวยในระดับปานกลาง
2
หมายถึง
เห็นดวยในระดับนอย
1
หมายถึง
เห็นดวยในระดับนอยที่สุด
รายการประเมิน

ระดับคาความคิดเห็น
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13.

เว็บบล็อก มีความนาสนใจ
เว็บบล็อก มีการออกแบบใหใชไดงาย
เว็บบล็อก มีเนื้อหาสาระที่ถูกตองเหมาะสม
เว็บบล็อก มีเนื้อหา บทเรียนที่สามารถเขาใจไดงาย
เว็บบล็อก มีเนื้อหาบทเรียนที่นาสนใจ
เว็บบล็อก สงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง
เว็บบล็อก สงเสริมการเรียนรูเพิ่มขึ้น
เว็บบล็อก เสริมการเรียนรูปกติในชั้นเรียน
เว็บบล็อก ชวยใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
เว็บบล็อก ชวยกระตุนความสนใจของผูเรียนในวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
เว็บบล็อก มีประโยชนตอการเรียนรูภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
เว็บบล็อก สามารถพัฒนาความรูความสามารถภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
เว็บบล็อก เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและสามารถโตตอบกับผูเขียนบล็อกไดงาย
และรวดเร็ว
14. เว็บบล็อก สรางความพึงพอใจใหกับผูเรียน
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
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1. ชื่อ สกุล

สายใจ กีรติยานันทน

2. ตําแหนงปจจุบัน

อาจารย

3. หนวยงานที่สามารถติดตอได
คณะศิลปศาสตร พื้นที่เพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
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ปริญญาโท (ศ.ศม) คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
(NIDA) พ.ศ.2546
ปริญญาตรี (ศ.ศบ) คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.2532
5. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ
- ภาษาอังกฤษ 1, 2
- ภาษาอังกฤษทั่วไป
- ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
- สนทนาภาษาอังกฤษ
6. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย -

