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สารของอธิการบดี ดร.อาทติย์ อุไรรัตน์ 
 สวสัดีครับ ท่านผูเ้ขา้ร่วมประชุมและท่านผูมี้เกียรติทุกท่าน 

 ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งอีกคร้ังหน่ึงท่ีไดมี้โอกาสมากล่าวเปิดงานการประชุมทางวิชาการ 

คร้ังท่ี 7 ของคณะศึกษาศาสตร์ ซ่ึงคณะศึกษาศาสตร์ไดจ้ดัเป็นกิจกรรมประจ าปีเพื่อการบริการสังคมต่อ

กลุ่มผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพครูและการศึกษา 

 หัวข้อท่ีประชุมในวนัน้ีมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อทุกคน  มิใช่เพียงแต่บุคลากรครูหรือ

บุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น  ท าไมผมจึงกล่าวเช่นน้ี  เพราะเราเขา้สู่ยุคดิจิทลั และเราเป็นประชากร

ดิจิทลัในศตวรรษท่ี 21 (Digital citizens) ซ่ึงเราทุกคนจะตอ้งปรับเปล่ียนทศันคติและการด าเนินการทาง

วิชาชีพให้สอดคล้องกบัการพฒันาบุคคลหรือผูเ้รียนให้เป็นผูท่ี้สามารถแสวงหาความรู้ได้เอง และมี

ทกัษะการคิดและการแก้ปัญหาท่ีเป็นอิสระท่ีอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงโดยมีหลักฐานเชิง

ประจกัษ์  และมีมุมมองใหม่และความสร้างสรรคใ์นการแกไ้ขขอ้ปัญหาหรือขอ้จ ากดัท่ีเกิดข้ึนในการ

เรียนรู้ ในการท างาน หรือการด าเนินชีวติโดยทัว่ไป 

 ก่อนท่ีเราจะไปพดูถึงเทคโนโลยแีละผลกระทบ ซ่ึงทุกท่านพอจะทราบดีอยูแ่ลว้  ผมอยากจะขอ

กล่าวถึงความส าคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ก่อน  เราคงทราบกนัดีวา่เม่ือก่อนเราจะนึกถึงการสอนและ

การเรียนรู้ในแง่ท่ีวา่ มีองคค์วามรู้ซ่ึงเป็นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั แลว้เราก็ถ่ายทอดส่ิงเหล่าน้ีไปสู่

ผูเ้รียนหรือคนรุ่นต่อไป  มุมมองในลกัษณะดงักล่าวจะไม่สามารถท าให้เราก้าวผ่านไปสู่ยุคดิจิทลัได้

อย่างมัน่ใจ  องค์ความรู้นั้นมีอยู่จริงเช่นเดิม และเติบโตเปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็ว แต่วิธีการท่ีจะ

ถ่ายทอดหรือส่งผ่านความรู้นั้นไม่ไดมี้ลกัษณะจากบุคคลไปท่ีบุคคลอีกต่อไป  แต่จะมีลกัษณะจากส่ือ

หรือคลงัสารสนเทศขนาดใหญ่สู่บุคคล  ครูและนกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยีเขา้ถึงแหล่งความรู้ไดใ้น

เวลาเดียวกนัและพร้อมกนัโดยไม่มีขีดจ ากดัของเวลา  การเรียนรู้ไดรั้บขอ้มูลจะเกิดข้ึนไดใ้น 24 ชัว่โมง 

แลว้แต่การเลือกเวลาของแต่ละบุคคล  ดงันั้นครูและนกัการศึกษาจะตอ้งเขา้ใจในเร่ืองน้ีให้มากและถ่อง

แท ้ เพื่อจะท าให้การสอนของตนเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้  และจะต้องปรับเปล่ียนการวดัและ

ประเมินผลให้เป็นไปตามสภาพจริง มิใช่การทดสอบว่ารู้มากเท่าใด แต่จะเป็นการทดสอบว่าความรู้ท่ี

ไดรั้บนั้นจะน าไปใชไ้ดอ้ยา่งไร  และหากไม่ใช ้มีตวัเลือกตวัอ่ืนหรือไม่ท่ีจะมาทดแทนการเรียนรู้ท่ีเป็น

เป้าหมาย 

 บุคลากรครูและนกัการศึกษาทุกระดบัอาจคิดวา่ส่ิงท่ีผมพูดถึงอาจจะใชเ้วลาอีกสักระยะหน่ึงท่ี

จะเกิดข้ึน  ผมขอบอกว่ามนัเกิดข้ึนแล้วเด๋ียวน้ี และบุคลากรครูและนักการศึกษาจะตอ้งปรับเปล่ียน
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ทศันคติและมุมมองของท่านใหท้นัเวลา  เพื่อท่ีจะไม่ถูกทิ้งไวข้า้งหลงั และจะไดมี้โอกาสใชเ้ทคโนโลยี

ปัจจุบนัท่ีมีอยูเ่พื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ประเด็นท่ีสองท่ีผมอยากกล่าวถึงคือ ผูเ้รียนในยุคท่ีมีเทคโนโลยีน าการเรียนรู้นั้น  ยงัตอ้งการ

พฒันาทกัษะท่ีเราเรียกวา่ soft skills  อยูม่าก  ซ่ึงมากบัความจ าเป็นของการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

เช่น ทกัษะการส่ือสารของประชากรดิจิทลัหรือท่ีเราเรียก Digital citizens  ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ 

เพราะขอ้มูลในโลกน้ีล้วนแลว้แต่อยู่ในส่ือภาษาองักฤษ  เราจะอยู่ในสภาพเสียเปรียบอย่างมากหาก

ประชากรของเราไม่รู้ภาษาองักฤษดีพอท่ีจะอ่าน พูด หรือเขียนส่ือสาร  ซ่ึงทกัษะภาษาองักฤษท่ีไม่ดีน้ี

เป็นปัญหาของเด็กไทยทุกระดบัในปัจจุบนั  ต่อมาเป็นทกัษะเฉพาะตนเช่น สุนทรียภาพท่ีจะถ่ายทอด

ไปสู่การสร้างสรรค ์ทกัษะการด าเนินชีวติ ทกัษะการจดัการความขดัแยง้หรือความเครียด  ทกัษะการคิด

และการตัดสินใจ ทักษะการรู้จักเคารพตนเองหรือผูอ่ื้น และไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น ความ

รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้ง สังคม และสภาพแวดลอ้ม  ความเพียรท่ีไม่ทอ้ถอยและความ

อุทิศตนใหแ้ก่งานและองคก์รของตน  ทกัษะเหล่าน้ีเป็นทกัษะของมนุษยล์ว้นๆ ซ่ึงครูจะมีบทบาทส าคญั

ในการช่วยเหลือ พฒันาและสร้างผูเ้รียนให้มีทกัษะเหล่าน้ี  ครูและนกัการศึกษาจะตอ้งเร่ิมตน้เด๋ียวน้ี 

แทนท่ีจะไปยดึอยูก่บัการถ่ายทอดองคค์วามรู้และการสอบต่างๆ ดงัท่ีเคยเป็นมา 

 หวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยปัีจจุบนัเพื่อการศึกษานั้นมีมิติท่ีกวา้งขวางมาก ซ่ึงวิทยากรรับ

เชิญ 2 ท่าน ท่ีเป็นผูรู้้อย่างดีในเร่ือง IT     คือ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ จาก

มหาวิทยาลยัมหิดล และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุทธิศกัด์ิ  จนัทวงษโ์ส จากมหาวิทยาลยัรังสิตของเรา  

จะสามารถให้ภาพท่ีสมบูรณ์ทางเทคนิคและผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวตักรรมทาง

การศึกษา หรือพดูง่ายๆ คือ ท าการศึกษาใหดี้ข้ึนโดยใชเ้ทคโนโลยใีหม่ท่ีเรามีในศตวรรษน้ี  ทั้งสองท่าน

จะใหค้วามรู้และมุมมองท่ียอดเยีย่มใหแ้ก่ท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมได ้

 ส่วนผมได้กล่าวถึงประเด็น 2 ประเด็นท่ีผมคิดว่าส าคญัมากในการเร่ิมตน้ใช้เทคโนโลยีเพื่อ

นวตักรรมการศึกษา นั่นคือ การคิดและทศันะท่ีจะน าไปสู่การปรับเปล่ียน  คิดอย่างไรก็จะก าหนด

พฤติกรรมเช่นนั้น  คิดดิจิทลัก็จะมีพฤติกรรมดิจิทลั 

 และการสร้าง soft skills หรือทกัษะมนุษยเ์ป็นความทา้ทายใหม่ของครูและนกัการศึกษาทุก

ท่านท่ีจะท าใหผู้เ้รียนของเราถูกสร้างให้เป็น Noble digital citizens หรือประชากรท่ีมีความเป็นธรรมใน

การคิดและการกระท าของตนโดยใชส่ื้อดิจิทลัเป็นเคร่ืองมือ  จะไม่ใชใ้นทางลบ  จะใช้ในทางบวกเพื่อ

สร้างสรรคต์นเอง เอ้ือต่อผูค้นรอบขา้ง และสังคมท่ีตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคาพยพ 
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 ผมขอให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านไดรั้บประโยชน์ในการเรียนรู้อย่างเต็มท่ีจากการประชุมใน

คร้ังน้ี  และหวงัว่ามหาวิทยาลัยรังสิตจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านอีกในการประชุมคร้ังหน้า ในปี

การศึกษาต่อไป 

 ขอบคุณอีกคร้ังครับท่ีมาร่วมกิจกรรมวชิาการกบัมหาวทิยาลยัรังสิตของเราในปีน้ี 
 
 
ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์ 
อธิการบดีมหาวทิยาลยัรังสิต 
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สารจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
เรียนท่านผูมี้เกียรติท่ีมาเขา้ร่วมประชุมวิชาการ คร้ังท่ี 7 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต   

คณะศึกษาศาสตร์ยินดีตอ้นรับทุกท่านดว้ยไมตรีจิต และขอขอบพระคุณท่ีท่านไดส้ละเวลามาร่วมท ากิจกรรม

วิชาการดว้ยกนัในวนัน้ี 

 การประชุมทางวิชาการคร้ังน้ีจดัข้ึนเป็นบริการสังคมวิชาการในหัวขอ้ “เทคโนโลยีเพ่ือนวตักรรม

การศึกษา” มีจุดประสงค์หลกัคือ เพ่ือจุดประกายทางความคิดในประเด็นการพฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี

เพ่ือการเรียนการสอนใหเ้กิดนวตักรรมคือ ท าส่ิงท่ีท าอยูเ่ดิมใหดี้กวา่และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 ปีน้ีเป็นปีท่ี 13 ของคณะศึกษาศาสตร์ในการด าเนินการจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาโทและ

ปริญญาเอก  คณะฯ จึงไดจ้ดัการประชุมวิชาการท่ีมีลกัษณะเอ้ือต่อการพฒันางานวิจยัและการวิชาการทางการ

ศึกษา  โดยมีวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิมาเป็นองคป์าฐก 2 ท่าน ในประเด็นท่ีว่า เราจะใชเ้ทคโนโลยีของศตวรรษท่ี 

21 เพ่ือนวตักรรมการศึกษาท่ีเอ้ือต่อการสอนและการเรียนรู้ไดอ้ยา่งไร  

 ส าหรับในการประชุมช่วงบ่ายเราจะให้ความส าคญัต่อการน าเสนอผลงานวิจยัและงานวิชาการใน 4 
ประเด็นหลกัคือ (1) การใชเ้ทคโนโลยีการศึกษา (2) แนวคิดใหม่เก่ียวกบัการเรียนการสอน (3) การบริหาร
จดัการการเรียนรู้ และ (4) ประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวกบัผูเ้รียน  คณะฯไดจ้ดัท า Proceedings หรือเอกสารน าเสนอ
ผลการวิจยัท่ีมีการประเมินโดยผูท้รงคุณวฒิุ (Peer Review) ส าหรับการประชุมวิชาการในคร้ังน้ีดว้ย  คณะฯได้
เชิญนกัวิจยัในระดบัโรงเรียนและมหาวิทยาลยัหลายแห่งมาน าเสนอผลงานวิจยั มีนกัวิชาการจากต่างสถาบนั
ในระดบัโรงเรียนและมหาวิทยาลยัมาน าเสนอผลการวิจยัท่ีเก่ียวกบัการจดัการการเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลยี
การศึกษา อีกทั้งมีนกัศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งคณาจารยจ์ากคณะศึกษาศาสตร์มาร่วม
เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้   
 คณะศึกษาศาสตร์คาดว่าความรู้ท่ีไดรั้บจากการประชุมวิชาการในคร้ังน้ีคงจะไดเ้พ่ิมขอ้คิดและขยาย

ขอบข่ายความรู้ในมิติต่างๆ ใหแ้ก่ท่านผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ซ่ึงหวัขอ้ต่างๆ ท่ีเลือกสรรโดยคณะกรรมการ

จดัการประชุม เป็นประเด็นท่ีส าคญัทางการศึกษาท่ีทุกท่านควรไดรั้บทราบแง่มุมใหม่ท่ีเป็นปัจจุบัน เพ่ือ

ประโยชนต่์อตนเองในดา้นวิชาชีพ และยงัประโยชนใ์หแ้ก่นกัเรียน นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บการถ่ายทอดความรู้และ

ทศันะใหม่จากวิทยากรรับเชิญและผูน้ าเสนอผลงานวิจยั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่านจะมีโอกาสรับทราบการเรียนรู้

ท่ีมีลกัษณะเฉพาะของศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมีลกัษณะเป็นดิจิทลั และตอ้งการให้มีการปรับเปล่ียนทั้งดา้นทศันคติ

และการด าเนินการเรียนการสอนอยา่งมืออาชีพของบุคคลในวิชาชีพครู หรือวิชาชีพทางการศึกษา 

 ขอใหทุ้กท่านประสบความพึงพอใจดว้ยดีในการเขา้ร่วมประชุมวิชาการในคร้ังน้ี และขอขอบพระคุณ
อีกคร้ังท่ีไดก้รุณาใหเ้กียรติมาร่วมงานของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
 

รศ.ดร.รุจา ผลสวสัด์ิ 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 



             การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 7  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2560                 วนัท่ี  25 กุมภาพนัธ์ 2560 
                Proceedings  of  the  Seventh Conference  2017 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University                                25  February 2017 

 
 

V 
 

 
ประวติัยอ่องคป์าฐก  
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.ศุภชยั ตั้งวงศศ์านต ์

 
 

 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร. ศุภชยั  ตั้งวงศศ์านต์  นกัเรียนทุนมูลนิธิอานนัทมหิดล ส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร (เกียรตินิยมอนัดับ 1) จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ในปี พ.ศ. 2513 และไดรั้บพระราชทานทุนภูมิพลและรางวลัเหรียญทองส าหรับการสอบได้
เป็นท่ี 1 ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล 
ศึกษาต่อ ณ Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกได ้Ph.D. ทาง 
Artificial Intelligence ในปี พ.ศ. 2519 ปัจจุบนัท างานท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มหาวทิยาลยั มหิดล 
 ดร. ศุภชยั เป็นหัวหน้าโครงการพฒันาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาพระไตรปิฎก และอรรถ
กถา ตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซ่ึง “พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์” 
(BUDSIR: Buddhist Scriptures Information Retrieval) น้ีเป็นผลงานท่ีโดดเด่นจนได้รับรางวลั
ส่ิงประดิษฐ์คิดค้น จากมหาวิทยาลัยมหิดล และสภาวิจยัแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2532 รวมทั้งรางวลั 
Distinguished Service Award จากมหาวิทยาลยั University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา ในปี 
พ.ศ. 2536 
 ในดา้นการบริหาร ไดเ้คยด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัมหิดล รวม 19 
ปี (พ.ศ. 2523-2542) รองอธิการบดี ฝ่ายส่ิงเอ้ืออ านวยทางวิชาการ มหาวิทยาลยัมหิดล รวม 8 ปี (พ.ศ. 2542 - 
2550) และประธานกรรมการบริหารของส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) หรือ SIPA (Software Industry Promotion Agency) รวม 4 ปี (พ.ศ. 2553 - 2557) 

ประวติัการศึกษา  
พ.ศ. 2513   ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอนัดบั 1) สาขาวศิวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
พ.ศ. 2515   ปริญญาโท สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า Purdue University สหรัฐอเมริกา  
พ.ศ. 2519   ปริญญาเอก สาขาปัญญาประดิษฐ์ Purdue University สหรัฐอเมริกา 
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ประวติัการท างาน 
พ.ศ. 2513 - ปัจจุบนั  ท างานท่ีมหาวทิยาลยัมหิดลอยา่งต่อเน่ือง โดยเร่ิมในต าแหน่งอาจารย ์
                    (2559) 
พ.ศ. 2523 - 2542  เป็นผูบุ้กเบิกโครงการศูนยค์อมพิวเตอร์ ซ่ึงก่อตั้งโดย ศ. ดร. นพ. ณัฐ  

ภมรประวติั อธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล และต่อมาไดพ้ฒันาเป็นส านกั
คอมพิวเตอร์ โดยด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโครงการและผูอ้  านวยการ  
รวม 19 ปี อยา่งต่อเน่ือง 

พ.ศ. 2532  เป็นผูจ้ดัตั้งภาควชิาคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งเปิดการสอนหลกัสูตรวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ ระดบัปริญญาตรี ในคณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

พ.ศ. 2537   ริเร่ิมการเปิดสอนหลกัสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปริญญาโท 
พ.ศ. 2541 - 2550   ผูบ้ริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูง (CIO) มหาวทิยาลยัมหิดล 
พ.ศ. 2542 – 2550   รองอธิการบดี ฝ่ายส่ิงเอ้ืออ านวยทางวชิาการ มหาวทิยาลยัมหิดล 
พ.ศ. 2546  ริเร่ิมการเปิดสอนหลกัสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปริญญาเอก และ

โครงการ ICT ระดบัปริญญาตรี โดยทั้งสองเป็นหลกัสูตรนานาชาติ  
ในมหาวทิยาลยัมหิดล 

พ.ศ. 2552 - ปัจจุบนั  ท่ีปรึกษาอาวุโส คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
มหาวทิยาลยัมหิดล  

พ.ศ. 2553 - 2557  ประธานกรรมการบริหาร ส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ  
พ.ศ. 2555  ไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย ์ในสาขา

วทิยาการคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. 2558   ไดรั้บแต่งตั้งเป็นศาสตราจารยเ์กียรติคุณจากสภามหาวทิยาลยัมหิดล 

ต าแหน่งหนา้ท่ีอ่ืนๆ  
 ท่ีปรึกษาการพฒันาระบบสารสนเทศ ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
  รองประธานคณะกรรมการของการจดัแข่งขนัรางวลัเจา้ฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ  

(IT Princess Award) 
  เป็นกรรมการหรือท่ีปรึกษาดา้น IT ในส่วนงานราชการและรัฐวสิาหกิจอีกหลายแห่ง  

เกียรติคุณและรางวลั 
พ.ศ. 2508  ไดท่ี้ 1 ในการสอบแข่งขนัคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2511 – 2513   ไดทุ้นเรียนดีของพระเจริญวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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พ.ศ. 2513  ไดรั้บพระราชทานเหรียญทอง และรางวลัทุนภูมิพล ส าหรับการสอบได้
คะแนนรวมเป็นท่ี 1 ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

พ.ศ. 2514 - 2519  ไดรั้บพระราชทานทุนมูลนิธิอานนัทมหิดล ในการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท
และเอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พ.ศ. 2516 - 2519  ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก National Science Foundation ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

พ.ศ. 2532  รางวลัดีเด่น สาขาการประดิษฐ ์ของมหาวทิยาลยัมหิดล ในผลงาน 
“พระไตรปิฎกฉบบัคอมพิวเตอร์” 

พ.ศ. 2532  รางวลัผลงานคิดคน้/ส่ิงประดิษฐ ์ในผลงาน “พระไตรปิฎกฉบบัคอมพิวเตอร์” 
จากสภาวจิยัแห่งชาติ 

พ.ศ. 2536  รางวลั Distinguished Service Award จาก University of California, Berkeley 
สหรัฐอเมริกา ในผลงาน Electronic Pali Canon หรือ BUDSIR (Buddhist 
Scriptures Information Retrieval) 

พ.ศ. 2545  ผลงาน “Intra-Phone” มหาวทิยาลยัมหิดล ไดรั้บรางวลัเทคโนโลยสีารสนเทศ
ภาครัฐดีเด่น และผลงาน “โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานมหาวทิยาลยั” ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 สาขาบริหาร
องคก์รดีเด่น จากคณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
แห่งชาติ 

พ.ศ. 2553  รางวลัดีเด่นสาขาการแต่งต ารา ของมหาวทิยาลยัมหิดล จากการเขียนหนงัสือ 
“ระบบการจดัเก็บและการสืบคน้สารสนเทศดว้ยคอมพิวเตอร์ (Information 
Storage and Retrieval Systems)” 
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ประวติัยอ่องคป์าฐก 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุทธิศกัด์ิ  จนัทวงษโ์ส 

 

 

 

Brief Biography 
Assistant Professor Suttisak Jantavongso, Ph.D.  

After spending almost 21 years in Australia, Assistant Professor Dr. Suttisak Jantavongso 
returned to Thailand and joined Rangsit University in 2013. He was the Director of the Master of 
Social Media Technology Program in 2014-2015 and took the role of the Associate Dean for 
International Affairs at the College of ICT in 2015. He is currently an advisor for the Office of 
Permanent Secretary, Ministry of Commerce and an invited speaker in a number of organizations in 
the Social Media domain. During these last few years, Assistant Professor Dr. Suttisak has produced 
publications both at the national and international levels. 

 Regarding his educational background and professional experience, Assistant Professor         
Dr. Suttisak Jantavongso completed his VCE from St. Monica’s College in 1995. He graduated from 
Monash University with a Business Systems degree in 1999, a Master of Digital Communications in 
2000, and a Doctor of Philosophy in 2007. Additionally, he had extensive experience in teaching both 
undergraduate and postgraduate students at Monash University, Melbourne Institute of Technology, 
Charles Sturt University, and Carrick Higher Education.  

In terms of his industry association, he worked with JiJi Press (Japan) in the 13th Asian 
Games in Bangkok in 1998.  He also worked as a programmer with Wilson Transformer Company in 
Glen Waverley in 1999.  Prior to coming back to Thailand, he was a course advisor to Victorian 
Institute of Culinary Arts and Technology in Melbourne in 2012 and also a member of Australian 
Computer Society (ACS) between 2008 and 2013. 

Finally, his current research interests relate to electronic business and social media with 
emphasis upon cross-cultural aspects, personal component, and the effective use of information 
system by small-to- medium businesses. 
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คณะกรรมการจัดงานประชุมทางวชิาการ     
เร่ือง เทคโนโลยีเพือ่นวตักรรมการศึกษา 
 

1. ดร.วิชยั  ตนัศิริ            ท่ีปรึกษาดา้นวิชาการ 

2. อาจารยธ์นภทัร  เอกกลุ            ท่ีปรึกษาดา้นการตลาด 

3. รศ.ดร.ธรรมศกัด์ิ  รุจิระยรรยง     ท่ีปรึกษาดา้นสถานท่ี 

4. อาจารยท์ศพร  ทศแสนสิน     ท่ีปรึกษาฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. ผศ.สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ     ท่ีปรึกษาดา้นการประชาสมัพนัธ์ 

6. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์            ประธานกรรมการ   

7. ดร.สุพตัรา  ประดบัพงศ ์     รองประธานกรรมการ 

8. ดร.ดลฤทยั บุญประสิทธ์ิ      รองประธานกรรมการ 

9. ดร.พิมพอ์ุไร  ลิมปพทัธ์      รองประธานกรรมการ 

10. ดร.มณีเพญ็ อภิบาลศรี      รองประธานกรรมการ 

11. ดร.นิภาพร เฉลิมนิรันดร     รองประธานกรรมการ 

12. ดร.วลัลภา  เฉลิมวงศาเวช     รองประธานกรรมการ 

13. ดร.สุพินดา เลิศฤทธ์ิ      กรรมการ 

14. ดร.ธนาวรรณ อศัวราชนัย ์     กรรมการ 

15. ผศ.ดร.สมชนก  ภู่อ  าไพ     กรรมการ 

16. ดร.ศรีสมร  พุ่มสะอาด      กรรมการ 

17. ดร.พรรณรัตน ์วรรณสวสัด์ิกลุ เคดิช    กรรมการ 

18. อาจารยส่์งศรี  วรรณเสน     กรรมการ 

19. นกัศึกษาทุนการศึกษาโครงการรังสิตโมเดลของคณะศึกษาศาสตร์  กรรมการ 

20. นกัศึกษาระดบัปริญญาโทของคณะศึกษาศาสตร์   กรรมการ 

21. นกัศึกษาระดบัปริญญาเอกของคณะศึกษาศาสตร์         กรรมการ 

22. อาจารยชิ์ดชไม  วิสุตกลุ     กรรมการและเลขานุการ 

23. นางณฐักานต ์ เกาศล      กรรมการและเลขานุการ 

24. นางสวภทัร ชินสระนอ้ย     กรรมการและเลขานุการ 
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กองบรรณาธิการ 
 

1. รศ.ดร.รุจา  ผลสวสัด์ิ   ท่ีปรึกษา 
2. ดร.สุพตัรา  ประดบัพงศ ์  ประธาน 
3. ดร.ธนาวรรณ  รักษาพงษพ์านิช  กรรมการ 
4. ดร.นิภาพร เฉลิมนิรันดร   กรรมการ     
5. ดร.พรรณรัตน ์วรรณสวสัด์ิกลุ เคดิช กรรมการ 
6. อาจารยชิ์ดชไม  วิสุตกลุ   กรรมการและเลขานุการ 
7. คุณณฐักานต ์ เกาศล   กรรมการและเลขานุการ 
8. คุณสวภทัร ชินสระนอ้ย   กรรมการและเลขานุการ 
 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิอ่านพจิารณานิพนธ์ต้นฉบับ 
 

1. รศ.ดร.ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์ 
2. รศ.ดร.ปรัชญนนัท ์นิลสุข 
3. รศ.ดร.ศิตา  เยี่ยมขนัติถาวร 
4. รศ.ดร.กาญจนา จนัทร์ประเสริฐ 
5. ผศ.ดร.สุทธิศกัด์ิ จนัทวงษโ์ส 
6. ผศ.ดร.บุหงา โปซิว 
7. ผศ.ดร.ณุวีร์ ชมพชูาติ 
8. ผศ.ดร.ดรุณี ดุจสิค 
9. ผศ.ดร.กฤษฎา ศรีแผว้ 
10. ผศ.ดร.อุบล สรรพชัญพงษ ์
11. ดร.อภิระมณ อุไรรัตน ์ 
12. ดร.มลิวลัย ์ ประดิษฐธี์ระ 
13. ดร.สุวรรณ จนัทร์อินทร์ 
14. ดร.วนิดา พลอยสงัวาลย ์
15. ดร.สมชยั ชวลิตธาดา 
16. ดร.ปัณณรัตน ์ป้องประภา 
17. ดร.วฒิุศกัด์ิ เหลก็ค า 
18. ดร.เจษฎาวฒิุ พวัพนัสวสัด์ิ 
19. ดร.ปัทมา ดีสวธันศ์รีเพชร 
 
 



             การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 7  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2560                 วนัท่ี  25 กุมภาพนัธ์ 2560 
                Proceedings  of  the  Seventh Conference  2017 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University                                25  February 2017 

 
 

XI 
 

ก าหนดการ  
การประชุมทางวชิาการ คร้ังที ่7 เร่ือง เทคโนโลยเีพือ่นวตักรรมการศึกษา  

(Technology for Educational Innovation) 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

วนัเสาร์ที ่25 กุมภาพนัธ์ 2560 
อาคารดิจิทลั มัลติมีเดีย คอมเพลก็ซ์  มหาวทิยาลัยรังสิต   

เมืองเอก ถนนพหลโยธิน ต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง จังหวดัปทุมธานี 12000 
------------------------------------ 

8.00 – 9.00  ลงทะเบียน 
9.10 – 9.20 กล่าวรายงานการด าเนินการ การประชุมทางวชิาการ คร้ังท่ี 7  

เร่ือง เทคโนโลยีเพือ่นวตักรรมการศึกษา 
โดย  รองศาสตราจารย ์ดร.รุจา ผลสวสัด์ิ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

   เปิดประชุมและกล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม  
   โดย  ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์  อธิการบดีมหาวทิยาลยัรังสิต 
9.20 - 10.45  บรรยายพิเศษเร่ือง  ความท้าทายการใช้เทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 
   โดย  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.ศุภชยั ตั้งวงศศ์านต ์ 

ท่ีปรึกษาอาวุโส  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
มหาวทิยาลยัมหิดล 

10.45 – 11.00  พกัรับประทานอาหารวา่ง  
11.00 – 12.30  บรรยายพิเศษเร่ือง  ส่องเทรนด์เทคโนโลยเีพือ่การจัดการเรียนรู้  
   โดย  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุทธิศกัด์ิ  จนัทวงษโ์ส 

รองคณบดีฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร   
มหาวทิยาลยัรังสิต  

12.30 - 13.15  พกัรับประทานอาหารกลางวนั  
13.15 – 15.00 น าเสนอผลงานวชิาการดา้นการศึกษาโดยนกัวชิาการจากต่างสถาบนั  

นกัศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก  คณาจารยข์องคณะศึกษาศาสตร์  
15.15   ปิดประชุม 
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ตารางการน าเสนอผลงานทางวชิาการ 
การประชุมทางวชิาการ คร้ังที ่7 เร่ือง เทคโนโลยีเพือ่นวตักรรมการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
วนัเสาร์ที ่25 กมุภาพนัธ์ 2560 

อาคารดจิทิลั มลัตมิเีดยี คอมเพลก็ซ์  มหาวทิยาลยัรังสิต 
เมอืงเอก ถนนพหลโยธิน ต าบลหลกัหก อ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี 12000 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________ 

ห้องน าเสนอ 15-105 (ช้ัน 1) : กลุ่มที ่1 การใช้เทคโนโลยกีารศึกษา (Technology for Education) 
ประธาน: ดร.นิภาพร เฉลิมนิรันดร  
รองประธาน: คุณปฐมาภรณ์ แก่นใจเด็ด และคุณพร้อมเพ่ือน จนัทร์นวล 
ผู้ช่วยประธาน: นกัศึกษาปริญญาเอก สลิลทิพย ์หลาวทอง สุทธิสมบูรณ์ 
เวลา ช่ือเร่ือง ผู้น าเสนอ-สถาบัน 

13.15-13.35 Reading Comprehension: The Application of Technology Use 

in a Classroom 

Edward Bacon  
Rangsit International College, Rangsit 
University 

13.35-13.55 การพฒันาบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี เร่ืองอาเซียนศึกษา เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการสืบค้นข้อ มูล  ส าห รับนักเ รียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวภิารัตน์ จงัหวดัปทุมธานี  
Development of PC Tablet-Based Lessons on ASEAN Studies 
to Enhance Data Search Skills of Primary 6 Students at  
Wiparat School in Pathumthani Province 

ชิดชไม วสุิตกลุ 
นักศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรศึกษา
ศาสตรดษุฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัรังสิต 

13.55-14.15 Enhancing Bilingual Students’ Motivation and Engagement in 
Learning Chemistry Using Virtual Chemistry Labs 

Nouredine Ssekamaanya  
M. Ed. Program Student, Faculty of 
Education, Rangsit University 

14.15-14.35 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 โดยการจดัการเรียนการสอนผา่นส่ือมลัติมีเดียเพ่ือการ
เรียนรู้วรรณคดีไทย เร่ือง สงัขท์อง 
A Study of Primary 5 Students’ Achievement through 
Teaching and Learning Management Using Multimedia for 
Thai Literature on “Sungthong” 

เอกชน มัน่ปาน 
มหาบัณฑิต หลกัสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรังสิต  

14.35-14.55 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่การบริหารงานวชิาการ ของ
โรงเรียนสามโคก สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี 
Using Information Technology for Academic Administration 
in Samkhok School Under Pathumthani Administration 
Organization 

รสสุคนธ์ ทว้มอุปถมัภ ์
นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 
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ห้องน าเสนอ 15-114 (ช้ัน 1) : กลุ่มที ่2 แนวคดิใหม่เกีย่วกบัการเรียนการสอน  

       (New Trend in Learning and Teaching) 

ประธาน: ดร.สุพตัรา ประดบัพงศ ์

รองประธาน: คุณนภาพิไล ลทัธศกัด์ิศิริ และคุณอรภทัรกาญจน์ ชยัวฒัน์จตุพร 

ผู้ช่วยประธาน: นกัศึกษาปริญญาเอก  นาวาเอกหญิง ราตรี ตะ๊พนัธ์ุ 

เวลา ช่ือเร่ือง ผู้น าเสนอ-สถาบัน 
13.15-13.35 Perfectionism: A Hidden Obstacle from Parents, Teachers, 

and Technology to English Speaking Ability of Thai 
Undergraduate Students 

Aninchana Eiamsamran  
M. Ed. Program Student, Faculty of 
Education, Rangsit University 

13.35-13.55 การจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ดว้ยตนเอง โดยการสร้างสรรคช้ิ์นงานวดิีทศัน์  
ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวทิยาลยัรังสิต 
Constructionism-Based Learning Management in 
Mathematics through Creating Videos for  Secondary 1 
Students at Satit Bilingual School of Rangsit University 

ส านวน คุณพล 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต  
 จ.ปทุมธานี 

13.55-14.15 Student Perceptions of ICT and Multiliteracies  Nuwee Chomphuchart  
School of Humanities and Applied Arts, 
University of the Thai Chamber of 
Commerce 

14.15-14.35 การพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษโดยใชส่ื้อประสมเร่ือง 
Tourist Attractions around Our School กรณีศึกษานกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนรัฐบาล จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 
Development of English Listening Skills by Using 
Multimedia on Tourist Attractions around Our School: A 
Case Study of Mathayomsuksa 5 Students in a 
Government School, Bangkok 

ศุภวรรณ  เทวกลุ 
มหาบัณฑิต หลกัสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

14.35-14.55 การบูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือส่งเสริม
หน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพดูเพ่ืออาชีพในระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
Integration of Sufficiency Economy Philosophy in Support 
of Learning Module on Professional Oral Communication 
at the Vocational Certificate Level 

ชมพพูราว  ม่ิงมงคล 
มหาบัณฑิต หลกัสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 
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ห้องน าเสนอ 15-301 (ช้ัน 3) : กลุ่มที ่3 การบริหารจดัการการเรียนรู้ (Learning Management) 

ประธาน: ดร.สุพินดา เลิศฤทธ์ิ 

รองประธาน: คุณเกษชฏาภรณ์ เรืองกาญจนกิจ และคุณมณีวรรณ แหวนหล่อ 

ผู้ช่วยประธาน: นกัศึกษาปริญญาเอก เจเนต ศรีมณีรุ่งโรจน ์

เวลา ช่ือเร่ือง ผู้น าเสนอ-สถาบัน 
13.15-13.35 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการรู้สารสนเทศของนกัศึกษา

มหาวทิยาลยัเอกชน 
The Effect of Individual Characteristic Factors on 
Information Literacy  of Students in Private Universities 

วลัลภา เฉลิมวงศาเวช 
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัรังสิต 

13.35-13.55 Using Internet-Based Learning WebQuest  Yothen Jamtsho,  
Maneepen Apibalsri 
Faculty of Education,  
Rangsit University  

13.55-14.15 การท าสมาธิร่วมกบัการใชส่ื้อประสมเพ่ือพฒันาผลการ
เรียนรู้เร่ืองพทุธประวติั ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร 
Combining Meditation with the Use of Multimedia to 
Enhance Learning Outcomes in Buddha’s Biography of 
Primary 2 Students in Bangkok Metropolitan 
Administration School 

สงัวาลย ์เกตุพุม่ 
มหาบัณฑิต หลกัสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

14.15-14.35 การประยกุตใ์ชแ้ผนผงักิจกรรมในการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
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Reading Comprehension: The Application of Technology Use in a Classroom 
Edward Bacon1  and  Supinda Lertlit2 

1General Education, Rangsit International College, Rangsit University, Thailand 
2Department of Bilingual Education, Faculty of Education, Rangsit University, Thailand  

rangsiteddie@hormail.com and supinda.l@rsu.ac.th 

Abstract 
 The purpose of this study is to explore and examine two different teaching methods between 
two groups of students using non technology teaching techniques versus utilizing in-class online 
application in an effort to find out which teaching method is most effective in increasing student 
reading comprehension skills. Both control and experimental groups of students are randomly selected 
from an international college in Thailand and they took the same Oxford Preparation Course pre-test 
and post-tests. The experimental group took ten in-class online quizzes, while the control group 
utilized ten paper-based quizzes in class. The research instruments were a pre-test and a post-test for 
both groups. A comparative analysis on the obtained data was done to compare between the 
experimental and control group  for effectiveness of two different teaching methods. In addition, a 
focus group interview and observational journals were kept after teaching class to answer the research 
question as well. The findings of this study showed that by using in-class online applications in the 
classroom, students reading comprehension scores in the experimental group improved 12% as 
opposed to the control group’s 5%. Additional findings of the study revealed that student motivation 
improved 14.2% more in the experimental group than did in the control group. It was noted that the 
student truancy decreased in the experimental group when compared to the control group. 
 

Keywords: reading comprehension, technology use in the classroom, online application 
 

1. Introduction 
In terms of utilizing various methods for second-language acquisition, educators are 

encouraged to let students utilize mobile devices and laptops for in-class exercises, but limit the scope 
of usage to prevent “surfing the web in class” (Jie, Fallon & Russo, 2014), so there needs to be proper 
curricular development (Spencer & Smullen, 2014). Teachers who use technology in the classroom 
are directly related to their own technological skills (Lan, Worch, YuChun & Aguitan, 2015), and in 
the end, technology can inspire students as a result of increased exposure of technology in the 
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classroom (McClanahan, 2014). In order for online applications to be practical, they need to be a 
component of the curriculum instead of merely an additional unrelated segment (Meyer, 2015). 

 

 The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) released the results, 
by education system of the year 2015, of their annual Program for International Student Assessment 
(PISA), which measures how well 15-year-old students are being educated in more than 70 member 
countries and economies with each country weighted equally. The information in the report provides 
various data sets to consider when responsibility for many nations’ educational strategies should be 
initiated. The average scores of the students on the PISA reading comprehension scale, Singapore 
ranks the top performer (out of 70 participating countries) at the score of 535 which its score is higher 
than the average score of 493. All average scores reported higher or lower than the average score are 
different at the .05 level of statistical significance (OECD, 2016). 
 

 According to PISA 2015 (OECD, 2016), twenty-seven countries scored over the international 
average (38.57%) and forty-three countries (61.43%) of which students have not improved in reading 
comprehension. This performance assessment points out that many international students have 
declined in performance below the average, thus, the researchers who are in the educational and 
English teaching areas for international students are encouraged to explore and examine the use of 
online applications technology in the classroom in order to increase students’ reading comprehension 
skills. 
 

2. Background of the Study 
2.1 Technology in the Classroom 

Using online applications in the classroom has been utilized for quite some time, but in most 
governmental-funded schools, online application utilization is stuck in the experimental stage 
(Schaffouser, 2013). When deciding to implement an online application, however, educators must 
consider five basic factors of having a firm grasp on the “common core standards” in the subjects they 
teach, making sure the online application will not put the students in any danger, making sure the 
online application is correlated with the curriculum, making sure the layout of the game is appropriate 
for students, and using a blog so all teachers can collectively evaluate the online application (Bingham 
& Ray, 2013). 
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2.2 Teacher Roles 
Educators have an essential role in utilizing technology in the classroom (Ersoy & Bozkurt, 

2015), as simplified access to technology has impacted learning theories and evaluation 
methodologies (Levene & Seabury, 2015). It is essential to integrate print-based literacy and digital 
literacy, so the two forms of literacy can collaborate with each other to benefit the students (Brosseuk, 
2014) because there is a detachment between how students use technology inside and outside the 
classroom (Wang, Hsu, Campbell, Coster & Longhurst, 2014). 

 

2.3 Advantages in Utilizing Technology in the Classroom 
There are immense advantages to using technology in education, but people need to limit the 

bias against it (Alodail, 2016) because online applications can be a powerful “motivational” tool in 
the classroom (Meyer, 2015). Educators noted that when using technology in classrooms, students 
seemed more engaged (Alresheed, Leask & Raiker, 2015), Additionally, McClanahan (2014) expands 
on the benefits to using technology in the classroom that technology increases English development, 
conversational abilities development and specialized abilities development. Technology also increases 
inspiration of students, gives students the chance to experience real-life situations, develops student 
interest to learn from various methodologies, and fosters academic impartiality (McClanahan, 2014). 

 

Various studies showed that utilizing online applications in the classroom can supplement 
knowledge being taught so students can grasp the newly acquired ideas, as well as decreasing student 
truancy, improving student attitudes and student achievement (Meyer, 2015). Sometimes learning can 
be mundane, so using applications can supply students with pleasure, as well as giving them a notion 
of direction and satisfaction (Lane-Kelso, 2014). The conversational skills can be enhanced through 
the use of technology in the classroom (McClanahan, 2014). 

 

When educators become acquainted with using technology in education, they can recognize 
the benefits (Alodail, 2016), but until they reach that feeling of familiarity, due to the lack of 
knowledge on the teacher’s part. The special training for educators is needed, so they can take 
advantage of technology in the classroom (Savasci Acikalin, 2014) because they do not always 
possess the ability for technological implementation (Safitry et al, 2015). The effectiveness of 
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utilizing “mobile technology” in the classroom can be reliant on the age of the teacher due to the 
small font’s usage (Nawi, Hamzah, Chua Chy & Tamuri, 2015). 

 

2.4 Current Use of Technology in the Classroom 
Although online applications in the classroom can be demanding (Allsop, Yildirim & 

Screpanti, 2013), educators need to be creative, acknowledge their students’ curiosities, minimize 
their technological bias and take advantage of the use of technology in the classroom (Ersoy & 
Bozkurt, 2015), but unfortunately that is not happening. Established instructors prefer lecture-style 
formats instead of implementing more “constructivist practices” (Merc, 2015), as there is currently no 
motivation to give teachers effective software or to give teachers incentive to create their own to 
utilize technology in the classroom (Alresheed, Leask & Raiker, 2015). More importantly, even 
though technological infrastructures are available in some educational institutions, hardly any 
educators are utilizing them properly (Rehmat & Bailey, 2014). In contrast, young teachers are eager 
to use technology in the classroom, but lack the knowledge on how to implement strategies to do so 
(Merc, 2015).  

 

2.5 Teacher Support 
Utilizing computers and iPads are the most practical ways of taking advantage of technology 

in the classroom (Andrei, 2014). In addition to that, a smartphone is an excellent way to enhance 
language-learning both inside and outside the classroom in both a culturally and socially manner 
(McClanahan, 2014). At the teacher’s end, due to the lack of training, many educators are reluctant to 
use technology in their classrooms (Allsop, Yildirim & Screpanti, 2013). It may be necessary to 
continue to aid and support teachers who use technology in the classroom to find ways to correlate it 
with an institution’s curriculum (Lan, Worch, Yuchun & Aguitan, 2015) at all levels (Alresheed, 
Leask & Raiker, 2015) because numerous teachers feel uncomfortable about their students’ 
infatuation with technology (Lane-Kelso, 2014). Educators are unsure about using online applications 
in the classroom based on three possible reasons which are 1) lack of communication between policy 
writers and policy implementers, 2) the learning curve term to get accustomed to online applications 
is insufficient for educators, and 3) lack of instruction for educators on how to used online 
applications (Allsop, Yildirim & Screpanti, 2013). According to Ersoy and Bozkurt (2015), educators 



             การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 7  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2560                 วนัท่ี  25 กุมภาพนัธ์ 2560 
                Proceedings  of  the  Seventh Conference  2017 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University                                25  February 2017 

 
 

5 

 

need to conquer their bias of technology in order to productively coordinate it with the institution’s 
curriculum. 

 

The current justifications for not using technology in the classroom can no longer be 
tolerated, as instructors need to possess the instruction, knowledge and support to evolve their 
teaching practices (Safitry et al, 2015), so instead of adapting courses to an individual instructor’s 
style, the courses need to be conformed around the students’ interests and needs (Merc, 2015). 
However, it is imperative that online applications are developed in order to achieve the stated 
purposes in the curriculum (Nawi, Hamzah, Chua Chy & Tamuri, 2015). To sum up, for some 
instructors, using technology in the classroom brings up feelings of discouragement and these 
particular instructors do not possess instruction, knowledge or support to implement technology in the 
classroom (Safitry et al, 2015).  

 

2.6 Reading Comprehension 
Effective reading comprehension encompasses varied cognitive and affective abilities 

(Kelley, Roe, Blanchard & Atwill, 2015), as it is an integral part of effectively understanding the 
English language (Beydarani, 2015). That being said, reading comprehension is not readily assessed 
nor readily functionalized, and it is a product of both vocabulary and speaking skills (Leider, Proctor, 
Silverman & Harring, 2013). 
 

2.7 Improving Reading Comprehension Skills 
Many academics have their own separate ideas about improving reading comprehension, but 

the one thing they have in common is vocabulary, as Fisher & Frey (2014) wrote that vocabulary is an 
aspect of a compounded structure of intelligence. In addition, other academics have written that 
reading comprehension progression is reliant upon vocabulary progression (Quinn, Wagner, Petscher 
& Lopez, 2015). In addition, it was written that the main predicament in reading comprehension for 
students is inadequate understanding of vocabulary words and various word collocations (Asmaa, 
Noorizah, Mohd & Zaini, 2015). 
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2.8 Reading Comprehension Curricular Integration 
Since it is a prerequisite for proper reading comprehension for students to recognize 

vocabulary words and comprehend their definitions (Carlson, Jenkins, Li & Brownell, 2013), 
integrating ways of developing learner’s vocabulary and grammar skills into a curriculum is the key 
(Mokhtari & Niederhauser, 2013). Allowing students the situations to come across vocabulary words 
outside the classroom is an effective method to complement their knowledge of the particular 
vocabulary word (McKeown, Crosson, Artz, Sandora & Beck, 2013). To conclude, by using an in-
class vocabulary-based online application, this method could greatly enhance overall reading 
comprehension skills for students. 

 

3.  Objective 
The research objective is to study the impact that in-class online application for teaching 

vocabulary can increase the student’s reading comprehension skills in an international multicultural 
setting of a private university in Thailand. This paper also aims to answer the research question: Does 
using online applications in the classroom help to increase a student’s reading comprehension skills? 

 

4.  Research Methodology 
In this study, the researchers used a mixed method approach of both qualitative and 

quantitative in drawing conclusions of the effectiveness of using online applications in the classroom 
to improve student reading comprehension skills.  
4.1 The Research Subjects 
 The subjects were international first and second-year students at Rangsit University 
International College. They included a total of ten different nationalities of Thai, Burmese, Chinese, 
Bhutanese, American, Dutch, Nepalese, Russian, Japanese, and French. The subjects participating in 
this study had varied degrees of English levels. They were divided into two groups regardless of 
nationality and comprised of an experimental group of 16 students and a control group of 28 students 
who voluntarily participated. 
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4.2 Research Instruments  
The researchers used pre-test, online in-class application, observational journal, students 

focus group and post-test in this study. The online application that is proprietary to the researcher was 
utilized in a manner to show improvement in student reading comprehension. This application was 
based on the popular TV game show ‘Who Wants to Be a Millionaire?’ called Eddies Vocab 
Challenge. It was similar to the game show and has a series of 15 questions which the research 
subjects had to put in an effort to complete the quizzes. Each question is vocabulary-based, and if the 
research subject answers a question correctly, then moves to the next level. All research subjects were 
requested to complete the total of ten quizzes in this study. However, if the research subject answers a 
question incorrectly, research subject must start over from the very beginning. In this application, “a 
conditioned response” is created (Lineros & Hinojosa, 2012). With Eddie’s Vocab Challenge or in-
class online application, each research subject logs into the in-class online application using the name 
and student ID number. So when a particular research subject successfully finishes a particular quiz, 
an email is sent to the researcher telling which research subject successfully finished which quiz. 

 

5. Data Collection 
 The study was conducted in a multicultural private international university on undergraduate 
first-year and second-year students in Pathum Thani, Thailand. The data collection procedure was 
conducted in six steps as follows: 
 

Step1: The research subjects in both the experimental group, as well as the control group were tasked 
with completing the pre-test (Lougheed, 2014). 
Step 2: The research subjects in the experimental group were required to utilize the in-class online 
application (called Eddie’s Vocab Challenge), whereas the research subjects in the control group were 
given paper-quizzes with the exact same questions and answers used in the in-class online application. 
Step 3: All research subjects were expected to complete the course’s Vocabulary Book after each 
lesson and turn them in as part of their homework. 
Step 4: After each lesson, the researcher made an observational audio journal that was transcribed into 
written form later. 
Step 5: The research subjects in both experimental group and control group were randomly selected as 
a student focus group for the interviews held in the middle and at the end of the study. 
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Step 6: The research subjects in both experimental and control group were tasked with completing the 
post-test (Lougheed, 2014). 
 

6. Data Analysis 
The researcher analyzed and compared the two groups of multicultural international students 

to find out which group’s reading comprehension skills improved the most. For assessing the reading 
comprehension improvement, the researchers collected results from the reading comprehension pre-
test and the results from the reading comprehension post-test to determine which group’s scores, 
control or experimental group’s, improved the most. In addition, in order to assess student truancy, the 
researchers counted the number in-class quizzes either using the online application or a paper-based 
quiz, each group participated in in an effort to find out which group’s attendance was higher during 
the course of the study. Furthermore, to assess motivation, the researchers evaluated the homework 
finished by the control group and compared it with the experimental group to find out which group 
was motivated more to finish their homework.  

 

7.  Results 
7.1 Reading Comprehension Test 

The results shown in Figure 1 answered the research question of “Does using online 
applications in the classroom help increase a student’s reading comprehension skills?”, pertaining to 
the reading comprehension pre-test and post-test. 

 

 
Figure 1: Percentage of improvement between the reading comprehension pre-test and reading comprehension 

 post-test for both the experimental group and control group 
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 As shown in Figure 1, the experimental group utilizing the in-class online application 
increased 12%, whereas the control group that utilized the non-technological teaching method 
increased by only 5%. In this study, by utilizing the online application in the classroom, the 
experimental group’s reading comprehension scores increased over twice as much as opposed to the 
control group. 
 
7.2 In-class Online Application Results 

 
Figure 2: Research subjects’ participation in the in-class online application of experimental group versus  

the in-class paper- based quiz of control group 
 

Figure 2 shows a higher percentage of students in the experimental group participated in the 
online application at average 92.5% versus the students in the control group at average 85.71%. The 
results show that when comparing the percentage of in-class online application quizzes that were 
finished, the experimental group finished 6.79% more of the quizzes than the control group did. Since 
more subjects in the experimental group successfully finished more of the in-class online quizzes, it 
shows that subjects in the experimental group had a lower truancy rate than the control group.  

 
7.3 Vocabulary Book Results 
 Just as Figure 2 relates to the motivation of the subjects in this study, Figure 3 also addresses 
the key factor of motivation in terms of completing the assigned homework. 
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Figure 3: Completion of assigned homework: experimental group versus control group 
 
Figure 3 shows, a higher percentage of subjects completed the assigned homework at average 

84.6% versus the subjects in the control group at average 70.4%. The results show that when 
comparing the percentage of homework that was finished, the experimental group finished 14.2% 
more of the time than the control group did. Since more subjects in the experimental group 
successfully finished their homework (as opposed to the control group), it shows that the experimental 
group had a higher motivation to finish their homework. As previously stated, utilization of 
technology in the classroom can help to inspire or motivate students (Allsop, Yildrium & Screpanti, 
2013). 

 
7.4 Student Focus Group 
 In the middle and at the end of the study, the researcher conducted a focus group for both the 
experimental and control groups, and the underlying theme of both groups was how much the students 
enjoyed playing the in-class online applications, and how mundane the paper-based quizzes can be. 
Starting with the control group, some students thought the paper-based quizzes were rather routine 
and uninteresting. The experimental group enjoyed playing the in-class online application, as a few 
subjects stating the application was very good and fresh. One subject went further and stated that the 
application was of “good quality”. However, there were a couple negative aspects about the online 
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application that students did not approve of. For example, sometimes the online application froze up 
and subjects had to start over from the very beginning. Also some subjects did not appreciate the in-
class online application music of the online application that was utilized. But overall subjects enjoyed 
playing the online application, as it was enjoyable and it allowed them to learn new vocabulary in a 
meaningful context. 
 
7.5 Observational Audio Journal 
 Since all subjects in this study either had to successfully pass all the other English courses, or 
they had to pass an online English placement test with a level C1 (Cambridge English Proficiency at 
C1 difficult level) or higher, the overall student English level was rather high. Given those facts, there 
were large portions of the class who finished with the in-class quizzes in a short matter of time, as 
opposed to other international students who took a longer time to complete them towards the 
beginning of the study. Some subjects finished the quizzes in less than two minutes, but most students 
completed the quizzes in less than ten minutes. However, towards the end of the study, most students 
finished the quizzes in five minutes on average for both the experimental group and control group. 
 
 One thing the researcher did notice towards the end of the study, however, was that for the 
majority of the subjects in the control group, taking the paper-based quiz was rather mundane and 
uninteresting, whereas the majority of the subjects really enjoyed participating in the in-class online 
application. 
 
8. Discussion 

First of all, through the use of the in-class online application in this study, student motivation 
improved more than students that did not use technology in the classroom. This can be based on the 
fact that students utilizing technology in the classroom finished their homework 84.6% of the time, 
whereas students that used traditional teacher methods only completing their homework 70.4% of the 
time. Secondly, as Meyer stated (2015), technology used in the classroom can help to decrease 
truancy. It was evidenced in this study as students who utilized the in-class online application 
completed the online quizzes 92.5% of time, as opposed to students in the control group who 
completed 85.7% of the paper-based quizzes. In addition, as McClanahan stated in 2014 that using 
technology in the classroom can develop student interest.  
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Additionally, technology inside the classroom can inspire students (Allsop, Yildrium, 
Screpanti, 2013). This factor was also evidenced in this study as multiple students in the experimental 
focus group found that using in-class online application was enjoyable. In this study, it was proven 
that by using technology in the class, student reading comprehension can be improved. Reading 
comprehension progression is reliant upon vocabulary progression (Quinn, Wagner, Petscher, & 
Lopz, 2015), and the in-class online application utilized in the study is a vocabulary-based 
application. Students who utilized the online application improved 12% during the course of the 
study, compared to only 5% to those who were taught without using technology. Similar results were 
found in Spencer and Smullen’s research (Spencer & Smullen, 2015) pertaining to using technology 
in the classroom. However, integrating ways of developing learners’ vocabulary and grammar skills 
into a curriculum is the key to advancing reading comprehension (Mokhtari & Niederhauser, 2013). 
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การพฒันาบทเรียนบนแทบ็เลต็พซีี เร่ืองอาเซียนศึกษา เพือ่เสริมสร้างทกัษะการสืบค้นข้อมูล 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี เร่ืองอาเซียนศึกษา เพื่อ
เสริมสร้างทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวภิารัตน์ จงัหวดัปทุมธานี  
และ 2) ประเมินประสิทธิผลของบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี เร่ืองอาเซียนศึกษา ดา้นความรู้ ทกัษะการ
สืบคน้ขอ้มูล และเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี บทความวิจยัน้ีน าเสนอการน า
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บทเรียนบนแท็บเล็ตพีซีไปทดลองใช้ (Pilot Study) กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/3 โรงเรียนวิภา
รัตน์ จ  านวน 17 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 เพื่อประเมินประสิทธิผลของบทเรียนบนแท็บ
เล็ตพีซีเบ้ืองตน้  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยั คือ 1) บทเรียนบนแท็บเล็ตพีซีเร่ืองอาเซียนศึกษา 2) แผนการ
จดัการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบความรู้เร่ืองอาเซียนศึกษา 4) แบบประเมินทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล และ 5) 
แบบประเมินเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ
ค่าเฉล่ียเลขคณิต และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษา พบวา่ 1) บทเรียนบนแท็บเล็ตพีซีเร่ืองอาเซียนศึกษาท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ 
E1/E2 =  80.51/80.59 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดคือ 80/80  2) นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี
มีคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองอาเซียนศึกษา หลงัเรียนเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  3) นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียดา้นทกัษะการสืบค้นขอ้มูลในแต่ละแผนการเรียนรู้เพิ่มข้ึนและคะแนน
เฉล่ียดา้นเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (mean = 4.54, S.D. = 
0.34)  
 
ค าส าคัญ : บทเรียนบนแทบ็เล็ตพีซี, ทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล, อาเซียนศึกษา 
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Abstract 
     This study aimed to (1) develop PC tablet-based lessons on ASEAN Studies to enhance data 
search skills of Primary 6 students at Wiparat School in Pathumthani Province, and (2) evaluate 
effectiveness of the constructed PC tablet-based lessons in terms of students’ knowledge, data search 
skills, and attitudes toward the constructed PC tablet-based lessons.  This article reports the pilot study 
of PC tablet-based lesson implementation with 17 students of class 6/3 at Wiparat School.  The study 
was conducted in the first semester of the academic year 2016 as a preliminarily evaluation of  the 
constructed PC tablet-based lessons.  The research instruments were (1) PC Tablet-Based Lessons on 
ASEAN Studies, (2) Learning Management Plans, (3) Test of Knowledge on ASEAN Studies, (4) 
Data Search Skill Assessment, and (5) Evaluation Form of Students’ Attitude toward PC Tablet-
Based Lessons.  Mean and Standard Deviation were used for data analysis.       
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The research findings were as follows: (1) Effectiveness of the PC tablet-based lessons 
(E1/E2) was 80.51/80.59 above the prescribed criterion of 80/80, (2) the average score the students 
earned from the Test of Knowledge on ASEAN Studies after learning with the PC tablet-based 
lessons was significantly higher than the average score earned before learning at the level of .05, (3) 
the average score of their data search skills earned from each learning management plan increased, 
and (4) the average score of students’ attitude toward the constructed PC tablet-based lessons was at a 
high level (mean = 4.54, S.D. = 0.34).    

 
Keywords:  PC Tablet-based Lessons, Data Search Skills, ASEAN Studies 
 
1. บทน า 

ในสังคมปัจจุบนัซ่ึงเป็นสังคมแห่งสารสนเทศ บุคคลในสังคมไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอยา่งท่วมทน้ 
ดงันั้นทุกคนจ าเป็นตอ้งพฒันาตนเองเพื่อรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง และตอ้งมีการ
เรียนรู้อยูต่ลอดเวลา เพื่อให้เท่าทนัในขอ้มูลข่าวสารท่ีหลากหลาย สังคมปัจจุบนัจึงเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การศึกษาตอ้งมุ่งเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการเรียนรู้ของบุคคล และ
พฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศใหแ้ก่บุคคลในสังคมอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อสามารถน าความรู้ไปใชใ้นสังคม
ไดอ้ยา่งย ัง่ยืน สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (2552-2561) ท่ีก าหนดให้
คนไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีจุดเนน้การปฏิรูป 3 เร่ือง ไดแ้ก่ (1) พฒันาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ (2)โอกาสทางการศึกษา เปิดโอกาสให้คนไทยเขา้ถึงการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
และ (3)การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม 

 
ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงถือวา่เป็นยคุเทคโนโลยสีารสนเทศ เกิดการเปล่ียนแปลงของโลกในหลายๆ 

ดา้นทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคม  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งกา้วขา้มสาระวิชาไปสู่การเรียนรู้ทกัษะ
เพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ท่ีนกัเรียนตอ้งเรียนเอง ครูตอ้งไม่สอน แต่ตอ้งออกแบบการเรียนรู้
และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้นกัเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือท า แลว้การเรียนรู้ก็จะ
เกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง  ในดา้นสาระวิชาต่างๆ ก็มีความส าคญั แต่ไม่เพียงพอส าหรับ
การเรียนรู้เพื่อมีชีวิตท่ีดีในโลกยุคสมยัใหม่น้ี  เน่ืองจากในปัจจุบนัการเรียนรู้สาระวิชาควรจะเป็นการ
เรียนจากการคน้ควา้เองของนกัเรียน โดยมีครูช่วยแนะน าและช่วยออกแบบกิจกรรมเพื่อช่วยให้นกัเรียน
แต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้  ดงันั้น ทกัษะส าคญัท่ีสุดของ
ศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นทักษะของการเรียนรู้  (Learning Skills) เพราะต้องเตรียมคนไปเผชิญการ
เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว รุนแรง พลิกผนั และคาดไม่ถึง คนยุคใหม่จึงตอ้งมีทกัษะสูงในการเรียนรู้และ
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ปรับตวั นอกจากน้ีทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information, Media, Technology 
Skill) ก็เป็นอีกทกัษะหน่ึงท่ีมีความส าคญัมากในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะตอ้งมีทกัษะในการเขา้ถึง (Access) 
อย่างรวดเร็วและรู้แหล่งข้อมูล  ทักษะในการประเมินความน่าเช่ือถือ และทักษะในการใช้อย่าง
สร้างสรรค ์(วจิารณ์ พานิช, 2555) 

 
รัฐบาลไทยภายใตก้ารน าของ นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี ก็ไดใ้ห้ความส าคญักบั

การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยมีนโยบายเร่งด่วนโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย One 
Tablet Per Child โดยไดท้ดลองด าเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2555 เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับการเรียนรู้ยุค
ใหม่ เป็นแนวคิดท่ีจะน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาประยุกต์ใช้กบัการเรียนรู้ของ
นกัเรียนในรูปแบบใหม่โดยการใช้แท็บเล็ต (Tablet) เป็นเคร่ืองมือในการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้และ
แสวงหาองคค์วามรู้ในรูปแบบต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นรูปแบบทั้ง Offline และ Online ท าให้ผูเ้รียนมีโอกาส
ศึกษาหาความรู้ฝึกปฏิบติัและสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตวัเอง (สุรศกัด์ิ ปาเฮ, 2555) หลังจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทยด าเนินการเสร็จแลว้  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไดท้  าการ
ติดตามและศึกษาผลของการใชแ้ทบ็เล็ต พบวา่ แทบ็เล็ตสามารถตอบสนองการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญัไดเ้ป็นอยา่งดี และท าให้มีแรงเสริมให้เกิดการเรียนรู้ กลา้แสดงออก และคิดอยา่งสร้างสรรค ์อีก
ทั้ งส่งเสริมให้นักเรียนฝึกคิดและท าด้วยตนเอง สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายอีกด้วย 
(มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2555)  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Becta ICT Research (2004) ซ่ึง
ไดศึ้กษาผลการใช้งานแท็บเล็ตพีซีประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  12 แห่ง ใน
ประเทศองักฤษ ระหวา่งปี ค.ศ. 2004-2005 พบวา่ การใชแ้ท็บเล็ตพีซี โดยให้ผูเ้รียนและผูส้อนมีแท็บ
เล็ตพีซีเป็นของตนเองอยา่งทัว่ถึง เป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยให้เกิดการใชง้านอยา่งมีประสิทธิผล โดยพบวา่ 
ช่วยเพิ่มแรงจูงใจของผูเ้รียน และมีผลกระทบในทางบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สนบัสนุนให้เกิด
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง ช่วยส่งเสริมการคน้ควา้ การเขา้ถึงองคค์วามรู้นอกห้องเรียน รวมทั้งส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผูเ้รียน 

 
คณะท างานศึกษาโครงการฯ ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในเชิงนโยบายแก่รัฐบาลหลายขอ้ โดยมีขอ้

หน่ึงท่ีส าคญัคือ กรณีท่ีจะแจกแท็บเล็ตให้นกัเรียนอยา่งกวา้งขวางตอ้งมีการพฒันาเน้ือหาให้ครบถว้น 
และมีความน่าสนใจ เพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนสนใจมากข้ึนกวา่การเรียนในหนงัสือ (มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ, 2555)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของนกัวิชาการดา้นการศึกษา สุรศกัด์ิ ปาเฮ (2555) ท่ี
กล่าวว่ายงัไม่มีการสร้างเน้ือหาบทเรียนและกิจกรรมท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ต 
และควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ (อินเตอร์เน็ต) ไดอ้ยา่งอิสระ  จากขอ้เสนอแนะส าหรับ
ประเด็นการขาดการสร้างเน้ือหาบทเรียนบนแทบ็เล็ตท่ีหลากหลาย   ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นความจ าเป็นในการ
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สร้างเน้ือหาบทเรียนบนแท็บเล็ตและกิจกรรมท่ีใช้ประกอบการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อให้ครูผูส้อนได้
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมแนวคิดของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ประกอบกบัโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษา
ไทยดงักล่าว ไดด้ าเนินการในช่วงเวลาท่ีประเทศไทยก าลงัจะกา้วเขา้สู่ความเป็นประชาคมอาเซียนเต็ม
รูปแบบในปี 2558  รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการจึงไดใ้ห้ความส าคญัในการเตรียมความพร้อมดา้น
พฒันาพลเมืองให้มีคุณภาพ โดยการก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กไทยท่ีสอดรับกับ
ประชาคมอาเซียน การวิเคราะห์หลกัสูตรในส่วนของอาเซียนศึกษา การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาผู ้เรียนได้อย่างมีคุณภาพและแข็งแกร่งในประชาคมอาเซียน 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558) จึงไดก้ าหนดหลกัสูตรอาเซียนศึกษาเพิ่มเขา้ไปใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมของทุกระดบัชั้น 

 
ผู ้วิจ ัยได้วิ เคราะห์รายละเอียดของรายวิชาน้ีพบว่าประกอบไปด้วยเน้ือหาและข้อมูลท่ี

หลากหลายในทุกด้านของเหล่าประเทศสมาชิก และข้อมูลตอ้งมีการปรับเปล่ียนให้ทนัปัจจุบนัอยู่
ตลอดเวลา จึงมีความจ าเป็นท่ีนกัเรียนตอ้งคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมดว้ยตนเอง เพื่อท าความเขา้ใจในเน้ือหา 
ความเป็นมา และสังคมวฒันธรรมท่ีเป็นปัจจุบนั  อีกทั้งรายวิชาน้ีมีวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีเนน้การใช้
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวมไปถึง
การรวบรวมข้อมูล การอธิบายเหตุผล การใช้เทคโนโลยี และกระบวนการปฏิบติัอย่างมีส่วนร่วม 
(สมเกียรติ และคณะ, 2556)  ผูว้ิจยัจึงคาดวา่มีความเป็นไปไดอ้ยา่งสูงและมีความเหมาะสมในการท่ีจะ
ใชส่ื้อแทบ็เล็ตซ่ึงเป็นเทคโนโลยท่ีีมีคุณลกัษณะท่ีสามารถกระตุน้การเรียนรู้และเอ้ือต่อการสืบคน้ขอ้มูล 
ในการถ่ายทอดความรู้และพฒันาทกัษะท่ีส าคญัของรายวชิาน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล 
ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีตอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต ดงันั้น 
ผูว้ิจ ัยจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันาบทเรียนเร่ืองอาเซียนศึกษาบนแท็บเล็ตพีซี ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6  เพื่อเสริมสร้างทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลของผูเ้รียน 

 
2.วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
2.1 เพื่อพฒันาบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี เร่ืองอาเซียนศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะการสืบค้นข้อมูล 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวภิารัตน์ จงัหวดัปทุมธานี 
2.2 เพื่อประเมินประสิทธิผลของบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี เร่ืองอาเซียนศึกษา ด้านความรู้ ทกัษะการ
สืบคน้ขอ้มูล และเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนฯ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
วภิารัตน์ จงัหวดัปทุมธานี 
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3.ระเบียบวธีิวจัิย 
3.1 กลุ่มทดลองใช้เคร่ืองมือ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/3 โรงเรียนวิภารัตน์ จงัหวดัปทุมธานี  
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 17 คน ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งของการท าดุษฎีนิพนธ์ของผูว้จิยั 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัน้ี ประกอบดว้ย 
 3.2.1 บทเรียนบนแทบ็เล็ตพีซีเร่ืองอาเซียนศึกษาเพื่อเสริมสร้างทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี โรงเรียนวภิารัตน์ จงัหวดัปทุมธานี  
 3.2.2 แผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1: รู้จกัอาเซียน มีจ านวน 2 แผน ใชจ้ดัการเรียนรู้
ในชั้นเรียน 4 คาบๆ ละ 1 ชัว่โมง รวม 4 ชัว่โมง และคน้ควา้นอกหอ้งเรียน 4 ชัว่โมง 
 3.2.3 แบบทดสอบความรู้เร่ืองอาเซียนศึกษา หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1: รู้จกัอาเซียน โดยให้นกัเรียน
ท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน มีลกัษณะเป็นค าถาม 4 ตวัเลือก จ านวน 10 ขอ้ 
 3.2.4 แบบประเมินทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล มีลกัษณะเป็นใบงานบนัทึกขั้นตอนการสืบคน้ขอ้มูล 
ขั้นท่ี 1 ขั้นก าหนดภาระงาน ขั้นท่ี 2 ขั้นก าหนดกลยุทธ์แสวงหาสารสนเทศ ขั้นท่ี 3 ขั้นก าหนดแหล่ง
สารสนเทศและการเขา้ถึงสารสนเทศ ขั้นท่ี 4 ขั้นการใชส้ารสนเทศ ขั้นท่ี 5 ขั้นสังเคราะห์ขอ้มูล และขั้น
ท่ี 6 ขั้นประเมินผล  
 3.2.5 แบบประเมินเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี มีลกัษณะเป็นขอ้ค าถาม
ประเมินระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนบนแทบ็เล็ตพีซี ดา้นเน้ือหา จ านวน 10 ขอ้ และ
ดา้นเทคนิค จ านวน 10 ขอ้ รวมเป็น 20 ขอ้ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 
 
 เคร่ืองมือวิจยั 3.2.1-3.2.5 ไดผ้า่นการประเมินความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity)โดย
ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 คน โดยใช้การประเมินความ
สอดคลอ้งของขอ้ค าถามและวตัถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ได้ค่า
สอดคล้องของแต่ละรายข้ออยู่ระหว่าง 0.66-1.00  ส าหรับเคร่ืองมือวิจยั 3.2.3 ซ่ึงเป็นแบบทดสอบ
ความรู้เก่ียวกบัอาเซียนศึกษามีค่าความยากง่าย (p) อยูร่ะหวา่ง 0.22-0.74  ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่
ระหวา่ง 0.46-0.82  ค่าเฉล่ียความยากง่ายของขอ้สอบท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั 0.49  และค่าเฉล่ียอ านาจจ าแนก
ของขอ้สอบมีค่าเท่ากบั 0.63 
 
4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
4.1 ผูว้จิยัไดน้ าเคร่ืองมือวิจยั 3.2.1-3.2.5 ท่ีสร้างข้ึนและผา่นการประเมินความเท่ียงตรงของเน้ือหา โดย
ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน น าไปทดลองสอน (Pilot) กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/3 จ  านวน 17 คน ในภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวิภารัตน์  เพื่อประเมินความเหมาะสมของบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี



             การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 7  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2560                 วนัท่ี  25 กุมภาพนัธ์ 2560 
                Proceedings  of  the  Seventh Conference  2017 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University                                25  February 2017 

 
 

21 

 

ในด้านเน้ือหาและเทคนิคการน าเสนอบทเรียน  รวมถึงความเหมาะสมในเร่ืองเวลาและเน้ือหาใน
แผนการจดัการเรียนรู้   
4.2 ผูว้ิจยัให้นกัเรียนท าแบบทดสอบความรู้เร่ืองอาเซียนศึกษาก่อนเรียน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถาม 4 
ตวัเลือก จ านวน 10 ขอ้ ท่ีผา่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหาของแบบทดสอบแลว้ 
4.3 ผูว้ิจยัจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยด าเนินการตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้พฒันาทกัษะการสืบคน้
ขอ้มูล ตามแนวคิด Big Six Skills (Big Six Skills Information Problem-Solving Approach หรือ Big Six 
Skills Approach) ท่ีพฒันาโดย Eisenberg and Berkowitz (2001) ท่ีมี 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นก าหนดภาระงาน ครูมอบหมายให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนบน
แท็บเล็ตในประเด็นท่ีกลุ่มได้รับ 1 ประเด็น แล้วสมาชิกในกลุ่มร่วมกนัถกประเด็นเพื่อให้เกิดความ
เขา้ใจในเน้ือหาหลกัและสามารถระบุค าส าคญั 2-3 ค า  แลว้ช่วยกนัเขียนค าตอบในใบงาน 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นก าหนดกลยุทธ์แสวงหาสารสนเทศ ครูทบทวนวิธีการสืบคน้ขอ้มูล โดยอธิบายและ
สาธิตใหน้กัเรียนทุกกลุ่มเขา้ใจวธีิการสืบคน้ขอ้มูลของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นก าหนดแหล่งสารสนเทศและการเขา้ถึงสารสนเทศ ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มใช้ค  า
ส าคญัในการสืบคน้ขอ้มูลทั้งระบบ Offline และ Online ตามแหล่งขอ้มูลท่ีแนะน า 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นการใช้สารสนเทศ นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านขอ้มูลท่ีสืบคน้ได ้และช่วยกนัพิจารณา
คดัเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการเพื่อน ามาใช ้
 ขั้นท่ี 5 ขั้นสังเคราะห์ขอ้มูล นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าขอ้มูลท่ีสืบคน้ไปเปรียบเทียบวา่เป็นขอ้มูลท่ี
เหมือนกนัหรือขอ้มูลท่ีต่างกันกบัเพื่อนในกลุ่ม แล้วน าขอ้มูลเหล่านั้นมาประมวลและเรียบเรียงให้
ครอบคลุมเน้ือหาในประเด็นท่ีกลุ่มไดรั้บ และน าเสนอหนา้ชั้นเรียนต่อไป 
 ขั้นท่ี 6 ขั้นประเมินผล ครูและนกัเรียนร่วมกนัพิจารณากระบวนการท างานกลุ่มในการสืบคน้
ขอ้มูลและการน าเสนอขอ้มูล  โดยประเมินพฤติกรรมการท างานของกลุ่มและผลงานของกลุ่ม เพื่อน ามา
ปรับปรุงแกไ้ขในการท างานกลุ่มคร้ังต่อไป คือ ขั้นก าหนดภาระงาน (Task Definition)  ขั้นก าหนดกล
ยุทธ์แสวงหาสารสนเทศ (Information Seeking Strategies)  ขั้นก าหนดแหล่งสารสนเทศและการเขา้ถึง
สารสนเทศ (Location and Access)  ขั้นการใชส้ารสนเทศ (Use of Information) ขั้นสังเคราะห์ขอ้มูล 
(Synthesis) และ ขั้นประเมินผล (Evaluation) 
4.4 ผูว้ิจยัให้นกัเรียนท าแบบประเมินทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล มีลกัษณะเป็นใบงานบนัทึกขั้นตอนการ
สืบคน้ขอ้มูลในระหวา่งกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้พฒันาทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล ตามแนวคิด Big 
Six Skills   
4.5 ผูว้ิจยัให้นักเรียนท าแบบทดสอบความรู้เร่ืองอาเซียนศึกษาหลงัเรียน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถาม 4 
ตวัเลือก จ านวน 10 ขอ้ ท่ีผา่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหาของแบบทดสอบแลว้ เพื่อน ามา
เปรียบ เทียบกบัผลสัมฤทธ์ิทางความรู้เร่ืองอาเซียนศึกษาก่อนเรียน 
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4.6  ผูว้ิจยัให้นกัเรียนท าแบบประเมินเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี มีลกัษณะเป็น
ขอ้ค าถามประเมินระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี ดา้นเน้ือหา จ านวน 
10 ขอ้ และดา้นเทคนิค จ านวน 10 ขอ้ รวมเป็น 20 ขอ้ 
 4.7 ผูว้จิยัน าผลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
5. ผลการวจัิย 
5.1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซีเร่ืองอาเซียนศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6/3 แสดงไวใ้นตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนแทบ็เล็ตพีซีเร่ืองอาเซียนศึกษา ส าหรับนกัเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี 6/3   

รายการ n 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนทีไ่ด้ เกณฑ์
ร้อยละ คะแนนเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ร้อยละ 

คะแนนท าแบบฝึกหัดระหว่าง
เรียน (E1) 

17 16 12.88 80.51 80 (E1) 

คะแนนทดสอบหลงัเรียน (E2) 17 10 8.06 80.59 80 (E2) 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซีเร่ืองอาเซียนศึกษา ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/3 ท่ีพฒันาข้ึนมีค่าประสิทธิภาพ E1 เท่ากบั 80.51 และ E2 เท่ากบั 80.59 
ซ่ึงมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ ์E1/E2 คือไม่ต ่ากวา่ 80/80 

  
5.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6/3 ท่ีเรียน ดว้ยบทเรียนบนแทบ็เล็ตพีซีเร่ืองอาเซียนศึกษา 
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียน ดว้ยบทเรียนบนแทบ็เล็ตพีซีเร่ืองอาเซียนศึกษา 

รายการ n คะแนนเต็ม x ̄ S.D. t 

การทดสอบก่อนเรียน 17 10 4.65 0.86 
16.16* 

การทดสอบหลงัเรียน 17 10 8.06 0.97 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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จากตารางท่ี 2 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซีเร่ืองอาเซียนศึกษา มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน (x ̄ = 8.06, S.D. = 0.97) สูงกวา่ก่อนเรียน (x ̄ = 4.65, S.D. = 0.86) อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
5.3 ผลการใช้บทเรียนบนแท็บเล็ตพีซีเร่ืองอาเซียนศึกษา ร่วมกบัแผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง
ทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล แสดงพฒันาการทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลของนกัเรียน 
 

ตารางท่ี 3  พฒันาการทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลของนกัเรียนจากการปฏิบติัในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้  

ทกัษะการสืบค้นข้อมูล 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่

1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่

2 

  คะแนนเต็ม  x ̄   คะแนนเต็ม x ̄ 
ระบุสาระและค าส าคญัเพื่อการสืบคน้,  
การเขา้ถึงขอ้มูล, การประเมินสารสนเทศ, 
ประมวลผลขอ้มูล, การน าเสนอขอ้มูล และ
สรุปกระบวนการสืบคน้  

10 4.71 10 7.88 

 

จากตารางท่ี 3 พฒันาการทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี
เร่ืองอาเซียนศึกษา เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบว่ามีการเปล่ียนแปลงทางด้านทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล
เกิดข้ึนโดยมีแนวโนม้สูงข้ึน   
 

5.4 ผลการประเมินเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนบนแทบ็เล็ตพีซีเร่ืองอาเซียนศึกษา ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
ตารางท่ี 4 ผลการประเมินเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนบนแทบ็เล็ตพีซีเร่ืองอาเซียนศึกษาฯ 

รายการประเมิน x ̄ S.D. ระดับ
ความพงึ
พอใจ 

1. ด้านเนือ้หา    

    1.1 การอธิบายเน้ือหามีความถูกตอ้งชดัเจน 4.53 0.51 มากท่ีสุด 

    1.2 การจดัล าดบัเน้ือหามีความต่อเน่ืองท าใหเ้ขา้ใจง่าย 4.53 0.51 มากท่ีสุด 
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    1.3 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 4.59 0.51 มากท่ีสุด 

    1.4 กิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล 4.53 0.51 มากท่ีสุด 

    1.5 คู่มือการสืบคน้ (Super Owl) ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัการ
สืบคน้ขอ้มูลระบบ Online มากข้ึน 

4.47 0.62 มาก 

ค่าเฉลีย่ด้านเนือ้หา 4.53 0.34 มากท่ีสุด 

2. ด้านเทคนิค    
    2.1 องคป์ระกอบดา้นการออกแบบกราฟิกของสี ตวัอกัษร รูปภาพ 
และภาพเคล่ือนไหว ท าใหผู้เ้รียนเกิดการรับรู้และสนใจในบทเรียน 

4.35 0.61 มาก 

    2.2 สีพื้นหลงัและสีตวัอกัษร มีความเหมาะสม ท าใหอ่้านง่ายและ
สบายตา 

4.47 0.62 มาก 

    2.3 เสียงบรรยายประกอบมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย 4.65 0.61 มากท่ีสุด 

    2.4 การจดัวางต าแหน่งของปุ่มค าสั่งต่างๆ บนหนา้จอมีความเหมาะสม
และง่ายต่อการใชง้าน 

4.76 0.44 มากท่ีสุด 

    2.5 การเช่ือมโยงสามารถท าใหผู้เ้รียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองตามความตอ้งการของผูเ้รียน 

4.47 0.62 มาก 

ค่าเฉลีย่ด้านเทคนิค 4.54 0.43 มากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่รวมทั้ง 2 ด้าน 4.54 0.34 มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางท่ี 4 พบว่าเจตคติของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/3  ท่ีมีต่อบทเรียนบนแท็บเล็ต
พีซีเร่ืองอาเซียนศึกษา มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x ̄ = 4.54, S.D. = 0.34)  
 
6. การอภิปรายผล 
 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซีเร่ืองอาเซียนศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6/3 ซ่ึงเป็นกลุ่มทดลองใช้เคร่ืองมือ (Pilot) จ  านวน 17 คน พบว่า ผลการเรียนของ
นักเรียนจากการท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบหลงัเรียนมีค่าประสิทธิภาพ E1 เท่ากบั 80.51 และ E2 
เท่ากบั 80.59 ตามล าดบั ซ่ึง เป็นไปตามเกณฑ ์คือไม่ต ่ากวา่ 80/80   อาจเป็นเพราะผูว้ิจยัไดอ้อกแบบและ
วเิคราะห์บทเรียนตามขั้นตอน มีการปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการศึกษาและ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนน าไปทดลองใช้ จึงท าให้บทเรียนบนแท็บเล็ตพีซีที่ผูว้ิจยัพฒันาข้ึน ใช้
งานง่ายและมีการน าเสนอในรูปแบบมลัติมีเดียที่ส่ือความหมายและสอดคล้องกบัเน้ือหาใน
บทเรียน อีกทั้งกิจกรรมการจดัการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนคน้ควา้ขอ้มูลผ่านอินเตอร์เน็ต ท า
ให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียนบนแท็บเล็ตพีซีและสนุกกบัการเรียน จึงท าให้ประสิทธิภาพของ
บทเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ เม่ือเปรียบเทียบความรู้เร่ืองอาเซียนศึกษาท่ีได้รับก่อนเรียนและ
หลงัเรียน พบว่า นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนบนแทบ็เล็ตพีซีเร่ืองอาเซียนศึกษา มีความรู้หลงัเรียน (x ̄ = 
8.06, S.D. = 0.97) สูงกวา่ก่อนเรียน (x ̄ = 4.65, S.D. = 0.86) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ี
อาจมีสาเหตุมาจากบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซีฯท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนน าเสนอเน้ือหาดว้ยส่ือมลัติมีเดียท่ีมีทั้ง
ภาพ เสียง บรรยาย ภาพเคล่ือนไหว ท าให้กระตุน้ผูเ้รียนให้อยากเรียนรู้ ดา้นพฒันาการของทกัษะการ
สืบคน้ขอ้มูลของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซีเร่ืองอาเซียนศึกษาตามแผนการจดัการ
เรียนรู้  พบวา่คะแนนเฉล่ียของพฒันาการดา้นทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลของนกัเรียนจากการปฏิบติัในแต่
ละแผนการจดัการเรียนรู้เพิ่มข้ึน อาจเป็นเพราะกิจกรรมในการจดัการเรียนรู้ไดเ้น้นให้นกัเรียนคน้หา
และเลือกแหล่งขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้สืบคน้ขอ้มูลสามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน 
โดยการสืบคน้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีเพิ่มข้ึน ท าใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีหลากหลายมิติ อีกทั้งยงัช่วยส่งเสริมทกัษะ
นักเรียนคน้หาและเลือกแหล่งขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือและประเมินแหล่งขอ้มูลนั้นๆ ก่อนจะเลือก
สืบคน้ขอ้มูล ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปาลิตา บวัสีด า  (2551) ท่ีพบว่านกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียน
บนเครือข่ายแบบ Big Six Skills เร่ือง ขอ้มูลสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี
เร่ืองอาเซียนศึกษา พบวา่ นกัเรียนมีเจตคติต่อบทเรียนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x ̄ = 4.54, S.D. 
= 0.34) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อภิณฐั สัตยจรรยาวงศ ์(2557) ท่ีพบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อ
แอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ต ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ทั้งในด้าน
รูปแบบการน าเสนอและดา้นการเรียน เน่ืองมาจากแอพพลิเคชัน่บนแท็บเล็ตไดผ้่านการประเมินและ
ตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละดา้น ท าให้แอพพลิเคชัน่บนแท็บ
เล็ตมีคุณภาพและครอบคลุมตามวตัถุประสงค ์
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
7.1  จากการศึกษาทดลองใช ้(Pilot Study) ผูว้ิจยัไดท้  าการสังเกตและบนัทึกปัญหาการใชง้านแท็บเล็ต
พีซีเพื่อเรียนรู้บทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี พบวา่ นกัเรียนใชส่ื้อบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี และการเขา้สู่เบรา
เซอร์เพื่อการสืบคน้ขอ้มูลยงัไม่ถูกตอ้ง จึงควรน าปัญหาท่ีพบไปแกไ้ขปรับปรุงคู่มือการใชแ้ท็บเล็ตพีซี
โดยการใส่รูปภาพหน้าจอประกอบเพิ่มเติมให้เขา้ใจวิธีการใช้งานได้ง่ายข้ึน และควรแก้ไขปุ่มหรือ
สัญลกัษณ์เมนูการเขา้สู่บทเรียนต่างๆ ใหปุ่้มมีขนาดใหญ่กวา่เดิม  
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 7.2  การพฒันาบทเรียนบนแทบ็เล็ตพีซีเพื่อเสริมสร้างทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล สามารถน าไปประยุกตใ์ช้
ในรายวิชาอ่ืนๆ อีกทั้งยงัสามารถเสริมสร้างทกัษะด้านอ่ืนๆ ได้อย่างหลากหลาย เพื่อเป็นการน า
เทคโนโลยมีาใชเ้ป็นส่ือในการจดัการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
 

8.  ผู้วจัิย 
 ชิดชไม วิสุตกุล ก าลงัศึกษาในหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต จบการศึกษาระดบัปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาไทยศึกษาจากมหาวทิยาลยัรามค าแหงและจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรศิลปศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิาส่ือสารมวลชน จากมหาวทิยาลยัรามค าแหง   
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Abstract 
 Virtual Chemistry Labs (VCLs) are among the emerging technologies being used in 
education today. Of various educational uses of this pedagogy, this research focused on motivation 
and engagement of students. Observations and a questionnaire were used to examine students’ levels 
of motivation and engagement in chemistry lessons. The results of a pre-survey questionnaire 
indicated that 69% of students were somewhat  motivated prior to their performance on a virtual 
environment. Their motivation increased to 77% in the post-treatment result. Similarly, the on-task 
behavior and interest results revealed that students were fully engaged in VCL activities. Possible 
directions for further research in the use of VCL were also discussed. 
  
Keywords:  Bilingual students, motivation, students’ engagement, Virtual Chemistry Labs 
 
1. Introduction 

In the 21st century, technology has impacted every single aspect of our lives: what we eat, the 
way we dress, how we communicate, and how we process information. Learning modalities and 
teaching tools are obviously no exception to this impact. As educators seek to expand options for 
teaching and learning in the digital age, many have found it surprisingly challenging to choose the 
best tools for their students that will both maintain the clarity of classroom objectives and 
expectations and keep students highly engaged. In this paper, the values of using Virtual Chemistry 
Labs (VCL) will be used as a tool for enhancing students’ motivation and engagement in learning 
chemistry will be assessed. VCLs are computer-based simulations with tremendous potential for 
applications in chemistry education. These simulations help chemistry concepts come to life in a 
hands-on lab environment that is shown on the computer screen, rendering safety concerns and 
equipment needs obsolete.  
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The advancement in implementation of VCL as a potential venue for chemistry experiments 
is not occurring at the speed that some who are already engaged in this endeavor might expect. Like 
other technology-based educational tools, VCLs have encountered a few obstacles, some of which 
include a general apprehension to incorporate technology by many educators, lack of support from 
administrators, little or no investment in high speed internet by schools and the fear expressed many 
educators that VCLs might replace traditional labs. While the impediments to this technology have 
been discussed by many, there are various advantages to using VCLs in chemistry education. 

 
Virtual-World Education - Learning in a virtual world environment provides learners with 

an opportunity to build a community that is unlike any other. In their study, Bronnack, Riedl, & 
Tashner, (2006) acknowledged that virtual environments support constructivist learning. Virtual 
world education provides the learner with several advantages, some of which include: developing 
constructivist learning, engaging learners in active learning and enhancing learners’ interactions. 

 
 Develops Constructivist Learning  
Constructivists believe that “learning occurs when one constructs both mechanisms for 

learning and his or her own unique version of the knowledge, colored by background, experiences, 
and aptitudes” (Roblyer, 2006: 37). Early psychologists in education generally believed that learners 
could actively learn and could develop new knowledge based on prior knowledge. Research pioneers 
in education such as Dewey (1916); Piaget (1973); and Vygotsky (1978) all came to this conclusion. 
Dewey (1916) explained that situations represent the experiences of the environment affecting the 
learner and interaction takes place between the learner and his or her environment. From his point of 
view, it can be reasoned that knowledge is based on active experience. Dewey described a teacher’s 
role as a guide rather than a director since learning necessitates creativity on the part of the learners 
and allows for learners’ interactions amongst themselves and with the teacher. These approaches are 
more effective than those based solely on preset outcomes. In fact, Dewey (1916) and Piaget (1973) 
both believed that a teacher’s role relies on guiding and shaping the learners’ real experiences in the 
environment. It is the teacher’s responsibility to know what surroundings tend to promote experiences 
that lead to the learners’ growth. (Ornstein & Hunkins, 1998). The problems selected for study should 
be derived from learner interest (Ornstein & Hunkins, 1998). These educators believed that a student 
who is not motivated will not perceive a problem. In addition, Dewey recommended adapting strong 
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problem–solving methods. It can be seen that constructivism practices require the ability of the learner 
to solve their real life problems. Problem-solving and discovery seem to go hand in hand. In other 
words, knowledge is dynamic and is built around the process of discovery (Dewey, 1916). Problem-
solving as a process of learning can be difficult. Vygotsky (1978) generated the idea of the Zone of 
Proximal Development (ZPD). This idea is the backbone of most of collaborative problem solving 
strategies. Having reviewed what the early psychologists believed, we can now look at the subsequent 
research of the American Council of Education (Oblinger et al., 2001).  More than a decade ago, they 
reported that virtual education involves activities that inspire interaction between the learners, their 
instructor, and their learning resources. Girvan & Savage (2010) suggested that the obvious pedagogy 
for use in a virtual setting like VCL, learners are provided with the flexibility to build learning objects 
and activities rather than relying on memorization of typical knowledge and skills. This learning 
setting (VCL) provides the opportunity for learners to explore their own personal cognitive process in 
order to integrate and construct knowledge in their own way. (See Figure 1 below) 

 
 Engages Learners in Active Learning Experiences  
Student engagement is a “student’s willingness, need, desire and compulsion to participate in, 

and be successful in, the learning process promoting higher level thinking for enduring 
understanding” (Martin, 2008). Students who are actively engaged are more motivated to complete 
tasks successfully, are more focused on the task at hand, ask follow-up questions more often, are 
willing to try and take risks, and more often take part in rich, content-based discussions with their 
peers. 

 
The Biosciences Lab at the University of East London has perhaps demonstrated the most 

remarkable way in which active learning can be incorporated using a virtual environment. In their 
breakthrough, Cobb, Heaney, Corcoran, & Henderson-Begg, (2009) created a Polymerase Chain 
Reaction (PCR) experiment in a virtual environment. PCR is designed to amplify DNA for use in 
molecular biology, biotechnology, and forensics. The experimental group performed this procedure in 
a virtual environment while the control group performed it in a traditional lab setting. Their results 
suggested that 92% of the students requested that more experiments be done in a virtual environment. 
Their results also revealed that both groups improved their exam grades. However students in the 
virtual environment required less time and less teaching assistant intervention. This example shows 



             การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 7  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2560                 วนัท่ี  25 กุมภาพนัธ์ 2560 
                Proceedings  of  the  Seventh Conference  2017 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University                                25  February 2017 

 
 

30 

 

that if the virtual laboratory is well designed, it can enhance active learning experiences and therefore 
increase understanding and retention of the concepts. Figure 1 below is a good example of a learner’s 
level of engagement in the VCL environment. This Figure ‘a VCL flame test workbench’ is an active 
learning piece that keeps students engaged throughout the entire experiment. On the top right corner 
of Figure 1 there is stockroom where students can find the procedures for various experiments, as well 
as the appropriate chemicals for those experiments. Above the periodic table, there is a guide that 
students can select if they need help with instructions, chemicals, or using an electronic lab-book. 
 

 
Figure 1 (VCL Flame Test workbench) 

 
 Enhances Learners’ Interactions 
Student interactions in virtual education can be achieved through forming groups where 

students work together on a particular assignment, research project and experiments. This approach 
facilitates collaborative learning and in-depth discussion amongst students. Adreas et al. (2010) 
suggested that collaborative assignments in virtual worlds are a powerful tool of achieving students’ 
interactions. Bourke (2008) suggested that collaboration around the development and visualization of 
3D molecular models enhanced students’ understanding of these complex structures. Additionally 
Burgess et al. (2010) indicated that real-world collaborations enhance cognitive, social, and teaching 
presence. Students who work in virtual worlds like VCLs are met with far fewer logistical limitations. 
For example, to identify the flame colors in VCL students must work together, identify the 
appropriate chemicals for the experiment, observe the color changes of flames, and note these 
observations in the electronic work-book. This must also be accompanied with a logical conclusion. 
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This kind of exercise increases teamwork skills, like understanding each other and respecting each 
individual’s opinion. 

 
It should be noted that there are a number of additional advantages to teaching and learning in 

a virtual environments that are not mentioned here as the scope of this research is limited. Therefore 
this research should be regarded as one aspect of pedagogy with wide breadth. 

 
2. Objectives  

The current analysis of previous research in this area has shown that the studies indicate 
mostly compelling and positive feedback about virtual world pedagogy from both learners and 
educators. However, little has been done on using this pedagogy as a way of motivating and engaging 
students, particularly in the use of VCL. For this reason, the current study aimed at measuring the 
students’ motivations and level of engagement in a chemistry class. We used VCL as a tool to 
increase motivation in grade10 students to learn Chemistry. In this study, the following research 
questions were investigated: 

1. Do Virtual Chemistry Labs (VCLs) motivate students to learn chemistry? 
2. Are students engaged in learning chemistry using Virtual Chemistry Labs (VCLs)?   

      
3. Materials and Methodology 
3.1 Instruments 

The research involved a qualitative method of data collection. Both a questionnaire and 
observations were used for data collection purposes. It was expected that these two methods would 
provide varying insights about student motivation and engagement from both the perspective of the 
researcher and the students themselves. Questions were designed according to the aims of our 
research to elucidate student motivation, participation, engagement, and the use of technology in 
doing laboratory experiments. Thirteen Likert-type questions and one open-ended question were 
prepared. The answers were given a numerical score for the Likert-type questions: strongly agree = 1, 
agree = 2, neither agree nor disagree = 3, disagree = 4, and strongly disagree = 5, respectively. In 
addition to a questionnaire, the researcher used observations to further analyze students’ motivations 
and engagement levels throughout the duration of the study. 
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3.2 Participants 
The participants involved in this study were all grade 10 students of one class in a Private 

Bilingual School in Pathumthani Thailand. This class consisted of 13 students. Their average age was 
16. Of these students, 8 were male and 5 were female. The researcher instructed this class two times 
per week, with each lesson having duration of fifty minutes. The research study lasted 5 weeks which 
included both doing experiments in VCL and answering pre- and post-survey questionnaire.  

 
3.3  Data collection 

Prior to this research, the participants were unaware that they could do a chemistry 
experiment in a virtual environment. A questionnaire was given out to all 13 participants to elicit their 
thoughts on learning chemistry and doing experiments in a virtual environment. The purpose of the 
questionnaire was to get feedback from the learners with regards to their motivation to learn and do an 
experiment with the help of technology, as opposed to the traditional way of doing experiments in a 
laboratory. However, in this research we did not investigate the traditional way of doing experiments. 
Therefore our aim was not to compare the two methodologies but, but rather to gain qualitative insight 
into the educational value of VCLs. 

 
During the first week of research, with the help of the school’s ICT teacher, we installed the 

VCL software on 4 computers. The 13 students were randomly assigned to one of four groups. The 
same groups were maintained throughout the duration of the study. Therefore, interaction between 
individual students within a group remained consistent. During this time we reviewed and learned 
how to use the software. For example, students learned how to find the chemicals, the instructions of 
the experiment, and the apparatus to use in the experiment. These and other tools of the software were 
taught to the students by the researcher and the computer teacher. 

 

After five weeks of using VCL to learn and perform experiments in a virtual environment, a 
second questionnaire was distributed to the participants to give their thoughts about this pedagogy. 
The pre- and post-findings are discussed in the results section below. 

 

Another data collection instrument was the use of classroom observation. As students worked 
in groups to perform the experiments, observations were recorded to assess on-task behavior and 
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interest. Observation sheet 1(Appendix 1) was used to quantify the students’ on-task behavior and 
interest. The researcher entered ‘1’ if students were on-task and interested and ‘2’ if they were off task 
and showed levels of disinterest, until all students had been observed 10 times (see Appendix 1). 
Since this was a small group, the teacher was the observer. Students who were completely engaged, 
asked questions, and interacted with their group-mates during the experiment were considered to be 
interested and on-task. Students who were distracted and did not interact with their group mates 
during the experiment were considered disinterested and off-task. 

 

4. Results  
 On-task behavior and interest 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

Figure 2: On-task behavior and interest of participants 
 

 As shown in Figure 2 above, it can be reasoned that participants were on-task and interested 
in using VCL to do the flame test experiment. Out of 13 students, only three students were off-task 
and showed disinterest twice, and one student was off-task and disinterested once. Nine students were 
on-task and showed interest at all times during the researcher’s lessons.  
 

 Survey Questionnaire (Motivation) 
The questionnaire was split into two parts. Five questions were to examine the students’ 

levels of motivation in learning chemistry in a virtual world, and eight questions were to examine 
their levels of engagement in the VCL activities. 
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Pre-Treatment Motivation Survey Results 

 Students were assessed in whether they were motivated to learn chemistry or not, particularly in 
doing a chemistry experiment of flame tests in a virtual environment. Five motivation questions were 
asked prior to the research and the same questions were repeated after the experiments were done. The 
Results of both pre-and post-treatment survey are summarized in the pie charts below. 

 
Figure 3: Participants’ motivation before the research 

 
 

 

 

 

 
Figure 4: Participants’ motivation after the research 

 

The pre-treatment of motivation results show that 69% of the students agreed that VCL would 
probably motivate them to learn chemistry, 23% were not sure and 8% disagreed with this motivation 
level of this technology even before using it. However, the post-treatment results showed that 77% of 
the students were highly motivated with 62% exclusively and strongly agreeing. Similarly, the 
percentage of students that disagreed increased from 8% to 15%. 
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Pre-Treatment Engagement Survey Results 

 Survey Questionnaire (Engagement) 
Pre-and Post-treatment survey questions were asked to students to examine their level of 

engagement. Figure 5 and 6 below summarize these results. 
 

 
 

 

 

 

Figure 5: Participants’ engagement before the research 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 6: Participants’ engagement after the research 
 
Before the experiment, the majority of the students were unsure if VCL would engage them 

in the activity. From the pre-treatment results, 54% were not sure, and 15% disagreed, indicating that 
they would not be engaged in the activity. Only 31% were positive about this learning tool. However, 
after the VCL experiments, 92% of the students agreed that VCL got them engaged, with 31% 
strongly agreeing. Only 8% disagreed. 

 
5. Discussion 

In the light of the findings from the questionnaires, most participants found VCL more 
engaging than motivating. 92% of the students agreed that they were engaged in VCL by the end of 
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this research. On the other hand, only 77% were motivated by this tool to learn chemistry. It should be 
noted, however, that a total of 3 students found VCL neither motivating nor engaging. This could be 
because of their preliminary lack of interest in technology, lack of interest in the topic of study (flame 
tests) or simply a fact that they enjoy doing real labs more than VCLs. This is an area for further 
assessment and research. While answering the open ended question, the participants did not hide their 
passion for real labs. As much as they found VCL very engaging and interesting, they still highlighted 
the fact that doing real labs gave them a much more concrete and tangible experiences that could be 
applied to real life settings. For example, one participant mentioned that “in real labs we make 
mistakes and we try to figure out where we went wrong and make fix it but we didn’t feel the same 
way in VCL even if it felt much safer to do a lab in VCL”. Safety is a key issue in doing experiments. 
The fact that VCLs provide a safe environment for performing experiments, this a key aspect for this 
pedagogy. Perhaps further researchers could still investigate this aspect. 

 

6. Conclusion  
From the teacher’s point of view, through classroom observations most students were on-task 

during the lab. The results in Figure 2 indicated that most students were very interested in using VCL. 
It should be noted that this level of interest was only measured on one particular experiment (flame 
test), thus we can only predict that the students might be interested in other experiments provided by 
VCL, but we cannot be certain without further research. Therefore there is opportunity for further 
research on this aspect. 

 

In addition, the participants’ responses in the open-ended question suggested that teachers 
who are interested in using technology as an engagement tool for learning chemistry should consider 
using VCLs as an alternative for doing labs. However, VCLs should not be thought as a replacement 
for real labs.  
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________________________________________________________________________________ 
Appendix 1 
Observation sheet 1 On-task behavior (Adapted from Hopkins 1985: 95) 
Observer: _____________________________ Date: ____________________ 
Teacher: ______________________________ Time of class: ____________________ 
No. of students present: _________________ Level of class: _____________________ 
Type of activity: ____________________________________________________________ 
Description of activity: ________________________________________________________ 
Instructions 
1. These observations are designed to measure levels of leaner motivation generated by the use of the 
teaching tool (VCL). 
2. Do not participate in the lesson. Place yourself in in unobtrusive position in the classroom. 
3. Start the observation when the students have been working together in groups or pairs for two 
minutes. 
4. Observe students one by one, consecutively, clockwise around the class. Identify students if 
possible by names. 
5. Every 10 seconds write down the category best describing the observed student’s behavior at the 
moment, then pass on the next student. 
6. Write the number in sequence down the data sheet. 
7. Interested and On-task students; ask questions, participate in the activity, interact with other 
students, among other aspects the observer might find on-task. 
8. Disinterested students; do not ask questions, do not participate, do not pay attention, do not interact 
with other students, among other aspects the observer might find oof-task. 
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Student Number Scan number 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
Appendix 2 
Pre-Motivation Question(s) 
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Post-Engagement Question(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Open-ended Question 
 
 

 
________________________________________________________________________________ 

 
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5 โดยการจัดการเรียนการสอนผ่าน                 

ส่ือมัลติมีเดียเพือ่การเรียนรู้วรรณคดีไทย เร่ือง สังข์ทอง  
เอกชน มัน่ปาน1 และ กาญจนา จนัทร์ประเสริฐ2 

1 มหาบณัฑิต หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต   
2อาจารยป์ระจ า หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต   

 
บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลองมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาและหาประสิทธิภาพของส่ือ
มลัติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ วรรณคดีไทย เร่ือง สังข์ทอง ตอน ก าเนิดพระสังข ์2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ของผูเ้รียนระหวา่งการจดัการเรียนรู้แบบใช้ส่ือมลัติมีเดียกบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ และ 3) ศึกษา
ส ารวจความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือมลัติมีเดียเพื่อการเรียนรู้วรรณคดีไทยเร่ือง สังข์ทอง ตอน
ก าเนิดพระสังข์ กลุ่มท่ีศึกษาคือนักเรียนชั้นประถมปีท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม จ านวน 2 
ห้องเรียน รวมจ านวน 80 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบดว้ย 1) ส่ือมลัติมีเดียเพื่อการเรียนรู้
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วรรณคดีไทยเร่ือง สังข์ทอง ตอน ก าเนิดพระสังข์  2) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ส่ือมลัติมีเดีย 3) 
แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 4) แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ  
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดย
ใชค้่า t-test ผลการวจิยัพบวา่ 1) ส่ือมลัติมีเดียเพื่อการเรียนรู้วรรณคดีไทยเร่ืองสังขท์อง ตอน ก าเนิดพระ
สังข์ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไวคื้อร้อยละ 80 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 83.00/83.22  2) 
ค่าเฉล่ียหลงัเรียนของกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อมลัติมีเดีย ( X =25.23 และ S.D.=6.38) สูง
กว่าค่าเฉล่ียหลงัเรียนของกลุ่มควบคุมท่ีจดัการเรียนรู้แบบปกติ ( X =19.75 และ S.D.=2.35) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3) ความพึงพอใจในภาพรวมของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือมลัติมีเดียเพื่อการ
เรียนรู้วรรณคดีไทยเร่ือง สังขท์อง  ตอน  ก าเนิดพระสังข ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X =5, S.D.=0) 
 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธ์ิ,การจดัการเรียนรู้, มลัติมีเดีย, วรรณคดีไทย 
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Abstract 
 This experimental research aimed to (1) develop and evaluate multimedia for Thai literature 
on “Sungthong: The Incarnation of Phra Sang,” (2) compare students’ learning achievements between 
the experimental group using the multimedia for Thai literature and the control group  with regular 
instructions, and 3) study grade 5 students’ satisfaction toward the use of multimedia for Thai 
literature, “Sungthong.” This study was conducted with two groups of Primary 5 students of Yod Mai 
Ngam Kindergarten: one experimental group and one control group, 40 students each. The research 
instruments were (1) the multimedia for Thai literature “Sungthong: The Incarnation of Phra Sang,” 
(2) learning management plans with multimedia, (3) regular management plans (without multimedia), 
(4) assessment forms, and (5) a satisfaction questionnaire. Percentage, mean, and standard deviation 
(SD) were used for data analysis. The hypotheses were tested by t-test. The results indicated 
efficiency of the multimedia for Thai literature “Sungthong: The Incarnation of Phra Sang” were 
83.00/83.22, which was above the determined criteria (80%). The average score of the experimental 
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group ( X =25.23, S.D. = 6.38) was significantly higher than that of the control group ( X = 19.75, 
S.D. = 2.35). The average scores of these two groups, therefore, were different with statistical 
significance of .05. The overall satisfaction of Primary 5 students toward the multimedia for Thai 
literature “Sungthong” was at the highest level ( X = 5, S.D. = 0). 
 
Keywords: Achievements, Learning Management, Multimedia, Thai Literature  
 
1. บทน า 
 วิชาภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ เป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ 
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้าง
ความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงานและด าเนินชีวิตร่วมกนั
ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จาก
แหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพฒันาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรคใ์ห้ทนั
ต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม และความกา้วหนา้ ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใชใ้น
การพฒันาอาชีพให้มีความมัน่คง  ทางเศรษฐกิจนอกจากน้ียงัเป็นส่ือแสดง ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
ดา้นวฒันธรรม ประเพณี ชีวทศัน์ โลกทศัน์ สุนทรียภาพโดยบนัทึกไวเ้ป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอนั
ล ้าค่า ควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ ์และสืบสาน  ใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป กระทรวงศึกษาธิการ (2552) 
 
 การจดัการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยในชั้นเรียนส่วนใหญ่ใชว้ิธีบรรยายจึงพบปัญหาว่านกัเรียนมี
ความเบ่ือหน่าย และจากการศึกษาคน้ควา้ของผูว้ิจยัการจดัการเรียนรู้ยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยอียา่งรวดเร็ว การจดัการเรียนรู้โดยครูผูส้อนใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะตอ้งน า
ส่ือเทคโนโลยีมาใช้ โดยเฉพาะส่ือท่ีครอบคลุมทางด้านเน้ือหา การวิเคราะห์ การพินิจ รวมถึงความ
สนุกสนาน สีสัน สนบัสนุนการเรียนดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive Learning ) และการประเมินผลดว้ย
ตนเอง  การคิดแบบยดืหยุน่และการเรียนแบบร่วมมือระหวา่งเรียน (Kimble, 1998) 
 
 การใช้มลัติมีเดีย เป็นส่ือตามสภาพแวดล้อมทางการเรียนแบบใหม่ มีขอ้ดีหลายประการ เช่น 
สามารถจ าลองการน าเสนอ สนับสนุนการเรียนด้วยตนเองแบบเชิงรุก กบัส่ือน าเสนอแบบเชิงรับ มี
ภาพประกอบมีปฏิสัมพนัธ์ ท าให้ผูเ้รียนควบคุมได้ด้วยตนเอง และช่วยพฒันาการตดัสินใจและการ
แกไ้ขปัญหาในตวัผูเ้รียนอยา่งมีศกัยภาพ (Hatfield and Bitter, 1994)  
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 ดังนั้ นผู ้วิจ ัยจึงมีความต้องการในการพัฒนาส่ือการจัดการเรียนรู้เชิงมัลติมีเดียระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อการเรียนรู้วรรณคดีไทยเร่ืองสังขท์อง ตอน ก าเนิดพระสังข ์โดยให้สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเน้ือหาวรรณคดี แก่นเร่ือง โครงเร่ือง การล าดบัเหตุการณ์ 
ตวัละครหลกั รวมไปถึงการสังเคราะห์แง่คิดเพื่อท่ีผูเ้รียนจะสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้
ตอบสนองทุกตวัช้ีวดัและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน เป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงเม่ือผูเ้รียนได้
เรียนผ่านส่ือมลัติมีเดียท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนจะเพิ่มแรงจูงใจและปรับความคิดของผูเ้รียนท่ีว่า รายวิชา
ภาษาไทยนั้นเป็นวชิาท่ีเขา้ถึงไดย้ากดว้ยแนวคิดเหตุผล  
 
2. วตัถุประสงค์ 
2.1. เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของส่ือมลัติมีเดียเพื่อการเรียนรู้วรรณคดีไทย เร่ือง สังขท์อง ตอน 
ก าเนิดพระสังข ์
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อมลัติมีเดียกบัการจดัการ
เรียนรู้แบบปกติ 
2.3 เพื่อศึกษาส ารวจความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือมลัติมีเดียเพื่อการเรียนรู้วรรณคดีไทยเร่ือง 
สังขท์อง ตอน ก าเนิดพระสังข ์
 
3.  วธีิด าเนินการวจัิย  
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  ประชากร คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอนุบาลยอดไมง้าม 
จงัหวดัสุพรรณบุรี จ านวน 3 หอ้งเรียน  
  กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอนุบาลยอดไมง้าม 
จงัหวดัสุพรรณบุรี จ านวน 2 ห้องเรียนๆ ละ 40 คน รวมเป็นจ านวน 80 คน โดยใชว้ิธีเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.2.1 ส่ือมลัติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ วรรณคดี เร่ือง สังข์ทอง ตอนก าเนิดพระสังข์ โดย ผ่านการ
ทดลองแบบ One to One Tryout มีค่าประสิทธิภาพส่ือเท่ากบั 80.74 แบบ Small Group Tryout มีค่า
ประสิทธิภาพส่ือเท่ากบั 82.96 และแบบ Field Tryout มีค่าประสิทธิภาพส่ือเท่ากบั 83.22 
 3.2.2 แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ส่ือมลัติมีเดีย มีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบั
วตัถุประสงค ์(The Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 1.0 
 3.2.3 แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติมีค่า IOC เท่ากบั 1.0 
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 3.2.4 แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้รายวชิาภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 วรรณคดี เร่ือง 
สังข์ทอง ตอน ก าเนิดพระสังข์ เป็นแบบทดสอบแบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ มีค่า IOC 
เท่ากบั 1.0, ค่าความยากง่าย เท่ากบั 0.20-0.80, ค่าอ านาจจ าแนกเท่ากบั 0.21-100 และค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.89 
 3.2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีค่า IOC เท่ากบั 1.0 
 
3.3 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.3.1 แบ่งกลุ่มนกัเรียนเป็นกลุ่มทดลอง 1 หอ้ง จ านวน 40 คน และกลุ่มควบคุม 1 หอ้ง จ านวน 40 
คน 
 3.3.2 ช้ีแจงรายละเอียดเน้ือหาบทเรียน ระยะเวลาและรูปแบบการจดัการเรียนรู้ผา่นส่ือมลัติมีเดีย
กบักลุ่มทดลอง และการจดัการเรียนรู้แบบปกติกบักลุ่มควบคุม 
 3.3.3 ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียน จ านวน 30 ขอ้ 
 3.3.4 ด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวนทั้งส้ิน 4 แผน โดยนกัเรียนกลุ่ม
ทดลองเรียนรู้ผา่นส่ือมลัติมีเดีย และนกัเรียนกลุ่มควบคุมเรียนรู้โดยผา่นครูผูส้อนตามปกติ 
           3.3.5 เม่ือเสร็จส้ินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ ให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบวดัผล
การเรียนรู้หลงัเรียน 
 3.3.6 ให้นักเรียนกลุ่มทดลองท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ผ่านส่ือ
มลัติมีเดีย วรรณคดีไทย เร่ืองสังขท์อง ตอน ก าเนิดพระสังข ์
 
3.4  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.4.1 หาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของส่ือมลัติมีเดีย วรรณคดีไทยเร่ืองสังขท์อง ตอน ก าเนิดพระ
สังข ์จากกลุ่มทดลอง  
 3.4.2 หาค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากแบบทดสอบวดัผลการ
เรียนรู้และแบบสอบถามความพึงพอใจ  
 3.4.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียนของ
ผูเ้รียน โดยใชก้ารทดสอบค่าที (t – test dependence) 
 
4. ผลการวจัิย 
4.1 ประสิทธิภาพของส่ือมลัติมีเดีย  วรรณคดีไทย เร่ืองสังข์ทอง ตอนก าเนิดพระสังข์ เท่ากับ 
83.00/83.22 (ตารางท่ี 1) 
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4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการจดัการเรียนรู้โดยใช้ส่ือมลัติมีเดีย หลงัเรียน
วรรณคดีเร่ือง สังข์ทอง ตอนก าเนิดพระสังข์ กับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ของนักเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ตารางท่ี 2) 
 
4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจในภาพรวมของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อส่ือมลัติมีเดีย
วรรณคดีเร่ืองสังขท์อง ตอนก าเนิดพระสังข ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย X = 5, S.D.= 0 (ตาราง
ท่ี 3) 

ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของส่ือมลัติมีเดีย วรรณคดีไทยเร่ืองสังขท์อง ตอนก าเนิดพระสังข ์
ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
จากการทดลองกบันกัเรียนกลุ่มใหญ่ จ านวน  40 คน 

   
 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผลการประเมินประสิทธิภาพของส่ือมลัติมีเดียวรรณคดีเร่ืองสังขท์อง ตอน
ก าเนิดพระสังข ์มีค่าเฉล่ียร้อยละ 83.00/83.22 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อร้อยละ 80/80  
 
ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อมลัติมีเดีย หลงั
เรียนวรรณคดีเร่ือง สังขท์อง ตอนก าเนิดพระสังข ์กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  ของนกัเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 

การจดัการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นกัเรียน 

คะแนน
เตม็ 

 X  (S.D.) t Sig. 

แบบปกติ 40 30 19.75 2.35 11.90 .000* 
ใชส่ื้อมลัติมีเดีย 40 30 25.23 6.38 

* Sig < .05 

 

หลงัเรียน 
จ านวน
นกัเรียน 

คะแนนเตม็ 
คะแนนท่ี

ได ้
E1/E2 

คะแนนแบบฝึกหดั E1 40 50 41.5 83.00 

คะแนนแบบทดสอบหลงั
เรียน E2 

40 30 25.22 83.22 
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  จากตารางท่ี 2 คะแนนหลงัเรียนของกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อมลัติมีเดีย มีค่าเฉล่ีย
X =25.23 และ S.D.=6.38) กบัคะแนนหลงัเรียนของกลุ่มควบคุมท่ีจดัการเรียนรู้แบบปกติมีค่าเฉล่ีย 
X =19.75 และ S.D.=2.35) มีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
ตารางท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจโดยรวมของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อส่ือ
มลัติมีเดียวรรณคดีเร่ืองสังขท์อง ตอนก าเนิดพระสังข ์ 

 
จากตารางท่ี 3 พบวา่ ความพึงพอใจในภาพรวมของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

5 ท่ีมีต่อส่ือมลัติมีเดีย วรรณคดีเร่ืองสังขท์อง ตอนก าเนิดพระสังข ์ ของนกัเรียน อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย ( X =5, S.D.=0) 

 
5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผล 
  5.1.1 ประสิทธิภาพของส่ือมลัติมีเดียวรรณคดีเร่ืองสังขท์อง ตอน ก าเนิดพระสังข ์ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 83.00/84.08 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อร้อยละ 80/80 
 

ล าดับ รายการข้อค าถาม X  S.D. ประเมินผล 

1 ดา้นการออกแบบส่ือนกัเรียนชอบตวัการ์ตูนในส่ือ
มลัติมีเดีย 

5 0 มากท่ีสุด 

2 นกัเรียนชอบสีของส่ือมลัติมีเดีย 5 0 มากท่ีสุด 
3 นกัเรียนชอบเสียงของส่ือมลัติมีเดีย 5 0 มากท่ีสุด 
4 นกัเรียนชอบองคป์ระกอบ เช่น ฉาก การ

เคล่ือนไหว ของส่ือมลัติมีเดีย 
5 0 มากท่ีสุด 

5 ดา้นเน้ือหา 
นกัเรียนมีความเขา้ใจในเน้ือเร่ืองมากยิง่ข้ึน 

5 0 มากท่ีสุด 

6 นกัเรียนเขา้ใจเหตุและผลของตวัละครมากยิง่ข้ึน 5 0 มากท่ีสุด 
7 นกัเรียนเขา้ใจปมปัญหาของเร่ืองมากยิง่ข้ึน 5 0 มากท่ีสุด 

รวม 5 0 มากท่ีสุด 
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  5.1.2 ผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยใช้
ส่ือมลัติมีเดีย สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.05 
  5.1.3 ความพึงพอใจโดยภาพรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มทดลองท่ีมีต่อส่ือ
มลัติมีเดีย วรรณคดีเร่ืองสังขท์อง ตอน ก าเนิดพระสังข ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
5.2 อภิปรายผล 
 5.2.1 ดา้นประสิทธิภาพของส่ือมลัติมีเดียวรรณคดีเร่ืองสังขท์อง  ตอนก าเนิดพระสังข์ ท่ีผูว้ิจยั
พฒันาข้ึนจากผลการวจิยัพบวา่ มีประสิทธิภาพ 83.00/83.22 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ 80/80 เน่ืองจาก ผูว้ิจยัไดมี้
กระบวนการในการพฒันาดงัน้ี การทดลองคร้ังท่ี 1 ผูว้ิจยัไดน้ าส่ือมลัติมีเดียไปด าเนินการทดลองกบั
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 3 คน 9 คน และ 40 คน ตามล าดบั โดยนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเก่ง  ปานกลาง และ
อ่อน เรียนเน้ือหาเร่ืองท่ี 1 ในขณะท่ีนกัเรียนเรียนอยูน่ั้น ผูว้ิจยัจะสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนวา่สงสัย
หรือไม่เขา้ใจอย่างไร เม่ือจบเร่ืองท่ี 1 ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดหลงัเรียนเร่ืองท่ี 1 ด้วยควบคู่กนัท า
เช่นเดียวกันจนครบทั้ ง 4 เร่ือง หลังจากเรียนจบทั้ ง 4 เร่ือง ผูว้ิจยัให้นักเรียนท าแบบทดสอบและ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพของส่ือมลัติมีเดียวรรณคดีเร่ืองสังข์ทอง  ตอนก าเนิดพระสังข ์
และรวบรวมบนัทึกไวเ้พื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข การทดลอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ ชยัยงค ์พรหมวงศ์ (2556) ท่ีเสนอว่าเม่ือผลิตส่ือหรือชุดการสอนข้ึน เป็นตน้แบบแลว้ ตอ้งน าส่ือ
หรือชุดการสอนไปหาประสิทธิภาพตามขั้นตอนต่อไปน้ีการทดสอบประสิทธิภาพแบบเด่ียว การ
ทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามการทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
ศศิพิมพ ์นิตโย (2558) ซ่ึงมีกระบวนการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ทดลองใช ้(Try-out) 
3 วาระคือ วาระท่ี 1 ไปทดลองกบันกัเรียนเป็นรายบุคคล (Individual Try-out) จ านวน 1 คน วาระท่ี 2 
ทดลองกบั นกัเรียนกลุ่มเล็ก (Small Group Try-out) จานวน 10 คน และวาระท่ี 3 ทดลอง ภาคสนาม 
(Field Try-out) กบันกัเรียนจานวน 45 คน มีผลให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) เร่ือง Prepositions ของนกัเรียน ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มี
ประสิทธิภาพ 85.11/84.95 
 5.2.2 ดา้นผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้
โดยใชส่ื้อมลัติมีเดียวรรณคดี เร่ืองสังขท์อง  ตอนก าเนิดพระสังข ์สูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวธีิการ
จดัการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีเน่ืองจากจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อมลัติมีเดียกบั
การจดัการเรียนรู้แบบปกตินั้นเป็นวธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ส่ือมลัติมีเดีย ซ่ึงมีหลกักระบวนการจดัการเรียนรู้โดยการจดักลุ่มผูเ้รียนแบบคละความสามารถคือ เก่ง 
ปานกลาง และอ่อน โดยกลุ่มทดลองจะเรียนผา่นส่ือมลัติมีเดียวรรณคดี เร่ืองสังขท์อง ตอนก าเนิดพระ



             การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 7  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2560                 วนัท่ี  25 กุมภาพนัธ์ 2560 
                Proceedings  of  the  Seventh Conference  2017 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University                                25  February 2017 

 
 

48 

 

สังข ์ส่วนกลุ่มควบคุมจะเรียนในรูปแบบปกติโดยเรียนผา่นส่ือปกติของครูผูส้อนเพียงเท่านั้น การ
จดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อมลัติมีเดียสามารถดึงความสนใจและช่วยพฒันาผลสัมฤทธ์ิใหดี้ยิง่ข้ึนได ้ซ่ึง
หลกัการดงักล่าวสอดคลอ้งกบั สุนนัทา ยนิดีรมย ์(2557) ท่ีพบวา่ ส่ือมลัติมีเดียสามารถช่วยใหผู้เ้รียนมี
ผลสัมฤทธ์ิท่ีดีข้ึน เน่ืองจากส่ือมลัติมีเดียประเภทน้ีสามารถเร้าความสนใจ ในเจตคติของผูเ้รียนโดย
ประกอบไปดว้ย ภาพ เสียง เน้ือหา และการเคล่ือนไหว 

 5.2.3 ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีมีต่อส่ือมลัติมีเดียวรรณคดี เร่ืองสังข์
ทอง ตอนก าเนิดพระสังข ์ผลการประเมินพบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจในทุกดา้นทั้งดา้นเน้ือหา เสียง 
หรือการออกแบบตวัการ์ตูนในส่ือมลัติมีเดีย เน่ืองจากผูว้จิยัไดส้ร้างและพฒันาส่ือมลัติมีเดียตามรูปแบบ
ขั้นตอนอยา่งชดัเจน ซ่ึงส่งผลใหผู้เ้รียนนั้นเกิดความสนใจภายในชั้นเรียนเป็นอยา่งมาก  ผูเ้รียนสามารถ
เรียนรู้โดยผูว้ิจยัใชส่ื้อมลัติมีเดียวรรณคดีเร่ืองสังข์ทอง ตอนก าเนิดพระสังข ์เป็นตวัด าเนินเร่ืองเพื่อให้
เกิดความเขา้ใจยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ณรงค์กร สุทธิศกัดา (2558) ท่ีเสนอว่าส่ือ
ประสมท่ีสามารถช่วยให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิท่ีดีข้ึน เน่ืองจากส่ือประสมประเภทน้ีสามารถเร้าความ
สนใจ ในเจตคติของผูเ้รียนโดยประกอบไปด้วย ภาพ เสียง เน้ือหา และการเคล่ือนไหว นอกจากส่ือ
มลัติมีเดียจะสามารถท าใหผ้ลการเรียนดีข้ึนแลว้ ยงัเป็นส่ิงเร้าความสนใจให้นกัเรียนกระตือรือร้น อยาก
ท่ีจะเรียน และเป็นการฝึกทกัษะในการคิดวเิคราะห์ ความเขา้ใจ แง่คิดและการน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ไดเ้ป็นอยา่งดี นกัเรียนมีความสนใจถึงวธีิกระบวนการสร้างส่ือมลัติมีเดีย มีการอภิปราย สนทนาภายใน
ชั้นเรียนกบัส่ือนวตักรรมใหม่ในยคุปัจจุบนัท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างและพฒันาข้ึน  
 

5.3 ขอ้เสนอแนะ 
  5.3.1 ขอ้เสนอแนะในการน างานวจิยัไปใช ้
     1. ดา้นการน าส่ือมลัติมีเดียวรรณคดีเร่ืองสังขท์อง ตอนก าเนิดพระสังขน์ั้นครูผูส้อนจะตอ้ง
ค านึงถึงสาระการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั จุดประสงค์ โดยครูผูส้อนควรใช้ให้สอดคล้องกบัแผนการจดัการ
เรียนรู้ เพราะในแต่ละส่ือมลัติมีเดียวรรณคดีเร่ืองสังขท์อง ตอนก าเนิดพระสังข ์สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัท่ี
แตกต่างกนั 
    2.จากท่ีผูว้ิจยัสร้างและพฒันาส่ือมลัติมีเดียวรรณคดีเร่ืองสังข์ทอง ตอนก าเนิดพระสังขน์ั้น 
ค่อนขา้งใชเ้วลามากในการสร้างและพฒันาส่ือ ส่ิงท่ีจะสามารถช่วยใหล้ดเวลาในการพฒันาไดคื้อวิธีการ
คิดแบบมีกระบวนการ โดยการร่างและก าหนดแบบแผนวา่ควรท าส่ิงใดก่อนหลงั เช่น ภาพ เสียง การ
เคล่ือนไหว ดงันั้นผูว้ิจยัจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะมีใจรักในการจดัการเรียนรู้ เพราะส่ิงท่ีสร้างมานั้นจะ
สามารถช่วยใหเ้ด็กเกิดพฒันาการและการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 3. จากผลการสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือมลัติมีเดียวรรณคดี เร่ือง สังข์ทอง 
ตอนก าเนิดพระสังข ์นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่ควรมีการผลิตส่ือประเภท
มลัติมีเดีย เพื่อน าไปสอนในลุ่มสาระอ่ืนๆ 
  5.3.2 ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
      1. ควรมีการวจิยั เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชส่ื้อมลัติมีเดียในชั้นเรียนอ่ืนๆ 
    2. ควรมีการวิจยั พฒันาส่ือมลัติมีเดียเพื่อเป็นการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ มากยิ่งข้ึน 
โดยค านึงถึงระดบัความเหมาะสมกบัระดบัการศึกษาของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 
6. กติติกรรมประกาศ 
 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยความกรุณาอยา่งยิ่งจาก รศ.ดร.กาญจนา จนัทร์ประเสริฐ ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซ่ึงคอยให้ค  าปรึกษา ช่วยเหลือ ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
วิทยานิพนธ์ให้เสร็จสมบูรณ์และส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี 
และ ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีไดก้รุณาให้ขอ้เสนอแนะ ค าแนะน าเพื่อให้การ
ท าวทิยานิพนธ์ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย ขอขอบพระคุณคณะผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดก้รุณาตรวจสอบและช้ีแนะ
แกไ้ขขอ้บกพร่องในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ขอขอบพระคุณโรงเรียนอนุบาลยอดไม้
งามท่ีได้ให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการทดลองใช้เคร่ืองมือและเก็บข้อมูลในการท า
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบพระคุณนางสาวศิริภสัว ์เหมือนเงิน ผูช่้วยสร้างส่ือมลัติมีเดียท่ี
สร้างสรรคแ์ละพฒันาส่ือใหมี้คุณภาพ 
 
7. ผู้วจัิย 
 เอกชน มัน่ปาน  มหาบณัฑิต หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
รังสิต  จงัหวดัปทุมธานี 
  กาญจนา จนัทร์ประเสริฐ อาจารยป์ระจ า หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรังสิต  จงัหวดัปทุมธานี 
 

8. บรรณานุกรม 
กระทรวงศึกษาธิการ, ส านกังานวชิาการและมาตรฐานการศึกษา. (2552).  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์ การเกษตรแห่งประเทศไทย 
           จ  ากดั.  
ชยัยงค ์พรหมวงศ.์  (2556). การทดสอบประสิทธิภาพส่ือหรือ ชุดการสอน. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์ 
  วิจัย.  8-20.    



การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 7  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2560                                       วนัท่ี  25  กุมภาพนัธ์  2560 
 Proceedings  of  the  Seventh Conference  2017 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University              25  February  2017  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

50 

 

ณรงคก์ร สุทธิศกัดา.  (2558).   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การสร้างเวบ
เพจ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กับท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ.  (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยกีารศึกษา). สงขลา:มหาวทิยาลยัหาดใหญ่.  

ศศิพิมพ ์นิตโย.   (ม.ป.ป.).    การหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เร่ือง Prepositions ของนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  

  โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม. สืบคน้ สิงหาคม 2558. 
           http://swis.acp.ac.th/pdf/research/sasipim_54.pdf.10 
สุนนัทา ยนิดีรมย.์  (2557).  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยส่ือประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3.   (ปริญญาคุรุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตร
และการสอน). ปทุมธานี: มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์.  

 Hatfield, M.M. and Bitter, G.G. (1994). A Multimedia Approach to the Professional Development of 
Teachers: A Virtual Classroom. in D. Achiele. Ed., Technology Professional Development: 
National Council of Teachers of Mathematics.: (pp. 102-115). 

Kimble, Carol, N. “Multimedia Technology Integrated in Constructivist Learning Environments: A 
Research Synthesis (School Reform, Elementary Education, Staff Development).” Dissertation 
Abstracts International-A.  59, 06. (December 1998): 18 - 52. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่การบริหารงานวชิาการ ของ โรงเรียนสามโคก  
สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัปทุมธานี 

รสสุคนธ ์ ทว้มอุปถมัภ์1 และ พรรณรัตน์ วรรณสวสัด์ิกลุ เคดิช2 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตร การบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต  

2อาจารยป์ระจ า หลกัสูตรการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต  
nookki69@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ   
     งานบริหารวิชาการเป็นงานท่ีมีความส าคญัและมีส่วนเก่ียวข้องกับงานหลาย ๆ ด้านในสถานศึกษา 
ผูบ้ริหารโรงเรียนจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้งานในด้านต่าง ๆ เพื่อการ
บริหารงานภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ   บทความน้ีรายงานการศึกษาทฤษฏีและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชใ้นการบริหารงาน และไดพ้บวา่เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความส าคญัอยา่งมาก ในการด าเนินกิจกรรมในหลาย ๆ ดา้น รวมถึงการน ามาใชเ้พื่อการบริหารงาน และเพื่อ
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ช่วยลดเวลาการท างานของบุคลากร และช่วยพฒันาศกัยภาพในการท างานโดยรวมของสถานศึกษาดงัเช่น
โรงเรียนสามโคก ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี 
 
ค าส าคัญ: เทคโนโลยสีารสนเทศ, การบริหารงานวชิาการ, ศกัยภาพในการท างาน,โรงเรียนสามโคก 
 

Using Information Technology for Academic Administration in Samkhok School  
Under Pathumthani Administration Organization 
Rossukon Tuamuppatum1 and Pannarat  Wansavatkul Kadish2 

1*Graduate student in Master of Education (Educational Administration) Faculty of Education, Rangsit University,  Thailand  
2Lecturer in Master of Education (Educational Administration) Faculty of Education, Rangsit University, Thailand  

nookki69@hotmail.com 

 
Abstract 
 Academic administration requires the use of  information technology for effective management. It 
is therefore important for school administrators to use information technology skills to complete their 
administrative tasks competently.   This paper reports theories and research in the area of information 
technology applications in school administration.  The role of information technology is vital in various 
administrative  activities in that it can reduce working time of personnel and improve overall work 
competency of such an educational institution as Samkhok School under Pathumthani Administration 
Organization.  
 
Keywords: Information technology, academic administration, work competency, Samkhok School  

 
1. บทน า 
 ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารก้าวไปอย่างรวดเร็ว  และมีบทบาทอย่างมากใน
ชีวิตประจ าวนั  มีการแลกเปล่ียนข้อมูลและสารสนเทศท่ีสะดวกรวดเร็วผ่านอินเตอร์เน็ต  ซ่ึงเป็น
แหล่งขอ้มูลท่ีทุกคนเขา้ถึงได้ตลอดเวลา  ผูค้นสามารถติดต่อส่ือสารกนัได้ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลก  
หรือเรียกว่าการติดต่อส่ือสารแบบไร้พรมแดน  โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นการติดต่อส่ือสาร
กนัระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เคร่ืองข้ึนไป  โดยมีระบบอินเตอร์เน็ตท่ีคลอบคลุมทัว่โลก  นอกจากน้ีเรายงั
สามารถใชป้ระโยชน์ในงานดา้นอ่ืน ๆ อาทิเช่น  ดา้นงานราชการ  ดา้นธุรกิจ ดา้นการคมนาคมขนส่ง ดา้น
การศึกษา ด้านงานวิทยาศาสตร์และการแพทย ์ ด้านงานบนัเทิง เป็นตน้  (อารียา  ศ รีประเสริฐ และคณะ 
2551) 
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1.1 หลกัการและเหตุผล 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2  พ.ศ. 2545 (ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 64) หมวดท่ี 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา  64,65,67,68,69   
ดงัน้ีรัฐตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การผลิตและพฒันา แบบเรียน ต ารา หนงัสือ ทางวชิาการ ส่ือส่ิงพิมพ ์
อ่ืน วสัดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอ่ืน โดยเร่งรัดพฒันาขีดความสามารถในการผลิต   โดยเปิด
ให้มีการแข่งขนัโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  ให้มีการพฒันาบุคลากรทั้งดา้นผูผ้ลิต และผูใ้ช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา  เพื่อให้ มีความรู้  ความสามารถและทกัษะในการผลิต รวมทั้งการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ    รัฐตอ้งส่งเสริมให้มีการวิจยัและพฒันา การผลิตและการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา 
รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใชท่ี้ คุม้ค่าและ
เหมาะสมกบักระบวนการเรียนรู้ของคนไทย  ให้มีการระดมทุน เพื่อจดัตั้งกองทุนพฒันาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาจากเงิน อุดหนุนของรัฐ ค่าสัมปทาน และผลก าไรท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจการดา้นส่ือสารมวลชน 
เทคโนโลยสีารสนเทศ และโทรคมนาคมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคก์รประชาชน 
รวมทั้งให้มีการลดอตัรา ค่าบริการเป็นพิเศษในการใช้เทคโนโลยีดงักล่าวเพื่อการพฒันาคนและสังคม 
หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัสรรเงินกองทุนเพื่อการผลิต การวิจยัและการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อ  การศึกษา ให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  รัฐตอ้งจดัให้มีหน่วยงานกลางท าหนา้ท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผน 
ส่งเสริม และประสานการวจิยั การพฒันาและการใช ้รวมทั้งการประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของการ
ผลิตและ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้พื่อการบริหารงานวิชาการ  
นั้นขอ้มูลความถูกตอ้งแม่นย  า  ทนัต่อเวลา  มีความสมบูรณ์ครบถว้น  มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูใ้ชง้าน  สามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาได ้นอกจากน้ียงัใชใ้นประกอบการเรียนการสอน  การวางแผน
งานตลอดจนการตัดสินใจ  การวดัและประเมินผลการเรียน  เพื่อช่วยให้การบริหารงานวิชาการมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  (อารียา  ศรีประเสริฐ และคณะ 2551)  
 
 โรงเรียนสามโคก สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี  เปิดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา
ตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  เป็นโรงเรียนทางเลือกใหม่  ไดม้าตรฐานการศึกษา  มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนท่ีดี  ในปัจจุบนัโรงเรียนสามโคก สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี  มีผูบ้ริหารจ านวน 7 
คน ครู  178  คน  โดยมีการจดัโครงสร้างการบริหารงานภายในโรงเรียน แบ่งออกเป็น  6  กลุ่มงาน  ดงัน้ี 
กลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มงานกิจการนกัเรียน  กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ  กลุ่มงานบุคลากร  กลุ่มงาน
อ านวยการและบริหารงานทัว่ไป  กลุ่มงานประชาสัมพนัธ์และประสานงานชุมชน และมีผูอ้  านวยนวยการ
โรงเรียนเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด (โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสามโคก สังกดัองค์การบริหารงาน
ส่วนจงัหวดัปทุมธานี  ปี 2559) 
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 กลุ่มงานวิชาการ  โรงเรียนสามโคก  สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี  ไดน้ าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใช้เพื่อพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้  งานวดัผลปละประเมินผล
การเรียน  การเทียบโอนผลการเรียน  งานทะเบียนนกัเรียน  งานห้องสมุด  งานแนะแนว  งานกิจกรรมตาม
หลกัสูตร  งานนิเทศการศึกษา  งานวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  งานพฒันาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้   
งานพฒันาส่ือและเทคโนโลยี  งานจดัระบบสารสนเทศวิชาการ  งานประกนัคุณภาพการศึกษา  งานศูนย์
พฒันาเด็กและเยาวชน  ตลอดจนการใหค้วามร่วมมือกบัสถานศึกษาอ่ืน ๆ   เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์ แต่ยงัมีปัญหาด้านต่างๆ  เช่น ขาดเคร่ืองมือในการส่ือสาร  ขาดเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ขาดระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  การจดัสรรให้กับโรงเรียนไม่เพียงพอ   ตลอดจนการให้บริการด้านโปรแกรม
ส าเร็จรูป  ความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนแก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูภายในโรงเรียนไม่เพียงพอในการ
บริหารงานวชิาการ  
 
1.2  ขอบเขตของบทความ 
 บทความน้ีกล่าวถึงความส าคญัของ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ เป็น
การศึกษาทั้งทางดา้นเคร่ืองมือ อุปกรณ์  ตลอดจนความรู้และทกัษะของบุคลากร ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัในการช่วย
พฒันา การท างานดา้นวิชาการให้มีประสิทธิภาพ อนัจะน าไปสู่การพฒันาในดา้นอ่ืน ๆ ของ โรงเรียนสาม
โคก  สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี   
 
1.3 ปัญหาของการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นสถานศึกษา  
 แมว้า่เทคโนโลยสีารสนเทศจะถูกน ามาใชใ้นการศึกษาอยา่งแพร่หลาย และมีการพฒันาให้สามารถ
ตอบสนองกบัความตอ้งการใชไ้ดง้านมากข้ึน มีการสร้างโปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ มาใชใ้นส่วนงานต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม แต่ก็ยงัคงพบปัญหาในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ อนัเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ หลาย
ประการ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (๔๒) ได้มีการสรุปปัญหาของการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการสถานศึกษาดงัน้ี 
 1.3.1 ปัญหาเร่ืองตวับุคคลในองคก์าร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีจดัระบบ สารสนเทศผูเ้ก่ียวขอ้งใน
การบริหารระบบสารสนเทศ และผูใ้ช้ขอ้มูลสารสนเทศ เช่น (1) ผูบ้ริหารไม่สนใจและไม่เห็นความส าคญั 
(2) ผูจ้ดัระบบสารสนเทศหรือคณะท างานจดัวางระบบขาดความรู้ ความสามารถไม่มีทกัษะ (3) บุคลากรใน
โรงเรียนไม่ไดมี้ส่วนร่วมหรือไม่มีบทบาทในการบริหารระบบสารสนเทศ จึงไม่ใหค้วามร่วมมือ  
 1.3.2 ปัญหาเก่ียวกบัระบบ และวธีิการท างานตามขั้นตอนของการบริหารระบบสารสนเทศ เช่น (1) 
ขาดการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์และวิธีการด าเนินการ บริหารระบบสารสนเทศท่ีแน่นอน (2) ขาด
การจดัล าดบัความส าคญัของขอ้มูลสารสนเทศผูว้ิเคราะห์  หรือคณะท างานจดัวางระบบโดยมิไดค้  านึงถึง
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ปัญหาและความตอ้งการขององค์การ (3) ขาดการควบคุมอยา่งใกลชิ้ด จึงเกิดความล่าชา้ในการเก็บ ขอ้มูล
และประมวลผลขอ้มูล (4) ขาดการวางแผนการด าเนินงาน ดา้นการบริหารระบบสารสนเทศอยา่งจริงจงัและ
ต่อเน่ือง (5) ปัญหาแบบกรอกขอ้มูลท่ีใช้ในการจดัเก็บขอ้มูล ซ่ึงยงัขาดความชดัเจน ท าให้ผูก้รอกขอ้มูล
กรอกไม่ถูกตอ้ง ไม่เขา้ใจ จึงส่งผลให้เกิดความคลาดเคล่ือนต่อไปในระดบัอ่ืนโดยไม่ไดรั้บการแกไ้ขให้
ถูกตอ้ง (7)  
ปัญหาดา้นการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศ ขาดวสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัเก็บ ท าให้คน้หายาก
ไม่สะดวกในการใช ้ 
 1.3.3 สภาพปัญหาเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มต่างๆ ไดแ้ก่ (1) สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั ทั้งเศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคม มีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ท าให้การบริหารระบบสารสนเทศตอ้งมีความทนัสมยัต่อ
เหตุการณ์ และความเปล่ียนแปลงดงักล่าว (2) ทรัพยากรการบริหารในสถานศึกษามีจ ากดั (3) ปัญหาเกิดจาก
โครงสร้างองคป์ระกอบ และเทคนิคเฉพาะของแต่ละองคก์าร 
 
 จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นสถานศึกษา
นั้นเกิดปัญหาจากหลาย ๆ สาเหตุ การจะประสบความส าเร็จไดน้ั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือ ของผูห้าร 
ครู บุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการส่งเสริม และพฒันาศกัภาพภายในสถานศึกษา
ใหมี้ความพร้อม ในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้ การจดัเตรียมขอ้มูลความรู้ การอบรมและพฒันา
บุคลากร การจดัเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ ซอฟตแ์วร์อยา่งเพียงพอกบัความตอ้งการในการใชง้าน การสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดความร่วมมือ การใหค้วามส าคญัต่อการน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พื่อพฒันา
สถาบนัการศึกษา 
 
2. ทฤษฏีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 การบริหารงานวชิาการ 
 2.1.1  ความหมายและความส าคญัการบริหารงานวชิาการ 
 การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลกัและส าคญัท่ีสุดในการบริหารงานของสถานศึกษาทุกแห่ง  
เพราะมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนข้ึนอยูก่บังานวิชาการ  เน่ืองจาการบริหารงานวิชาการเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้  งานวดัผลปละประเมินผลการเรียน  การเทียบ
โอนผลการเรียน  งานทะเบียนนกัเรียน  งานห้องสมุด  งานแนะแนว  งานกิจกรรมตามหลกัสูตร  งานนิเทศ
การศึกษา  งานวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  งานพฒันาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  งานพฒันาส่ือและ
เทคโนโลย ี งานจดัระบบสารสนเทศวชิาการ  งานประกนัคุณภาพการศึกษา  งานศูนยพ์ฒันาเด็กและเยาวชน  
ตลอดจนการให้ความร่วมมือกบัสถานศึกษาอ่ืน ๆ  เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
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จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิตให้ตรงกบัพระราชบญัญติั 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553  
 
 คู่ มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ (2552: 9)  ไดใ้หค้วามหมายและความส าคญัการบริหารงานวิชาการไวว้า่  งานวิชาการ
ถือเป็นงานท่ีมีความส าคญัท่ีสุด เป็นหวัใจของการจดัการศึกษา ซ่ึงทั้งผูบ้ริหาร โรงเรียน  ครู และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย   
 

ตอ้งใหค้วามส าคญัและมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดแนวทางปฏิบติั การประเมินผล และการปรับปรุง
แกไ้ขอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง งานวิชาการของโรงเรียนประกอบดว้ยงานหลกัสูตรและการจดัการเรียน
การสอนเป็นหลกั   มีนกัการศึกษาหลายท่านกล่าวดงัน้ี 
 
 กรวรรณ  จนัทน์ผา (2549: 14) ไดส้รุปถึงการบริหารงานวิชาการไวว้า่  การบริหารงานวิชาการเป็น
งานของผูบ้ริหารสถานศึกษาและร่วมงานกบัทุกฝ่ายของโรงเรียน  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนหรือปรับปรุง
พฒันาการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอานนท ์ 
หลา้หนกั (2551: 24) การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2535: 15-16) ไดส้รุปถึงการบริหารงานวิชาการไวว้า่  งานวิชาการเป็น
งานหลกัของการบริหารสถานศึกษา   ซ่ึงเป็นหวัใจของการบริหารสถานศึกษา    งานวิชาการเก่ียวขอ้งกบั
กิจกรรมทุกกิจกรรมในสถานศึกษา  ไม่วา่จะเป็นการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร  การจดัการเรียนการสอนให้
ได้ผลดีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียนและสถานศึกษา  ซ่ึงสอดคล้องกบั รุ่งชัชดาพร  
เวหะชาติ  (2551 :29)  เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมการด าเนินทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงการเรียนการ
สอน  เพื่อใหเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรและเกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน 
 
 วราภรณ์  อริยธนพล (2552: 14) ไดส้รุปถึงการบริหารงานวิชาการไวว้า่  การใชศ้าสตร์และศิลป์ใน
การบริหารกิจกรรมทุกอยา่งทางดา้นวิชาการในโรงเรียน  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร   การปรับปรุงพฒันาการ
เรียนการสอน  ท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณภาพเป็นเป้าหมายสูงสุดของ
โรงเรียน 
 

การบริหารงานวิชาการมีส าคญัมากในการบริหารงานของสถานศึกษา   โรงเรียนจะมีคุณภาพ
หรือไม่ข้ึนอยูก่บังานวชิาการ  เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียน  การพฒันาหลกัสูตร  การจดัการ



การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 7  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2560                                       วนัท่ี  25  กุมภาพนัธ์  2560 
 Proceedings  of  the  Seventh Conference  2017 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University              25  February  2017  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

56 

 

เรียนการสอน  การร่วมมือเพื่อจดัการศึกษากบัภายในหน่วยงาน  นอกหน่วยงาน  ผูป้กครองและชุมชนเพื่อ
สร้างคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดผูเ้รียน 

    
 2.1.2  ขอบข่ายของการบริหารงานวชิาการ  
 การบริหารงานวชิาการใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดตอ้งมีการวางขอบข่ายของงานวชิาการ
ใหช้ดัเจนมีนกัการศึกษาหลายท่านกล่าวดงัน้ี 

คู่ มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ (2552: 9)  แบ่งขอบข่ายของการบริหารงานวชิาการไวด้งัน้ี  การสร้างและการพฒันา 
หลกัสูตรสถานศึกษาและการจดัท าสาระทอ้งถ่ิน  การพฒันากระบวนการเรียนรู้  การวดัผล ประเมินผล และ
งานทะเบียน เทียบโอนผลการเรียน  การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา   การพฒันาส่ือนวตักรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา   การพฒันาแหล่งการเรียนรู้  การพฒันางานห้องสมุด  การนิเทศการศึกษา   งาน
แนะแนว  การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  งานพฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 สาระ 
งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 
พระราชบญัญติั การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) 

พ.ศ. 2553  แบ่งขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการไวด้งัน้ี   1) การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  2) การ
พฒันากระบวนการเรียนรู้  3) การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา  5)การพฒันาส่ือ  นวตักรรม  เทคโนโลยทีางการศึกษา   6) การพฒันาแหล่งการเรียนรู้  7) 
การนิเทศการศึกษา   8) การแนะแนวการศึกษา  9)การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
10) การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน  11) การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  
หน่วยงาน  และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

 
หนงัสือแบบเรียนการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน EA439  ภาควิชาการบริหาร

การศึกษาและอุดมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามค าแหง  ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ  ไดจ้ดัขอบข่าย
ของการบริหารงานวิชาการเป็นหมวดหมู่ดังน้ี  1) การบริหารหลักสูตร  2) บทบาทและหน้าท่ีของผู ้
บริหารงานวิชาการ  3) การจดังานวิชาการในสถานศึกษา  4) ครูกบัการสอน  5) นกัเรียนกบัการเรียน  6) 
การจดัและการบริหารงานหอ้งสมุด  7) ส่ือการสอน  8) การนิเทศภายในสถานศึกษา  9) การประกนัคุณภาพ
การศึกษา  
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ทกัษิณ  อารยะจารุ (2548 :21) ไดส้รุปถึงขอบข่ายของการบริหารงานวชิาการไวว้า่  ความส าเร็จของ
โรงเรียนอยูท่ี่การบริหารวิชา  ซ่ึงงานวิชาการมีขอบข่ายกวา้ง  การจดัการศึกษาไม่วา่จะเป็นโรงเรียนรัฐบาล
หรือโรงเรียนเอกชน  มีขอบข่ายการบริหารงานคลา้ยกนั  อาจจะละเอียดแต่ต่างกนัออกไปตามลกัษณะการ
บริหารงานของแต่ละหน่วยงาน 

 

 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2535: 17) ไดส้รุปถึงขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการประกอบไปได้
งานดงัต่อไปน้ี 1) การงานแผนเก่ียวกบังานวิชาการ  2) การจดัด าเนินงานเก่ียวกบัการเรียนการสอน  3) การ
จดับริหารเก่ียวกบัการเรียนการสอน  4) การวดัผลประเมินผล 
 

 รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ  (2551:30) ไดส้รุปถึงขอบข่ายของการบริหารงานวชิาการไว ้  4  ดา้น ดงัน้ี 
1) หลกัสูตร  2) กระบวนการจดัการเรียนการสอน 3) การวดั/ประเมินผลและการรับเขา้ศึกษาต่อ  4) การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้ 
 
 เฟเบอร์ และ เชอร์รอน (Faber and Sherron, 1970, p, 212 ) อา้งใน ทกัษิณ  อารยะจารุ (2548: 18) 
ไดแ้บ่งงานวชิาการเป็น 7 ดา้น ดงัน้ี การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  การจดัเน้ือหาของหลกัสูตร  การ
น าหลกัสูตรไปใช ้ การจดัอุปกรณ์การสอน  การนิเทศการสอน  การส่งเสริมครูประจ าการในดา้นความรู้  
และการจดัหาส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน 
 
 การวางขอบข่ายของงานวชิาการมีความส าคญัมากในการบริหารโรงเรียน  ตอ้งมีความชดัเจนใน
การจดัการ  การบริหารงานวิชาการนั้นไม่วา่จะเป็นโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชนนั้น มีขอบข่ายการ
บริหารงานคลา้ยกนั  อาจจะมีรายละเอียดแต่ต่างกนัออกไปตามลกัษณะการบริหารงานของโรงเรียนนั้น 
 
2.2 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารงานวชิาการ 
 2.2.1 แนวความคิดพื้นฐานเก่ียวกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

อารียา  ศรีประเสริฐ และคณะ (2551 : 58-59)  ไดส้รุปถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 
Technology : IT) ไวว้า่  การประยุกตเ์อาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาจดัการสารสนเทศท่ีตอ้งการ  ไดแ้ก่การ
รวบรวมข้อมูล  สามารถตรวจสอบข้อมูลได้  การประมวลผลข้อมูล  การดูแลรักษาขอ้มูล  รวมถึงการ
เผยแพร่และแลกเปล่ียนขอ้มูลได้   นอกจากน้ียงัได้แบ่งเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น  2  สาขา  ดงัน้ี  1. 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  (Computer  Technology) 2. เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม (Communication  
Technology) 
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เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 

 

 

 

 1. เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  (Computer  Technology) 
 เป็นการจดัการสารสนเทศ  ไดแ้ก่  การรวบรวมและการตรวจสอบขอ้มูล  การประมวลผลตลอดจน
การดูแลรักษา  เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีถูกตอ้ง  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาได ้ 
การจดัการดงักล่าวตอ้งอาศยัเทคโนโลยี  คือ  ฮาร์ดแวร์  ซอฟตแ์วร์ในการรับขอ้มูล  การประมวลผล  การ
แสดงผลและการจดัเก็บ 

2. เทคโนโลยส่ืีอสารโทรคมนาคม (Communication  Technology) 
เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคมเป็นช่องทางส าหรับการกระจายและเผยแพร่ไปยงัผูใ้ชท่ี้ผูห่้างไกล

ได้สะดวก  รวดเร็ว   ทันต่อเหตุการณ์ซ่ึงเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคมได้แก่   ระบบโทรศัพท ์ 
วิทยุกระจายเสียง  เทคโนโลยีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การแบ่งเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น  2  สาขา 
รายละเอียดในภาพ 2.1 ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1  การท างานประสานกนัระหวา่งเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และเทคโนโลยส่ืีอสารโทรคมนาคม 

ท่ีมา : (อารียา  ศรีประเสริฐ และคณะ. 2551: 59) 
 

 ซ่ึงสอดคล้องกบัวิโรจน์  ชัยมูลและคณะ (2558: 14-16)  สามารถน าเทคโนโลยีสรสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลาย  เช่น  การวานแผน  การตดัสินใจ  การควบคุมและด าเนินงาน  เป็นการเอา
ความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์มาพฒันาเพื่อให้เกิดประโยชน์และไดแ้บ่งองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีส าคญั  2 ประการ
ดงัน้ี 
 1. เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  (Computer) 
 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีถูกสร้างเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการท างานของมนุษย์  สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กบัปัญหาเล็กๆจนถึงปัญหาท่ีซับซ้อน   เคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถท างานโดยการรับขอ้มูล 
(Input) เพื่อท าการประมวลผล (Process) และสามารถแสดงผลลทัธ์ (Output)  รวมถึงการเก็บขอ้มูล 
(Storage) ไวใ้ชเ้ม่ือตอ้งการ 
 

ประมวลผล 

รับขอ้มูล แสดงผล 

จดัเก็บ

ขอ้มูล 

เทคโนโลยส่ืีอสารโทรคมนาคม 

- ระบบโทรศพัท ์

- วทิยกุระจายเสียง 

- เทคโนโลยรีะบบเครือข่าย   
   คอมพิวเตอร์ 
 

 

ผูใ้ชส้ารสนเทศ 
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2. เทคโนโลยส่ืีอสารโทรคมนาคม  
เป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีช่วยใหก้ารเผยแพร่ขอ้มูลและการแลกเปล่ียนสารสนเทศไดง่้ายข้ึน   ซ่ึงการ

ส่ือสารโทรคมนาคมสารกระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง  ครบถ้วนและทันเหตุการณ์  เม่ือ
เทคโนโลยีเจริญกา้วหนา้รูปแบบของการส่ือสารมีหลากหลายข้ึน  เช่น  โทรเลข  โทรศพัท์  โทรสาร  วิทย ุ 
โทรทศัน์  รวมถึงระบบเครือข่ายท่ีรวดเร็วมากข้ึน 

 
 อ านวย  เดชชัยศรี และคณะ (2551 :91-104)  ได้สรุปถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 

Technology )  ไวว้า่  เป็นเคร่ืองมือหรือวิธีการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวบรวม  ประมวลผล  เก็บรักษา และการ
เผยแพร่ขอ้มูลและสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างข้ึนเพื่อจุดประสงค์ในการแก้ไขปัญหา  การ
ท างานและส่งเสริมในดา้นความสะดวกสบาย  คุณภาพชีวิต  การคน้ควา้วิจยั  การเรียนรู้ การติดต่อส่ือสาร
เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงของสังคม  ดงันั้นผูใ้ช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจาก
การใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพื่อใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 

 2.2.2  ความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
วโิรจน์  ชยัมูลและคณะ (2558: 223-224)  ไดส้รุปไวว้า่   ปัจจุบนัสถาบนัการศึกษาไดใ้ห้

ความส าคญักบัเทคโนโลยแีละน ามาช่วยในดา้นการเรียนการสอน  ผูเ้รียนสามารถท าความเขา้ใจกบับทเรียน
และตอบโตก้ารเรียนการสอนดว้ยตนเอง  การเรียนการสอนทางไกล  สร้างบทเรียนออนไลน์ผา่นเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต  รวมทั้งการประมวลผลและวเิคราะห์คะแนนไดท้นัที 

  
 2.2.3 องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศ 

อารียา  ศรีประเสริฐ และคณะ (2551: 18-50)  ไดส้รุปไวว้า่  ระบบสารสนเทศ (Information System 
: IS) หมายถึง  ระบบท่ีสามารถจดัการขอ้มูลตั้งแต่รวบรวมและการตรวจสอบ  การประมวลผล  การ
ปรับปรุงรวมถึงการดูแลรักษาขอ้มูล  ผูใ้ช้สามารถน าสารสนเทศมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส าหรับ
องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศท่ีส าคญัมี  5  องคป์ระกอบ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอ านวย  เดชชยัศรี และคณะ 
(2551:10-18) 

1. ฮาร์ดแวร์ (hardware)  หมายถึง  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีประกอบไปดว้ย  5  หน่วยส าคญัคือ   
     1.1 หน่วยรับขอ้มูล  ท าหน้าท่ีรับขอ้มูลจากผูใ้ช้งานเขา้สู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์  หน่วยรับ

ขอ้มูลไดแ้ก่  แป้นพิมพ ์ เมาส์  สแกนเนอร์  ไมโครโฟน  กลอ้ง 
     1.2 หน่วยประมวลผลกลาง หรือเรียกวา่ ซีพีย ู(CPU)  เป็นอุปกรณ์หลกัในการประมวลผล  

ไดแ้ก่  การค านวณ  การเปรียบเทียบ  หน่วยประมวลผลกลางเปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์สามารถ
คิดวเิคราะห์สารสนเทศท่ีตอ้งการ 
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     1.3 หน่วยความจ าหลกั  เป็นอุปกรณ์ท่ีใช่เก็บขอ้มูลและค าสั่งท่ีอยูร่ะหวา่งกระประมวลผล
ของคอมพิวเตอร์  หน่วยความจ าหลกั จะท างานควบคู่กบัหน่วยประมวลผลกลาง  โดยหน่วยความจ าหลกั
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  หน่วยความจ าแรม  กบั หน่วยความจ ารอม 

    1.4 หน่วยแสดงผล  เป็นอุปกรณ์ท่ีใชแ้สดงผลลพัธ์หรือสารสนเทศท่ีผา่นการประมวลผลท่ี
อยูใ่นรูปแบบท่ีผูใ้ชง้านเขา้ใจ  เช่น  จอภาพ  เคร่ืองพิมพ ์ ล าโพง  

    1.5 หน่วยความจ ารอง  เป็นหน่วยเก็บขอ้มูลถาวรท่ีผูใ้ชส้ามารถเรียกใชข้อ้มูลขณะท่ีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท างาน  หน่วยความจ ารองท่ีนิยมใชก้นัในปัจจุบนัไดแ้ก่  ฮาร์ดดิสก ์ แฟลชไดร์ฟ เป็นตน้ 

2. ซอฟตแ์วร์ (software)  หมายถึง โปรแกรมหรือชุดค าสั่งท่ีสั่งใหค้อมพิวเตอร์ท างาน   ซ่ึง
ฮาร์ดแวร์ไม่สามารถท างานไดโ้ดยไม่ใชค้  าสั่งจาก ซอฟตแ์วร์ได ้ ซอฟตแ์วร์จะถูกเขียนดว้ยภาษาต่าง ๆ ท่ี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เขา้ใจ  โดยซอฟตแ์วร์จะแบ่งเป็น  2  ประเภทดงัน้ี  

 2.1  ซอฟตแ์วร์ระบบ  (system software)  เป็นโปรแกรมท่ีท าหนา้ท่ีติดต่อกบัฮาร์ดแวร์  
ซอฟตแ์วร์ระบบท่ีใชใ้นปัจจุบนั เช่น  ระบบปฏิบติัการวนิโดว ์ เป็นตน้ 

 2.2  ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์ เป็นโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน  เช่น  
โปรแกรมทะเบียนรายช่ือนกัเรียน  โปรแกรมไมโครซอฟตอ์อฟฟิศ  เป็นตน้ 
 3. ขอ้มูล (data)  หมายถึง  องคป์ระกอบส าคญัส าหรับประมวลผลเพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศ   เช่น  การ
บนัทึกขอ้มูลนกัเรียน  การบกัทึกการมาเรียนของครู  เป็นตน้ 
 4. บุคลากร (peopleware)  หมายถึง บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศ  บุคลากรอาจจะมีความรู้
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานหรือถึงระดบัดบัสูง  ต่างกนัท่ีหนา้ท่ีรับผดิชอบ  บุคลากรดา้นคอมพิวเตอร์มี
หลายระดบั  เช่น  ระดบัผูใ้ชง้าน  ระดบัผูพ้ฒันา  ระดบัผูเ้ขียนโปรแกรม  เป็นตน้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิโรจน์  
ชยัมูล  และคณะ (2558: 48-60)   
 5. กระบวนการปฏิบติังาน  เป็นขั้นตอนการท างานเพื่อให้ไดส้ารสนเทศท่ีตอ้งการ  ซ่ึงกระบวนการ
ปฏิบติังานของระบบสารสนเทศไดแ้ก่  การน าขอ้มูลเขา้สู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์  การประมวลผลขอ้มูล  การ
แสดงผล  และการจดัเก็บขอ้มูล 
 
 องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศตอ้งมีการท างานท่ีสัมพนัธ์กนั  ไม่สามารถจะขาดองคป์ระกอบ
ใดองค์ประกอบหน่ึงได้  เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีมีความถูกตอ้ง  แม่นย  า  ทนัต่อเหตุการณ์  ครบถ้วนละ
สมบูรณ์สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน  นอกจากน้ีสารสนเทศตอ้งสามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาได ้
 
3. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.1 บทบาทและความส าคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านวิทยาศาสตร์ในการจดัการข้อมูลข่าวสารโดยใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โปรแกรม
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คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีบทบาทในหลาย ๆ ดา้น ส่งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม การเมือง อุตสาหกรรม เป็นตน้ ส าหรับบทบาทและ
ความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 3.1.1 ช่วยในการจดัการขอ้มูล ส าหรับขอ้มูลท่ีมีปริมาณมาก ๆ หรือมีความซบัซ้อนท่ีตอ้งการจดัเก็บ 
แยกแยะเป็นหมวดหมู่ โดยการใชโ้ปรแกรมฐานขอ้มูล ซ่ึงช่วยลดความยุง่ยากในการจดัการเอกสาร และช่วย
ลดปริมาณการใชก้ระดาษ 
 3.1.2 ช่วยในการท างานดว้ยระบบอตัโนมติั โดยการใช้อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ในการท างานซ่ึง
สามารถท างานไดด้ว้ยตนเองเม่ือมีการสั่งงานหรือการควบคุม ไดแ้ก่ ระบบตอบรับโทรศพัทอ์ตัโนมติั ระบบ
ควบคุมการใหน้ ้าและปุ๋ย ระบบส านกังานอตัโนมติั เป็นตน้ 
 3.1.3 ช่วยให้เขา้ถึงขอ้มูล ข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศมีการรับส่งขอ้มูล
ข่าวสารทั้งแบบเครือข่ายหรือผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ซ่ึงไดถู้กพฒันาให้มีความรวดเร็วมากข้ึน และสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูล ข่าวสารไดจ้ากทุกท่ีทัว่โลก โดยใชค้อมพิวเตอร์ แทบ็แล็ต หรือโทรศพัทมื์อถือ 
 3.1.4 ช่วยในการส่ือสารให้มีความสะดวก รวดเร็ว และตน้ทุนต ่า ซ่ึงในปัจจุบนัเราสามารถส่ือสาร
ไดห้ลายช่องทาง ทั้งทาง โทรศพัท ์ประชุมสาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการส่ือสารโดยใชค้อมพิวเตอร์ 
หรือโทรศพัทมื์อถือผา่นโปรแกรมสนทนาต่าง ๆ ท่ีสามารถเห็นหนา้คู่สนทนาทางจอภาพ 
  3.1.5 สร้างความเท่าเทียมในสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เกิดการกระจายทั้งขอ้มูลข่าวสาร 
การส่ือสาร การบริการ ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ซ่ึงสามารถเขา้ถึงได้ง่ายข้ึนแมใ้นพื้นท่ีห่างไกล หรือ
ทุรกนัดาร ท าใหมี้การกระจายการศึกษา การรักษาพยาบาล การคมนาคม ฯลฯ ซ่ึงช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในถ่ินห่างไกลใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน มีความเท่าเทียมกบัประชาชนในสังคมเมือง 
 3.1.6 สร้างศกัยภาพในการแข่งขนั การแข่งขนัตอ้งการความรวดเร็วเพื่อไดส้ร้างความไดเ้ปรียบใน
การตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค การสร้างมูลค่า หรือสร้างความโดดเด่นใหก้บัสินคา้หรือธุรกิจ 
 3.1.7 ช่วยพฒันาการศึกษา นอกจากนกัเรียนจะไดรั้บความรู้จากในห้องเรียน และในห้องสมุดแลว้ 
ยงัสามารถสืบคน้ขอ้มูลต่างๆ ไดโ้ดยใช้เทคโนโยลีสารสนเทศ การคน้ควา้ ทดลอง โดยให้เคร่ืองมือหรือ
อุปกรณ์ท่ีมีความทนัสมยั เป็นการเปิดกวา้งทางการเรียนรู้ 
 
3.2  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  จากบทบาทและความส าคญัของเทคโนโลยีข้างตน้ จะเห็นได้ว่า
เทคโนโลยสีารสนเทศนั้นมีความส าคญัอยา่งมากในปัจจุบนั จึงถูกน ามาประยกุตใ์ชใ้นหลาย ๆ ดา้น ไดแ้ก่ 
 3.2.1 ดา้นการส่ือสาร การส่ือสารมีความส าคญัต่อการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งมาก จึงถูกพฒันา
ใหมี้ช่องทางท่ีหลากหลาย และมีความรวดเร็วมากข้ึน  
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 3.2.2 ด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศถูกน ามาในใช้ทั้ งในกระบวนการผลิตและการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ไดแ้ก่ การรับค าสั่งซ้ือ การวางแผนการผลิต การควบคุการผลิต ระบบสินคา้คงคลงั เป็น
ตน้ 
  3.2.3 ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข เพื่อช่วยในการรักษาพยาบาลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซ่ึงมี
ความส าคญัต่อผูป่้วยเป็นอยา่งมาก เทคโนโลยีสารสนเทศจึงถูกน ามาใชใ้นการลงทะเบียน การจดัท าประวติั
ผูป่้วย การประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการแพทยแ์ละสาธารณสุขเพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บทราบข่าวสาร 
 3.2.4 ด้านการคมนาคมขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ระบบการคมนาคมขนส่งเพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการขนส่งสินคา้ ทั้งในส่วนของระบบติดตามสินคา้ (GPS Tracking) การจดัเก็บขอ้มูล
สินคา้ ขอ้มูลผูรั้บ-ส่งสินคา้ การวางแผนการเดินทาง การค านวณระยะทางการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิง การจองตัว๋
โดยสาร  
 3.2.5 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม การจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มไดมี้การเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ทั้งในการเก็บขอ้มูลภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ขอ้มูล การจ าลองแบบ การใช้ภาพถ่ายดาวเทียม การพยากรณ์
อากาศ การสร้างแผนท่ี ซ่ึงมีส่วนส าคญัต่อการช่วยรักษาและการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3.2.6 ดา้นการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศถูกน ามาใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนส าหรับการศึกษา 
การเรียนนอกห้องเรียนไดโ้ดยใชก้ารส่ือสารทางไกลผา่นดาวเทียม รวมถึงการบริหารการศึกษาดา้นต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ การจดัการเรียนการสอน การจดัเก็บขอ้มูลนกัเรียน เป็นตน้ 
 3.2.7 ดา้นการเกษตร เทคโนโลยสีารสนเทศไดถู้กน ามาประยกุตใ์ชใ้นดา้นงานการเกษตรทั้งในดา้น
การศึกษาขอ้มูล การส่ือสารระหว่างเครือข่ายเกษตรกร การเผยแพร่วิชาความรู้ การพฒันาเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์การเกษตรแบบอตัโนมติัเพื่อช่วยในการท างานของเกษตรกร ไดแ้ก่ การควบคุมการให้น ้ า การให้ปุ๋ย 
การวเิคราะห์ค่าน ้า ดิน แสง เป็นตน้ 
 
4. การบริหารงานวชิาการ  
 งานดา้นการบริหารงานวิชาการเป็นงานท่ีครอบคลุมการท างานในหลาย ๆ ได ้โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อการส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนเป็นหลกั  กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ยงัได้มีการ
ก าหนดขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาออกเป็น 12 ขอ้ ดงัน้ี 1) การพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา 2)การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 3)การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจยั
เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 5)การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  6)การพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการพฒันา
วชิาการสถานศึกษาอ่ืน 12) การสนบัสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ี
จดัการศึกษา 
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 การบริหารงานวิชาการเป็นงานท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาการศึกษาขอบข่ายในการบริหารงาน
วิชาการจึงมีความครอบคลุมในหลาย ๆ ได้ ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของผู ้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรใน
สถานศึกษาในการร่วมกนัการวางแผน การก าหนดหนา้ทีการท างาน การปฏิบติังาน การติดตามตรวจสอบ 
การประเมินผล การแก้ไขปัญหา และการปรับปรุง เพื่อให้การบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพและ
ประสบความส าเร็จ 
 
5. การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบริหารงานวชิาการ 
    ความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหาร งานวิชาการ การบริหารงานวิชาการเป็นงาน
ท่ีมีความส าคญัอย่างมากในสถานศึกษาเน่ืองจากเป็นงานท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนและพฒันา
ศกัยภาพของนักเรียน  ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการมีความครอบคลุมงานในหลาย ๆ ดา้นซ่ึงเป็น
หนา้ท่ีของผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาในการช่วยด าเนินงาน และพฒันางานให้มีประสิทธิภาพ 
ท าใหค้รูผูส้อนตอ้งมีหนา้ท่ีเพิ่มมากข้ึนนอกเหนือจากการเรียนการสอน การจะท างานให้มีประสิทธิภาพได้
นั้นจึงต้องอาศยัเคร่ืองมือเข้ามาช่วย เทคโนโลยีสารสนเทศจึงถูกน ามาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารงาน
วชิาการจึงมีส่วนช่วยลดเวลาในการท างานลง สามารถพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
 

6. สรุป  
 เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการพฒันาด้านเทคโนโลยีโดยใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีทนัสมัย เพื่อ
พฒันาการท างานในดา้นต่าง ๆ ให้มีความถูกตอ้งแม่นย  า สะดวกรวดเร็ว มีตน้ทุนต ่า ช่วยให้การด าเนินงาน
ต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากข้ึน น าไปสู่การพฒันาทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม การส่ือสารขนส่ง 
การศึกษา ฯลฯ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานวิชาการนั้นมีส่วนในการช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานในสถานศึกษา แต่พบกว่าเกิดปัญหาหลายดา้น  เช่น ขาดเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
ขาดอุปกรณ์ ขาดความรู้ในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป เป็นตน้ การศึกษาความตอ้งการในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานดา้นวิชาการช่วยให้ทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษาและ
น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่อไป 
 
7. นิยามค าศัพท์  
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง  การใช้เคร่ืองมือในการส่ือสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตลอดจนการบริการความรู้ดา้นโปรแกรมส าเร็จรูป  ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูภายในโรงเรียน  เพื่อใชป้ระโยชน์ในการบริหารงานวิชาการ  แบ่งเป็น  9  กลุ่ม  
ดังน้ี  1)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   2)กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   3)กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  4)กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  5)กลุ่มสาระการเรียนรู้

http://samkhok.ac.th/index/school/Teacher/Science.html
http://samkhok.ac.th/index/school/Teacher/Social%20studies.html
http://samkhok.ac.th/index/school/Teacher/English.html
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ภาษาต่างประเทศ   6)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  7)กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   8)กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  9)ฝ่ายกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 
 การบริหารงานวชิาการ  หมายถึง   การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้  งาน

วดัผลปละประเมินผลการเรียน  การเทียบโอนผลการเรียน  งานทะเบียนนกัเรียน  งานห้องสมุด  งานแนะ
แนว  งานกิจกรรมตามหลกัสูตร  งานนิเทศการศึกษา  งานวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  งานพฒันาและ
ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  งานพฒันาส่ือและเทคโนโลยี  งานจดัระบบสารสนเทศวิชาการ  งานประกนัคุณภาพ
การศึกษา  งานศูนยพ์ฒันาเด็กและเยาวชน  ตลอดจนการให้ความร่วมมือกบัสถานศึกษาอ่ืน ๆ   เพื่อพฒันา
ผูเ้รียนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 

 
 โรงเรียนสามโคกสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  หมายถึง  สถานศึกษาท่ีเปิดการเรียน
การสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  เป็นโรงเรียนทางเลือกใหม่  ไดม้าตรฐานการศึกษา  มี
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีดี  สถานท่ีตั้ง  1/1 หมู่ท่ี 3 ต าบลบา้นง้ิว  อ าเภอสามโคก  จงัหวดัปทุมธานี 
 
 

9. ผู้วจัิย  
 รสสุคนธ์  ทว้มอุปถมัภ ์นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตร การบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรังสิต ปทุมธานี  
 พรรณรัตน์ วรรณสวสัด์ิกุล เคดิช  อาจารยป์ระจ า หลกัสูตรการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรังสิต ปทุมธานี  
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Abstract 
 This paper reviews literature on the definition of perfectionism in psychology context, two 
dimensions of perfectionism, and its possible effects on individuals. Described are how parents and 
teachers can be sources of perfectionism based on Vygotsky’s cognitive development theory, and how 

https://110.164.184.29/tdc/,DanaInfo=tdc.thailis.or.th+basic.php?query=%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2%C3%D2%AA%C0%D1%AF%A1%D2%AD%A8%B9%BA%D8%C3%D5&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0


การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 7  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2560                                       วนัท่ี  25  กุมภาพนัธ์  2560 
 Proceedings  of  the  Seventh Conference  2017 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University              25  February  2017  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

66 

 

Thai parents and teachers can possibly be sources of perfectionism. In addition, a vital role of technology 
is discussed in terms of how it can be a source of perfectionism. 
 
1. Learning New Languages 

Some linguists contend that there is a critical period of language acquisition and that language 
learning occurs primarily in childhood (Crandell, Crandell, and Zanden, 2012). Some researchers say that 
second language acquisition skills peak at or before the age of 6 or 7 (Clark, 2016). The advantages 
children have over adult learners are that there is no pressure on them to speak until they are ready to do 
 so. They often have lower expectations of themselves and this helps to ensure that their anxiety levels are 
low, which, in turn, increases their rate of acquisition (Mccaul, 2016). It is also true that the younger the 
learner, the better they are at mimicking new sounds and adopting pronunciation. The brain is more open 
to new sounds and patterns in pre-adolescence, so it is very difficult for older language learners to speak 
without an accent (Merritt, 2013).  

 
This does not mean that after these prime ages people cannot learn new languages effectively. It 

is true that learning a language becomes less natural as we grow older, but it is absolutely possible 
regardless of the age (Ashoka, 2014).  

 
While children are still learning the mechanics of their own first language, adults have a more 

developed understanding of how language works (Merritt, 2013). The advantage for adults is that the 
neural cells responsible for higher-order linguistic processes such as understanding semantic relations and 
grammatical sensitivity develop with age. Especially in the areas of vocabulary and language structure, 
adults are actually better language learners than children (Schleppergrell, 1987). Therefore, people can 
learn and acquire new languages at any ages as there is no decline in the ability to learn as people get 
older.  

 
There is no best single way for people to learn new languages. The learners have to find a good 

way that matches their learning styles. Language learning styles refer to cognitive variations in learning a 
second language. It is about an individual’s preferred way of processing, that is, of perceiving, 
conceptualizing, organizing, and recalling information related to language learning (Zafar & Meenakshi, 
2012). Some learners feel that they learn new language better by spending time listening to the target 
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language audio, whereas some feel that learning language usually improves faster for them when they 
experience visual presentation. 

 
The four necessities in language or commonly known as the four skills – reading, writing, 

listening and speaking plays a vital role in any language learning quest. They are pinnacles of language 
which will take you to greater heights. They are separate yet bound together with an inseparable bond 
(Sadiku, 2015). The purpose of language learning is to improve the speakers’ these four skills, with the 
base of large vocabulary and good grammar (English-EFL, n.d.). Although this is not the final purpose of 
language learning, it is the foundation for the learners to study new languages.  

 

These four skills are separated into two categories as receptive skills and productive skills. 
Reading and listening are receptive or input skills while speaking and writing are productive or output 
skills. It always depends on the learners which skill they want to develop first as we know that there is no 
fix rule to learn language. With the use of the Internet, the learners can develop these four skills, as well as 
the vocabulary and grammar without spending a lot of money. 

 
2. Perfectionism 

Dr. Paul L. Hewitt, a professor of psychology and a registered clinical psychologist, has given a 
definition of perfectionism as a personality trait characterized by a person’s striving for flawlessness and 
setting excessively high performance standards, accompanied by overly critical self-evaluations and 
concerns regarding others’ evaluations. Perfectionism is a self-esteem issue. People who are 
perfectionistic have the view that mistakes they make are signs of personal defects, which make them less 
acceptable to others (Greenspon, 2014). Moreover, Hewitt and his colleagues – particularly psychologist 
Dr. Gordon Flett, have found that perfectionism correlates with depression, anxiety, eating disorders and 
other mental health problems (Benson, 2003). Since the early 1990s, Hewitt and Flett have advocated the 
idea that perfectionism has many faces and comes in different flavors. The differences have to do with 
whether the primary experiential focus is on pushing oneself, pusing others, or responding to perceived 
external, social pressures to be perfect (Greenspon, 2014; Benson, 2003).  

 
According to Hewitt’s study, there are three types of perfectionism including self-oriented 

perfectionism, other-oriented perfectionism, and socially-prescribed perfectionism. Self-oriented 
perfectionism includes behaviors such as setting exacting standards for oneself and stringently evaluating 
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and censuring one’s own behavior. It endangers self-criticism and self-punishment. Other-oriented 
perfectionism involves beliefs and expectations about the capabilities of others which lead to other-
directed blame, lack of trust, and feelings of hostility toward others. Socially prescribed perfectionism 
entails people’s belief or perception that significant others have unrealistic standards for them, evaluate 
them stringently, and exert pressure on them to be perfect and these results in a variety of negative 
consequences. Because the standards imposed by significant others are perceived as being excessive and 
uncontrollable, failure experiences and emotional states, such as anger, anxiety, and depression, should be 
relatively common. Individuals with high levels of socially prescribed perfectionism are concerned with 
meeting others’ standards are likely to exhibit a greater fear of negative evaluation and place greater 
importance on obtaining the attention but avoiding the disapproval of others (Hewitt & Flett, 1991).  

 
On the other hand, Dr. Randy Frost, a professor of Psychology and an expert on pathology of 

perfectionism, together with his team provided six different subscales for a multidimensional assessment 
of perfectionism including concern over mistakes (CM), parental criticism (PC), parental expectations 
(PE), doubts about actions (D), personal standards (PS), and organization (O) (Stober, 1998). The first 
dimension, which is considered the major dimension, is concern over mistakes. This reflects a tendency to 
interpret mistakes as equivalent to failure, and the belief that one will lose the respect of others following 
failure. The second dimension is the setting of excessively high personal standards, which often cannot be 
met satisfactorily. The third dimension is parental expectations, which involves the extent to which the 
parents of the individual are perceived as setting high expectations. The fourth dimension is parental 
criticism, which involves the extent to which parents are perceived as being overly critical. The fifth 
dimension is doubts about actions, which is the tendency to doubt the quality of one’s performance. 
Finally, the sixth dimension is organization, which reflects a tendency to be orderly and organized (Ram, 
2005).  

 
In 1993, Frost et al. reported substantial overlap between their measurements and of Hewitt & 

Flett for perfectionism. When both measures were combined with factor analysis, two distinct types of 
perfectionism were revealed as evaluative concerns (CM, PC, PE, D, and Socially-prescribed 
perfectionism subscales) and perfectionistic strivings (PS, O, Self-oriented perfectionism, and Other-
oriented perfectionism subscales) (Gong et al., 2015). The different dimensions of perfectionism have 
been found to contribute differentially to maladaptive and adaptive outcomes. 
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3. Adaptive and Maladaptive Perfectionism   

Adaptive form of perfectionism can possibly produce positive effects whereas maladaptive 
perfectionism has negative effects on individuals and has a stronger relationship to low self-esteem, less 
confident, and low happiness level. Adaptive perfectionists have lower levels of depression while 
maladaptive perfectionists have high depression and are likely to use avoidant coping strategies, including 
task avoidance (Noble, Ashby, and Gnilka, 2014).  

 
The result from one of Hewitt & Flett study showed another important factor that distinguishes 

the perfectionism dimensions involves perceptions of controllability. Both self-oriented perfectionism and 
other-oriented perfectionism are under an individual’s control and involve standards that may be changed 
in a proactive manner. In contrast, socially-prescribed perfectionism is associated with an external locus of 
control and is reactive rather than proactive (Hewitt & Flett, 1991). According to this study of Hewitt & 
Flett, it shows that adaptive perfectionism (self-oriented & other-oriented perfectionism) can be positive in 
some ways, whereas maladaptive perfectionism (socially-prescribed perfectionism) is likely to produce 
 negative effects. However, the term adaptive perfectionism is controversial among researchers as some of 
them do not agree that being perfectionist can be good for oneself eventually.  

 

Figure 1.1 Correlation between Frost et al. and Hewitt & Flett 
measurements of perfectionism 
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4. Parents and Teachers as Sources of Perfectionism 
Lev Semionovich Vygotsky’s cognitive development is based on two key ideas. First, the 

intellectual development can be understood only in terms of the historical and cultural contexts children 
experience. Second, the development depends on the sign systems that individuals grow up with: the 
symbols that cultures create to help people think, communicate, and solve problems (Slavin, 2003). 
According to Vygotsky’s cognitive development theory, there is a strong possibility that both parents and 
teachers influence a person’s personality. 

 
The first group to have a major impact on humans is the family. Unlike some animals, we cannot 

survive by ourselves, and as babies we are utterly dependent on our family. Our experiences in the family 
are so intense that they have a lifelong impact on us. They lay down our basic sense of self, establishing 
our initial motivations, values, and beliefs (Henslin, 2007).  

 
Perfectionism does not come with people when they are born. Dr. Tal Ben Sharhar, an author and 

lecturer who taught two of the largest classes in Harvard University’s history, Positive Psychology and 
The Psychology of Leadership, noted that social environment is a source of perfectionism (Tsz Ngan Li, 
2013). According to one study about relationship between parenting styles and perfectionism by Gong et 
al., the result showed that authoritarian parenting predicted both adaptive and maladaptive perfectionism. 
Children raised by parents who were rigid and controlling were more likely to develop perfectionism 
(Gong et al., 2015).  

 
People learn a boarder perspective that helps prepare them to take a role in the world beyond the 

family in a school. The child learns universality that the same rules apply to everyone, regardless of who 
their parents are or how special they may be at home (Henslin, 2007). Dr.Tal Ben Sharhar gave an 
interesting point on how teachers take part in forming students as perfectionists. He mentioned that very 
few teachers, parents, organizations, and schools reward the journey and effort a person makes in order to 
reach the goals. No one rewards failure which is an inevitable part of every journey. They recognize only  
when one goal is accomplished. He added that rewarding effort, hard work, and failure allow students to 
see the reality of being human – being imperfect (Tsz Ngan Li, 2013).  
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As mentioned earlier that Thais are taught by elder people (parents/guardians) to be quiet and not 
to make mistakes, many Thais see mistakes and failures as deadly problems. Punishment and unfriendly 
criticism are likely to be given to a person who fails to do something. It is normal to see Thai students 
being criticized harshly by Thai teachers when they made mistakes in their assignments.  

 
Fear of mistakes or concern over mistakes is a part of maladaptive perfectionism. This fear of 

making mistakes has resulted in failure for Thais in speaking English. Most of students are afraid to be 
laughed and do not want to be criticized or even look silly in front of their peers. They keep silence and 
listen rather than expressing their thoughts (Yusica, 2016). As they see mistakes as a shame, they try not 
to make it. Particularly undergraduate students, as they think that they are educated, they try not to look 
stupid as they do not want to lose face and respect from others (Chumchaiyo, 2001). 

 
5. Technology as Sources of Perfectionism 
 Emerging technology called Internet has become an unavoidable part of people lives in this 
digital era. It is a global network of billions of computers and other electronic devices. With the Internet, it 
is possible to access almost any information, communicate with anyone else in the world, and do much 
more (“Internet Basics,” 2016). Today, we use the Internet for almost everything, and for many people it 
would be impossible to imagine life without it (Histroy.com Staff, 2010). 
 
 People use Internet in connecting with others through social media sites or apps such as 
Facebook, Twitter, Instagram, etc. Social media are web-based communication tools that enable people to 
interact with each other by both sharing and consuming information (Nations, 2016). Users of social 
media sites can follow just about anyone they want to on these sights. With access to everyone’s profiles, 
users can also see how many likes and followers others have, regarding sites such as Facebook, Twitter, 
and Instagram. This is where the pressure to look perfect comes in (Vynalek, 2016). 
 
 According to 2016 Girls’ Attitudes Survey, girls told the researchers that lack of body confidence 
not only stopped them wearing certain clothes and having their pictures taken, but also prevented them 
 exercising, speaking up in class and socializing (Burns, 2016). In a more recent study, conducted by Dr. 
Rauch and colleagues, the team found that social interaction on social media sites, specifically Facebook, 



การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 7  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2560                                       วนัท่ี  25  กุมภาพนัธ์  2560 
 Proceedings  of  the  Seventh Conference  2017 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University              25  February  2017  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

72 

 

may have a negative impact on fact-to-face encounters for individuals who already have high levels of 
anxiety (Whiteman, 2015). 
 
 Therefore, the relationship between perfectionism and the use of social media is quite valid. 
People who use social media sites or apps experience more pressure to be perfect or else better not to 
show up. This affects people’s self-confident and self-esteem which probably has a negative influence on 
people’s behaviors.  
 
6. Previous Research Studies  

According to the research study conducted by Pishghadam and Akhondpoor (2011) about the role 
of learner perfectionism in foreign language learning success, the study found that learner’s reading, 
speaking, and listening skills were significantly correlated with perfectionism. The samples of this study 
including B.A. English majors in three universities of Mashhad.  

 
The findings were indicative of the fact that more perfectionist students get lower scores in the 

three skills. The result of this study also showed that perfectionist students would prefer to remain silent, 
waiting until they are certain how to express their thoughts. They spent their energy on avoiding mistakes. 
They also mentioned that it should be noted that anxiety and perfectionism make language learning an 
unpleasant experience and can be one possible contribution to the lower foreign language achievement 
levels in such students (Pishghadam & Akhondpoor, 2011).  

 
There is another related previous research study by Sarac in 2014 entitled the Relationship 

between the Dimensions of Perfectionism and Self-efficacy in Undergraduate Students. The findings 
indicated that there was a significant relationship between perfectionism and self-efficacy in adolescents 
(Sarac, 2014). However, to be successful in learning new languages, motivation seems to be the most 
important factor. Parents, teachers, and the Internet can be a very powerful tool to help anyone to learn 
languages and to get access to almost every useful information without spending much money, yet it will 
not guarantee that everyone who uses Internet to learn languages will be successful. 
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การจัดการเรียนรู้วชิาคณติศาสตร์ตามทฤษฎกีารสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยการสร้างสรรค์ช้ินงานวดีิทศัน์  
ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต  

ส านวน  คุณพล 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต 

 sumnuan.k@sbs.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามทฤษฎีการสร้างความรู้
ดว้ยตนเองโดยการสร้างสรรคช้ิ์นงานวดิีทศัน์ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวทิยาลยัรังสิต และ 2) ประเมินประสิทธิผลการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ตามทฤษฎีการสร้างความรู้
ดว้ยตนเองโดยการสร้างสรรคช้ิ์นงานวดิีทศัน์  ซ่ึงด าเนินการในภาคการเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต จ านวน 
35 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือ 1) แผนการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์  2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางคณิตศาสตร์ และ  3) แบบประเมินเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามทฤษฎี
การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ียเลขคณิตและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร 
และค่าร้อยละ  
 

ผลการวจิยัพบวา่ 1) การจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยการ
สร้างสรรคช้ิ์นงานวีดิทศัน์มีขั้นตอนดงัน้ี 1.1) ขั้นกระตุน้ความรู้เดิม 1.2) ขั้นเช่ือมโยงความคิด  1.3) ขั้น
วางแผนการเรียนรู้ 1.4) ขั้นปฏิบติัการเรียนรู้ 1.5) ขั้นแสดงผลการเรียนรู้ และ 1.6) ขั้นประเมินผลการเรียนรู้                  
2)   คะแนนเฉล่ียความรู้ทางดา้นคณิตศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  และ  3) 
คะแนนเฉล่ีย   เจตคติของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ : ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยการสร้างสรรคช้ิ์นงานวดิีทศัน์, การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทาง
คณิตศาสตร์, นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 

Constructionism-Based Learning Management in Mathematics through Creating Videos for  
Secondary 1 Students at Satit Bilingual School of Rangsit University 

Samnuan  Kunpol 
Satit Bilingual School of Rangsit University 

sumnuan.k@sbs.ac.th 

 
Abstract 

This study aimed to (1) develop constructionism-based learning management through creating 
videos and (2) evaluate its effectiveness. This study was conducted in the first semester of the academic 
year 2016. The target group was 35 Secondary 1 students at Satit Bilingual School of Rangsit University. 
The research instruments consisted of (1) Mathematics Lesson Plans (2) Mathematics Knowledge Test, 
and (3) Assessment of Student Attitude toward Constructionism-Based Learning Management in 
Mathematics. The obtained data were analyzed by using population mean (µ), alpha ( ), and percentage. 

The main findings of this study were as follows: (1) constructionism-based learning management 
through creating videos consisted of the following steps (1.1) activating prior knowledge relevant to the 
content, (1.2) assimilating prior knowledge and new experience, (1.3) planning, (1.4) practicing, (1.5) 
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giving a presentation, and (1.6) evaluating/assessing; (2)  the students’ average score gained from the 
mathematics knowledge post-test was higher than that of the pre-test; and (3) the students’ average score 
of their attitude toward the constructionism-based learning management through creating videos was at 
the highest level.  
 
Keywords: Constructionism-Based Learning Management through Creating Videos, Development of 
Aachievements in Mathematics, Secondary 1 students 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เม่ือความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีมีแนวโนม้เพิ่มทุกขณะในโลกปัจจุบนั ส่ิงหน่ึงท่ีปฏิเสธ
ไม่ไดคื้อคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อนัเป็นศาสตร์แขนงท่ีส าคญัในการพฒันาเทคโนโลยีให้มีความล ้ า
สมยั หากสังเกตจะพบว่าประเทศท่ีมีความเจริญ และสามารถผลิตเทคโนโลยีใหม่ๆได้ ประชากรของ
ประเทศนั้นๆ ตอ้งมีความสามารถทางดา้นคณิตศาสตร์ ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการประเมินโครงการประเมินผล
นกัเรียนร่วมกบันานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) การประเมิน 
PISA จะท าต่อเน่ืองทุกๆ 3   ปี โดยประเมินสมรรถนะการใช้ความรู้และทกัษะท่ีเรียกว่า “การรู้เร่ือง” 
(Literacy) ในสามดา้น การรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) เป็นหน่ึงในสามดา้นท่ีส าคญั  ในปี 
2015 ผลของการประเมินความรู้เร่ืองคณิตศาสตร์  พบวา่ ประเทศท่ีไดค้ะแนนในวิชาคณิตศาสตร์สูงสุด 5 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สิงคโปร์ (564 คะแนน) ฮ่องกง-จีน (548 คะแนน)  มาเกา้-จีน (544 คะแนน)  จีนไทเป 
(542 คะแนน)   และญ่ีปุ่น (532คะแนน)  ตามล าดบั ส่วนประเทศไทย อยู่ในอนัดบัท่ี 55 (415คะแนน)  มี
คะแนนลดลงจาก PISA 2012  11 คะแนน การประเมิน PISA เป็นตวัช้ีบอกคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
บุคลากรในประเทศ และยงัถูกใชเ้ป็นเกณฑ์หน่ึงในการจดัล าดบัความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ
และความน่าลงทุนของประเทศอีกดว้ย  (สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2558 : 4) 
 
 นอกจากการทดสอบจากการใช้ข้อสอบมาตรฐานจากนานาชาติแล้ว ประเทศไทยโดยสถาบนั
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ไดจ้ดัการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
3 ประจ าปีการศึกษา 2558 ผลปรากฏว่า วิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ เท่ากับ 32.40  
คะแนนเฉล่ียในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา (สพม.) เท่ากบั 33.98 และคะแนนเฉล่ีย ใน
สังกดัส านกังาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เท่ากบั 32.42 ซ่ึงอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ร้อยละ 50 (สถาบนั
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2558 : 1)  
 
 
 



การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 7  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2560                                       วนัท่ี  25  กุมภาพนัธ์  2560 
 Proceedings  of  the  Seventh Conference  2017 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University              25  February  2017  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

78 

 

  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต เป็นโรงเรียนเอกชน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัปทุมธานี ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลาร่วม 12 ปี โดยมีปรัชญาการศึกษา คือ  “สร้างผูน้ าส าหรับ
อนาคต” การจดัการเรียนการสอนภายใตป้รัชญาของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต จึงมีพนัธกิจท่ีมุ่ง
จดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงสุด ทางดา้นคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลยัรังสิตมุ่งวางรากฐานท่ีเป็นปึกแผ่นในความเป็นโรงเรียนทวิภาษาอย่างแทจ้ริง โดยบูรณา
การหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนนานาชาติเป็นหลกัสูตรแนวใหม่ท่ีเรียกวา่ หลกัสูตรทวิ
ภาษาแบบองคร์วม หรือ Unified Bilingual Curriculum โดยยึดมัน่ในปรัชญาการศึกษาท่ียึดนกัเรียนเป็น
ศูนยก์ลาง มุ่งมัน่บ่มเพาะกล่อมเกลานกัเรียนให้เติบโตดว้ยความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ ภูมิปัญญาและ
จินตนาการท่ีจะน าไปสู่ชีวติท่ีทรงคุณค่า การจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต
มุ่งสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีกระตุน้ใหน้กัเรียนรู้จกัคิดในเชิงนามธรรม รู้จกัการตั้งค  าถาม รู้จกัท างานเป็นกลุ่ม เพื่อ
เตรียมความพร้อมท่ีจะออกไปสู่โลกภายนอกได ้
 
      ด้วยผูว้ิจยัเป็นครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตได้เล็งเห็น
ความส าคญัของการจดัการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ และมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันานกัเรียนให้มีทกัษะทางคณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ตามพนัธกิจของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของ
นกัเรียนเพื่อการวดัและการประเมินผลในระดบัชาติ และนานาชาติ  
 
 จากปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ดงักล่าวขา้งตน้ ประกอบกบัปรัชญาการศึกษาและพนัธกิจของโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิตท่ีมุ่งจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงสุด ทางดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพฒันานกัเรียนให้มีทกัษะทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนการเตรียม
ความพร้อมของนกัเรียนเพื่อการวดัและการประเมินผลในระดบัชาติ และนานาชาติได ้ ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็น
ครูผูส้อนวชิาคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิตไดเ้ล็งเห็นความส าคญัและความจ าเป็น
ท่ีตอ้งพฒันาคุณภาพการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ ท่ีอาจมีปัญหาส าคญัจากตวัเน้ือหาสาระและวิธีการจดัการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ดงันั้น ครูจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้
พื้นฐานทางคณิตสาสตร์ท่ีดี และจดัการเรียนรู้ท่ีมีความหมายส าหรับผูเ้รียน  กล่าวคือ ผูเ้รียนเรียนรู้โดยการ
กระท า หรือ การสร้างสรรค ์หรือ การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
  

ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน (Constructionism) เป็นทฤษฎีการ
เรียนรู้ท่ีสร้างพลงัความรู้ในตนเองและดว้ยตนเองของผูเ้รียน ทฤษฏีการเรียนรู้น้ีพฒันาโดย Seymour Papert  
ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากพฒันาการสติปัญญาของ Jean Piaget  ท่ีกล่าววา่การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพฒันาการ
ของสติปัญญา ซ่ึงเป็นไปตามวยัต่างๆตามล าดบั ไม่ควรเร่งเด็กใหพ้ฒันาขา้มขั้น แต่ควรรอใหถึ้งวยัท่ี 
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เหมาะสมเสียก่อน (Piaget, 1983)  แต่ Papert เช่ือวา่ สาเหตุท่ีแทจ้ริงของการไม่สามารถเรียนรู้ขา้มขั้นนั้น 
เกิดจากการขาดส่ือและเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ เพื่อช่วยให้ส่ิงท่ีเรียนรู้ท่ียาก กลายเป็นเร่ืองง่ายและเป็น
รูปธรรมเพียงพอ ทฤษฎี Constructionism มีแนวคิดวา่การเรียนรู้ท่ีดีและทรงประสิทธิภาพเป็นกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีโอกาสปฏิบติั (Do) หรือ สร้าง (Make or Create) ดว้ยตนเอง ท าให้เขา้ใจส่ิงต่างๆ อยา่ง
ลึกซ้ึง มีความสามารถในการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี  หากผูเ้รียนไดมี้โอกาสสร้างความคิดและน าความคิดของ
ตนเองไปสร้างสรรคช้ิ์นงานโดยใชส่ื้อ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมจะท าใหค้วามคิดนั้นเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน 
(Papert, 1993; ทิศนา แขมมณี, 2558 : 96)  
 

การน าส่ือและเทคโนโลยีมาใชก้บัการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยการ
สร้างสรรคช้ิ์นงาน (Constructionism) จะท าให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ดว้ยตนเองและสามารถ
พฒันาการเรียนรู้ไดม้ากข้ึน (สหทัยา พลปัถพี, 2560)  ในปัจจุบนัวีดิทศัน์ยงัคงเป็นส่ือท่ีมีบทบาทส าคญัใน
การเสนอสาระขอ้มูลข่าวสารท่ีทรงประสิทธิภาพ  วีดิทศัน์เป็นการเล่าเร่ืองดว้ยภาพ ภาพท าหนา้ท่ีหลกัใน
การน าเสนอ เสียงจะเขา้มาช่วยเสริมในส่วนของภาพเพื่อให้เขา้ใจเน้ือเร่ืองมากยิ่งข้ึน (วิภาวณี บุญศรี, 2551) 
การสร้างส่ือวดิีทศัน์มีขั้นตอนใหญ่ๆ 3 ขั้นตอนดงัน้ี 1) การวางแผนงานการผลิต 2) การด าเนินการผลิต และ 
3) การประเมิน ในการใหน้กัเรียนใชเ้ทคโนโลยเีพื่อสร้างสรรคช้ิ์นงาน การสร้างส่ือวดิีทศัน์เป็นส่ิงท่ีนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาสามารถท าได ้ ในขั้นการวางแผนงานการผลิตนกัเรียนจะตอ้งร่วมกนัวางแผนพร้อมทั้ง
เขียนบทพูด โดยอาศยัความรู้พื้นฐานในสาระการเรียนรู้นั้นๆ โดยบทพูดจะตอ้งสามารถสร้างความรู้ ความ
เขา้ใจใหก้บัผูท่ี้รับชมได ้ส าหรับขั้นตอนการผลิต นกัเรียนจะตอ้งมีความรู้พื้นฐานในการตดัต่อภาพและเสียง 
รู้จกัการใชเ้ทคโนโลยีมาช่วยสร้างช้ินงาน  เม่ือสร้างช้ินงานเสร็จนกัเรียนตอ้งประเมินช้ินงานก่อนถึงขอ้ดี
และขอ้พกพร่องเพื่อแกไ้ขให้ไดช้ิ้นงานท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด การสร้างสรรค์ช้ินงานดว้ยการสร้างส่ือวีดิทศัน์ ถือ
เป็นการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพอีกวิธีหน่ึง เน่ืองจากต้องอธิบาย หรือสอนเน้ือหาสาระให้ผูอ่ื้นเข้าใจ 
สอดคลอ้งกบัพีระมิดแห่งการเรียนรู้ (The Learning Pyramid) ท่ีไดแ้สดงวา่ การท่ีนกัเรียนสอนผูอ่ื้นจะท าให้
นกัเรียนไดรั้บความรู้มากท่ีสุดถึงร้อยละ 90 เม่ือเทียบกบัการจด การอ่าน การดู การสาธิต การอภิปราย และ
การฝึกท า ตามล าดบั (Lalley and Miller, 2007) 

 
 จากความส าคญัดังกล่าว ผูว้ิจยัจึงน าเอาทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยการสร้างสรรค์
ช้ินงาน มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดว้ยการให้นกัเรียนสร้างสรรคส่ื์อวีดิทศัน์ ดว้ยตนเอง เพื่อให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหดี้ยิง่ข้ึน 
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2. วตัถุประสงค์งานวจัิย 
2.1 เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยการสร้างสรรค์
ช้ินงานวดิีทศัน์  ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต 
2.2 เพื่อประเมินประสิทธิผลการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดย
การสร้างสรรคช้ิ์นงานวีดิทศัน์ ดา้นผลสัมฤทธ์ิของการเรียนวิขาคณิตศาสตร์ และเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อ
การการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบน้ี  
 
3.ระเบียบวธีิวจัิย 
3.1  ผูใ้หข้อ้มูลวจิยั 
 ผูใ้หข้อ้มูลวจิยัในงานวจิยัน้ีคือประชากรของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จงัหวดัปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 35 คน ซ่ึงใช้เป็น
กลุ่มเป้าหมายในการเก็บขอ้มูล 
   
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยัน้ี มีดงัน้ี 
 3.2.1 แผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2251 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 6 แผน เพื่อใชส้อนเป็นเวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ รวมเป็นจ านวน 
6 คาบ ทุกแผนการจดัการเรียนรู้มีส่วนประกอบท่ีส าคญัคือ 1) จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 2) การจดัการเรียนรู้ 3) 
การประเมิน 4) ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 5) ส่ือในการจดัการเรียนรู้ และ 6) บนัทึกหลงัการสอน   แผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนน้ีไดก้ าหนดการจดัการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ ตามทฤษฎีการสร้างความรู้
ดว้ยตนเอง โดยการสร้างสรรค์ช้ินงานวีดิทศัน์    เพื่อพฒันานักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิตใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีสูงข้ึนและมีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยการสร้างสรรคช้ิ์นงานวีดิทศัน์   แผนการจดัการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์น้ีไดรั้บการตรวจสอบเน้ือหาและประเมินความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหา (Content Validity )โดย
ผูเ้ช่ียวชาญทางคณิตศาสตร์ 
  

แผนการจดัการการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามหลกัทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยการ
สร้างสรรคช้ิ์นงาน มีขั้นตอนการด าเนินงานการเรียนการสอนดงัน้ี 1) ขั้นกระตุน้ความรู้เดิม 2) ขั้นเช่ือมโยง
ความคิด 3) ขั้นวางแผนการเรียนรู้ 4) ขั้นปฏิบติัการเรียนรู้ 5) ขั้นแสดงผลการเรียนรู้ และ 6) ขั้นประเมินผล
การเรียนรู้  
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3.2.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์ มีวตัถุประสงค์เพื่อ  ประเมินความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนเรียนและหลงัเรียน  ลกัษณะค าถามเป็นแบบ
เลือกตอบ  4 ตวัเลือก พร้อมแสดงวธีิท า ครอบคลุมเน้ือหาทั้ง 4 เร่ือง ไดแ้ก่ การเขียนจ านวนเต็มให้อยูใ่นรูป
เลขยกก าลงั จ านวน 5 ขอ้  การคูณเลขยกก าลงั จ านวน 5 ขอ้  การหารเลขยกก าลงั จ  านวน 5 ขอ้  และ การ
เขียนจ านวนใหอ้ยูใ่นรูปสัญกรณ์วทิยาศาสตร์ จ านวน 5 ขอ้  รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 20 ขอ้ 40 คะแนน 

 
3.2.3  แบบประเมินเจตคติของนักเรียน มีวตัถุประสงค์เพื่อ การประเมินเจตคติของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามหลกัทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดย
การสร้างสรรคช้ิ์นงานวีดิทศัน์  แบบประเมินเจตคติของนกัเรียนน้ีมี 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 : ขอ้มูลเก่ียวกบั
สถานภาพของผูต้อบแบบประเมิน และส่วนท่ี 2 :  เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ตามหลกัทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยการสร้างสรรคช้ิ์นงานวีดิทศัน์  โดยมีลกัษณะ
ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale)  มีจ  านวนทั้งส้ิน 10 ขอ้  

 
 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์และแบบประเมินเจตคติของนักเรียนได้รับการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน พิจารณาความ
สอดคล้องระหว่างวตัถุประสงค์กับแบบทดสอบเป็นรายขอ้ โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้อง 
(Index of Item-Objective Congruence:  IOC) ซ่ึงแต่ละขอ้ค าถามมีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.60-1.00 ทั้งฉบบัมี
ค่าเท่ากบั 0.87 จากนั้นหาค่าความเท่ียงตรง โดยใชสู้ตร คูเดอร์ ริชาร์ดสัน 21 (K.R. 21) ได ้0.78 มีค่าอ านาจ
จ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.18 – 0.83  และค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.23 – 0.89 
 
4. การเกบ็ข้อมูล 
ผูว้จิยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
4.1 ทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัเลขยกก าลงัก่อนการเรียน โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางคณิตศาสตร์ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
4.2 จดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามหลกัทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง โดยการสร้างสรรค์ช้ินงานวีดิทศัน์  ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยเร่ิมสอนตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559  ถึง
วนัท่ี 19 สิงหาคม 255 9 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน  3 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 2 คาบ  รวมเป็นจ านวน 6 คาบ  คาบละ 
50 นาที 
4.3 ทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัเลขยกก าลงัหลงัการเรียน โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทาง
คณิตศาสตร์ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
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4.4 น าคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนแต่ละคนมาหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
4.5 ให้นกัเรียนท าแบบประเมินเจตคติ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน หลงัจากนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยการสร้างสรรคช้ิ์นงานวดิีทศัน์  
4.6 น าคะแนนจากแบบประเมินเจตคติของนกัเรียนแต่ละคนมาหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
  
5. ผลการวจัิย 
 ผลของการวิจยัมี 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 :  การพฒันาการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงานวีดิทศัน์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต  ส่วนที่ 2 : การพฒันาผลสัมฤทธ์ิของการเรียนวิขาคณิตศาสตร์ ของ
กลุ่มเป้าหมาย และส่วนที ่3 :  เจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์  ตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยการสร้างสรรคช้ิ์นงานวดิีทศัน์ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 
5.1 ส่วนท่ี 1 :  การพฒันาการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยการ
สร้างสรรคช้ิ์นงานวดิีทศัน์ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต 
พบวา่ การการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนน้ีประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 5.1.1 การกระตุน้ความรู้เดิม  ครูผูส้อนกระตุน้ให้นกัเรียนแสดงออกถึงความรู้ความเขา้ใจเดิมท่ีมีอยู่
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเรียน ในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดย้กตวัอย่างความรู้รอบตวัท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเลขยกก าลงั แลว้
ถามค าถามใหน้กัเรียนตอบเป็นรายบุคคล หากตอบถูกนกัเรียนจะไดข้องรางวลั หากตอบไม่ถูกตอ้ง นกัเรียน
สามารถใหเ้พื่อนช่วยตอบไดแ้ละแบ่งของรางวลักนั เป็นตน้ 
 5.1.2 การเช่ือมโยงความคิด เป็นการรับและดูดซึมความรู้ใหม่เขา้ไปในสมอง โดยผูส้อนจะให้ความรู้
ใหม่แก่นกัเรียนเก่ียวกบัหวัเร่ืองคณิตศาสตร์ท่ีจะสอน เช่น สมบติัเลขยกก าลงั  เพื่อเป็นความรู้พื้นฐาน  จากนั้น
นกัเรียนน าความรู้เดิมมาพิสูจน์สมบติัต่างๆ ของเลขยกก าลงั เป็นการเช่ือมโยงความคิด ท าให้ มีความรู้มาก
ข้ึน และพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในขั้นต่อไป  นอกจากน้ีในแผนการเรียนรู้ท่ี 1 ผูว้ิจยัซ่ึงเป็นครูผูส้อนคณิตศาสตร์ยงั
ไดใ้ห้ความรู้เก่ียวกบัขั้นตอนการเขียนบทพูด  (Scrip)  การตดัต่อวีดิทศัน์ การอพัโหลดวีดิทศัน์ข้ึนไวบ้น You 
Tube   
 5.1.3 การวางแผนการเรียนรู้ เป็นขั้นท่ีให้นกัเรียนปรับความรู้ใหม่เขา้กบัความรู้เดิม โดยครูแบ่ง
นกัเรียนออกเป็นกลุ่มยอ่ย โดยมีสมาชิก 4 ถึง 5 คน โดยแต่ละกลุ่มจะตอ้งมีนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนอยู่ใน
ระดบัดี 1 คน ปานกลาง 1 ถึง 2 คน และต ่า 1 ถึง 2 คน เพื่อให้นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดีไดช่้วยเหลือนกัเรียน
ท่ีมีผลการเรียนท่ีต ่ากวา่ หรือเพื่อให้นกัเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการแสดงจุดเด่นของแต่ละคน และ
ในขณะเดียวกนัก็พฒันาจุดดอ้ยของตนให้ดีข้ึน ดงันั้นในการเรียนรู้ร่วมกนัในลกัษณะน้ีจึงตอ้งมีการพึ่งพา
และเก้ือกลูกนั (Positive Interdependence) 
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 ในขั้นตอนน้ีครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มแต่งตั้งหวัหนา้ รองหวัหนา้ ผูเ้ขียนบทพูด(Scrip) ผูต้รวจสอบ

ความถูกตอ้งของบทพูด (Scrip) ผูบ้นัทึกภาพ และผูต้ดัต่อ โดยเขียนไวใ้นใบงานกลุ่มท่ีแจกให้ เพื่อให้
สมาชิกภายในกลุ่มมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และสามารถตรวจสอบงานของตนเองได้ (Individual 
Accountability)   จากนั้นครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัเขียนบทพดู (Scrip) โดยในการเขียนบทพูดจะตอ้ง
ประกอบไปดว้ย  1) การเกร่ินน า (Introduction) 2) เน้ือเร่ืองหรือตวัเร่ือง (Body) และ 3) การสรุป 
(Conclusion) โดยขั้นตอนน้ีนกัเรียนจะไดน้ าความรู้ใหม่ไปปรับเขา้กบัความรู้เดิมและสร้างเป็นช้ินงานนัน่
คือ บทพูด (Scrip) ท่ีจะใช้ในการบนัทึกวีดิทศัน์ในขั้นตอนต่อไป ในขั้นน้ีครูจะตอ้งเป็นผูค้อยช่วยเหลือ 
ตรวจสอบและแกไ้ขความถูกตอ้งของบทพดู ความถูกตอ้งของเน้ือหาทางคณิตศาสตร์ให้กบันกัเรียนทุกกลุ่ม 
ก่อนท่ีจะน าไปบนัทึกเป็นวดิีทศัน์ ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มตอ้งคิดรูปแบบของวดิีทศัน์เอง เช่น รูปแบบพูดคนเดียว 
รูปแบบการสนทนา รูปแบบสาธิต หรือรูปแบบละคร เป็นตน้ 

5.1.4 การปฏิบติัการเรียนรู้ ในขั้นตอนน้ีนกัเรียนจะไดป้ฏิบติัการบนัทึกภาพ และตดัต่อวีดิทศัน์ดว้ย
ตนเอง ซ่ึงก่อนการบนัทึก สมาชิกในกลุ่มตอ้งมีการฝึกซ้อม ตามบทพูด (Scrip) ท่ีไดว้างแผนไวใ้นตอนตน้ 
เม่ือฝึกซ้อมไดดี้แลว้ สมาชิกเร่ิมถ่ายท าและบนัทึกภาพ ตดัต่อเสียงและภาพโดยนกัเรียนสามารถเพิ่มดนตรี
ประกอบได ้ทดลองฉาย ปรับปรุงแกไ้ข ในขั้นตอนน้ีครูจะตอ้งคอยอ านวยความสะดวก จดัหาสถานท่ีให้แก่
นกัเรียนเพื่อท าการบนัทึกภาพ หรือคอยใหค้  าแนะในในการตดัต่อ เป็นตน้ 

5.1.5 การแสดงผลการเรียนรู้ ในขั้นตอนน้ีนักเรียนจะได้น าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม นั่นคือ
น าเสนอวดิีทศัน์ท่ีไดช่้วยกนัสร้างข้ึน เพื่อใหเ้พื่อนกลุ่มอ่ืนในชั้นเรียนร่วมกนัประเมิน จากนั้นให้นกัเรียนน า
คลิปวดิีทศัน์ท่ีสร้างข้ึนไปอพัโหลดไวบ้น You Tube เพื่อไวเ้ป็นขอ้มูลให้ผูท่ี้สนใจไดศึ้กษาหาความรู้ต่อไป 
จากขั้นตอนน้ีหลงัจากจบการวิจยัใน 3 สัปดาห์ ท าให้ได้คลิปวีดิทศัน์เก่ียวกบัเร่ืองเลขยกก าลงัทั้งหมด 4 
เร่ือง ไดแ้ก่ การเขียนจ านวนเต็มให้อยูใ่นรูปเลขยกก าลงั 7 คลิป  การคูณเลขยกก าลงั 7 คลิป  การหารเลขยก
ก าลงั 7 คลิป  และ การเขียนจ านวนใหอ้ยูใ่นรูปสัญกรณ์วทิยาศาสตร์ 7 คลิป  รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 28 คลิป  

 5.1.6 การประเมินผลการเรียนรู้ ในขั้นตอนน้ีครูผูส้อน และนกัเรียนจะไดมี้โอกาสประเมินผลงาน
ของผูอ่ื้นโดยครูและนกัเรียนจะตอ้งให้คะแนนในแบบประเมินช้ินงานท่ีมีลกัษณะเป็นขอ้ค าถาม และมีการ
ใหค้ะแนนแบบ Rating Scale 5 ระดบั เม่ือเสร็จส้ินการประเมินในแต่ละคร้ัง ครูจะตอ้งรวบรวมและสรุปผล
คะแนนเพื่อแจง้ใหน้กัเรียนในแต่ละกลุ่มทราบ เพื่อจะไดน้ าผลการประเมินไปปรับปรุงช้ินงานในคร้ังต่อไป 

 
5.2 ส่วนท่ี 2 : ผลการพฒันาผลสัมฤทธ์ิของการเรียนวิขาคณิตศาสตร์ ของกลุ่มท่ีศึกษา 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนจ าแนกตามเน้ือเร่ืองเลขยกก าลัง  
ปรากฏผลในตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1 คะแนนเฉล่ียความรู้ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายแยกตามเน้ือหา 
เลขยกก าลงั (N=35) 

เนือ้หาเร่ืองเลขยกก าลงั (5 คะแนน) ช่วงเวลา 
ค่าเฉลีย่ 

(µ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (

 ) 
ร้อยละ 
(%) 

การเขียนจ านวนเตม็ให้อยูใ่นรูปเลข
ยกก าลงั 

ก่อนเรียน 4.71 1.38 47.10 
หลงัเรียน 8.40 1.29 84.00 

การคูณเลขยกก าลงั 
ก่อนเรียน 4.11 1.37 41.10 
หลงัเรียน 8.71 1.25 87.10 

การหารเลขยกก าลงั 
ก่อนเรียน 5.37 1.73 53.70 
หลงัเรียน 8.00 1.46 80.00 

การเขียนจ านวนให้อยูใ่นรูปสัญกรณ์
วทิยาศาสตร์ 

ก่อนเรียน 5.06 145 50.60 
หลงัเรียน 8.06 1.43 80.60 

 
จากตารางท่ี 1 คะแนนเฉล่ียความรู้ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย

แยกตามเน้ือหาย่อยเก่ียวกับเลขยกก าลงั  แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงข้ึนกว่าก่อนเรียนทุก
เน้ือหายอ่ย และหากสังเกตท่ีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจะพบวา่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าลดต ่าลงทุกเน้ือหา
ยอ่ยอยา่งเห็นไดช้ดั นัน่คือ นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายเม่ือไดเ้รียนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยการ
สร้างสรรคช้ิ์นงานวดิีทศัน์ มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ใกลเ้คียงกนัมากกวา่ก่อนเรียนดว้ยการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีน้ี  
   
 5.3 ส่วนท่ี 3 :  เจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ดว้ยตนเอง โดยการสร้างสรรคช้ิ์นงานวดิีทศัน์  
 ผูว้ิจยัไดส้รุปคะแนนเฉล่ียรวมเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยการสร้างสรรคช้ิ์นงานวดิีทศัน์ มีค่าเท่ากบั 4.87 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 2 คะแนนเฉล่ียของการประเมินเจตคติของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย (N=35) 

รายการประเมิน 

ระดับเจตคต ิ

ค่าเฉลีย่ 
(µ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( ) 
ระดับ 

การจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัพื้นฐานความรู้ของนกัเรียน 4.69 0.47 มากท่ีสุด 
การจดัการเรียนรู้ตอบสนองความตอ้งการต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 4.60 0.50 มากท่ีสุด 
การจดัการเรียนรู้ส่งเสริมให้นกัเรียนไดรั้บความรู้ใหม่ๆ จาก
เน้ือหาวชิา 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 

การจดัการเรียนรู้ส่งเสริมให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง 4.80 0.41 มากท่ีสุด 
การจดัการเรียนรู้ส่งเสริมให้นกัเรียนไดต้ั้งค  าถามและแสดงความ
คิดเห็น 

4.80 0.47 มากท่ีสุด 

การจดัการเรียนรู้ส่งเสริมให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม 4.91 0.28 มากท่ีสุด 
การจดัการเรียนรู้ส่งเสริมให้นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหาไดง่้ายและชดัเจน 4.69 0.53 มากท่ีสุด 
การจดัการเรียนรู้ส่งเสริมให้นกัเรียนสามารถน าความรู้ไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 

4.80 0.41 มากท่ีสุด 

การจดัการเรียนรู้ส่งเสริมให้นกัเรียนมีความรู้ท่ีคงทนและยาวนาน 4.77 0.43 มากท่ีสุด 
นกัเรียนอยากใหใ้ชก้ารจดัการเรียนรู้แบบน้ีกบัเน้ือหาอ่ืนๆ 4.94 0.24 มากท่ีสุด 

เฉลีย่รวม (µ) 4.87 0.37 มากทีสุ่ด 
 

ตารางท่ี 2 แสดงว่า คะแนนเฉล่ียรวมของเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยการสร้างสรรค์ช้ินงานวีดิทศัน์ = 4.87 ซ่ึงอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.37  

 
6. การอภิปรายผล  
6.1 การพฒันาการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยการสร้างสรรค์
ช้ินงานวดิีทศัน์ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิตท่ีเป็นส่ิงท่ี
ผูว้ิจยัไดค้นัพบเม่ือน าทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยการสร้างสรรคช้ิ์นงานสู่การปฏิบติัในชั้นเรียน 
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กล่าวคือ การจดัการเรียนรู้ในรูปแบบน้ีประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ท่ีส าคญั ดงัน้ี  1) ขั้นกระตุน้ความรู้เดิม   
2) ขั้นเช่ือมโยงความคิด 3) ขั้นวางแผนการเรียนรู้ 4) ขั้นปฏิบติัการเรียนรู้ 5) ขั้นแสดงผลการเรียนรู้ และ 6) 
ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ สามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิของการเรียนวิขาคณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉล่ียหลงั
เรียนสูงข้ึนจากก่อนเรียน ในทุกเน้ือหาย่อยอยา่งเห็นไดช้ดั  ทั้งน้ีสามารถอธิบายไดว้า่ในข้ันกระตุ้นความรู้
เดิม เป็นขั้นตอนท่ีมีรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น การตั้งค  าถาม การยกตวัอย่าง เพื่อเป็นการเร่งเร้า
ความสนใจของนกัเรียน ทบทวนความรู้เดิม การได้รับรางวลัเม่ือตอบค าถามถูก หรือแมห้ากตอบไม่ถูกก็
สามารถถามจากเพื่อนได ้จึงท าให้นกัเรียนมีก าลงัใจและพร้อมในการรับความรู้ใหม่ ขั้นเช่ือมโยงความคิด 
เป็นขั้นท่ีครูให้ความรู้ใหม่ท่ีเป็นความรู้พื้นฐาน เช่นครูบอกสมบติัของเลขยกก าลงัให้กบันกัเรียน จากนั้น
นกัเรียนน าความรู้เดิมมาพิสูจน์สมบติัต่างๆ ของเลขยกก าลงั ซ่ึงในขั้นตอนน้ีนกัเรียนจะมีความรู้มากข้ึน 
และพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในขั้นต่อไป ส าหรับขั้นวางแผนการเรียนรู้ นกัเรียนไดเ้รียนรู้เป็นกลุ่ม นกัเรียนเก่งได้
ช่วยเหลือนกัเรียนอ่อนท าให้นกัเรียนเก่งมีความภาคภูมิใจในตนเอง ส่วนนกัเรียนอ่อนก็มีความรู้ท่ีดีข้ึน มี
ความมัน่ใจในตวัเองมากข้ึน ในขั้นตอนน้ีนกัเรียนจะไดน้ าความรู้ท่ีมีมาวางแผนการท าวีดิทศัน์ โดยจะตอ้ง
ร่วมกนัเขียนบท และออกแบบรูปแบบวีดิทศัน์ท่ีจะสร้างข้ึน โดยวีดิทศัน์ท่ีสร้างข้ึนจะตอ้งสามารถอธิบาย
ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียนให้กบัผูอ่ื้นเขา้ใจไดด้ว้ย ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ียาก เพราะนกัเรียนจะตอ้งใช้
ความรู้ท่ีมีเก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆ อยา่งถูกตอ้งและมีแบบแผน ต่อจากการวางแผนเขียนบท สมาชิกในกลุ่มตอ้ง
ช่วยกบับนัทึกภาพและเสียง ในขั้นตอนน้ีเป็นข้ันปฏิบัติการเรียนรู้ นกัเรียนท่ีเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ จะตอ้ง
เป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจในเน้ือหานั้นๆ อย่างดี เพื่อท่ีจะถ่ายทอดให้กบัผูอ่ื้นไดเ้ขา้ใจ หลงัจากท่ีถ่ายท าเสร็จ
สมาชิกทุกคนจะตอ้งช่วยกนัตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนน าส่งครู ในข้ันแสดงผลการเรียนรู้นกัเรียนจะเกิด
ความภาคภูมิใจ และเห็นผลงานของตนเองในโลกออนไลน์ เน่ืองจากวีดิทศัน์ท่ีสร้างข้ึนจะถูกอพัโหลดลง
บน You Tube เพื่อให้ผูอ่ื้นไดศึ้กษา และท่ีส าคญัผูช้มสามารถท่ีจะให้ค  าแนะน าไดด้ว้ย การให้นกัเรียนตอ้ง
อพัโหลดวดีิโอคลิปนั้นเป็นเหมือนตวักระตุน้หน่ึงท่ีท าให้นกัเรียนจะตอ้งท าผลงานออกมาให้ไดดี้ และส่วน
ท่ีส าคัญอีกประการคือการให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั และการสะทอ้นผลดว้ยการแจง้ผลการประเมินทุกคร้ังให้นักเรียนทราบ 
เป็นการกระตุน้ใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะพฒันาผลงานของตนเอง 

 
6.2  จากผลสัมฤทธ์ิท่ีเพิ่มข้ึนจะสังเกตไดว้า่เม่ือนกัเรียนไดเ้รียนรู้  วางแผน ลงมือปฏิบติั สร้างสรรคผ์ลงาน
ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั จะท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาได้มากข้ึน ทั้ งน้ี
ครูผูส้อนจะมีบทบาทส าคญัในการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดน้ีให้ประสบความส าเร็จ กล่าวคือ ครูผูส้อนเป็น
ผูมี้ความรอบรู้และ มีประสบการณ์การสอนวิชาคณิตศาสตร์มาแลว้ระยะหน่ึง   มีความสนใจท่ีจะใชว้ิธีการ
จดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ มีปฏิสัมพนัธ์กบัครูและระหว่างผูเ้รียน
ดว้ยกนั เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมายกบัตนเอง และสามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิได ้เม่ือครูตอ้งการท่ี
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จะน ากระบวนการจดัการเรียนรู้น้ีไปใชใ้นชั้นเรียน ครูจะตอ้งท าความเขา้ใจกบัแนวคิดตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงานอย่างถ่องแท ้และต้องค านึงถึงวิธีการท่ีจะถ่ายทอดเน้ือหา 
ความรู้ และประสบการณ์ใหผู้เ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพ ท่ีครอบคลุมองคป์ระกอบทั้ง 7 ซ่ึงไดแ้ก่  1) การใช้
ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการให้ผู ้เรียนสร้างสาระการเรียนรู้และผลงานต่างๆ ด้วยตนเอง 2) เปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนไดท้  าในส่ิงท่ีสนใจ 3) จดัสภาพแวดลอ้มท่ีมีความแตกต่างกนั เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ 
4) สร้างบรรยากาศท่ีมีความเป็นมิตร 5)  ครูตอ้งท าหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน 6) การ
ประเมินผลการเรียนรู้ตอ้งประเมินทั้งผลงานและการด าเนินงาน และ 7) ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการ
ประเมิน (ทิศนา     แขมมณี, 2558 หนา้ 97-98 )  นอกจากน้ี  ครูตอ้งเตรียมความพร้อมให้กบันกัเรียนโดยการ
อธิบายวิธีการเรียนรู้ บทบาทหนา้ท่ีของครู และนกัเรียน เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ วา่เม่ือเสร็จส้ินการ
เรียนรู้น้ีนกัเรียนจะตอ้งสร้างสรรคช้ิ์นงานออกมาเป็นวีดิทศัน์ท่ีสามารถอธิบายเน้ือหาความรู้ให้กบัผูอ่ื้นได้
เขา้ใจ เพราะการไดส้อนหรืออธิบายใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ เป็นการท าใหน้กัเรียนจดจ าเน้ือหานั้นไดม้ากถึงร้อยละ 90 
(Lalley and Miller, 2007) อนัส่งใหผ้ลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน 
 
6.3  คะแนนเฉล่ียรวมของเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ดว้ยตนเอง โดยการสร้างสรรคช้ิ์นงานวีดิทศัน์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ((µ = 4.87,  = 0.37)  ทั้งน้ี

ผูว้ิจยัสามารถอธิบายได้ว่าค่าคะแนนเฉล่ียเจตคติท่ีสูงนั้นมาจากการท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ วางแผน ลงมือ
ปฏิบัติจริง ได้สร้างสรรค์วีดิทศัน์ท่ีถ่ายทอดความรู้ของตนเอง ได้ใช้เทคโนโลยี อีกทั้งได้น าผลงานท่ี
สร้างสรรค์ข้ึนไปเผยแพร่บนโลกออนไลน์ท าให้นกัเรียนเกิดความภาคภูมิใจ และกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้  
ส าหรับการท างานกลุ่มกบัผูอ่ื้น ท าให้นกัเรียนได้มีโอกาสร่วมกนัท ากิจกรรมการเรียนรู้ มีการช่วยเหลือ
พึ่งพาซ่ึงกนัและกนั และมีปฏิสัมพนัธ์ในการท างานกลุ่ม ท าให้มีความสุขในการเรียน และมุ่งสู่ความส าเร็จ
ร่วมกนั 
 
7. ข้อเสนอแนะ  

ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะวา่การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยการสร้างสรรค์
ช้ินงานวีดิทัศน์นั้ น  สามารถจะน าไปใช้ประยุกต์ได้กับการจัดการเรียนรู้วิชาอ่ืนๆได้ทั้ งในระดับ
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  อีกทั้งครูผูส้อนควรยึดนักเรียนเป็นศูนยก์ลาง ฟังความคิดเห็นของผูเ้รียน 
สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีดี คอยให้ค  าแนะน าและคอยอ านวยความสะดวกให้แก่นกัเรียน และครูตอ้ง
ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายในการประเมิน  
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8. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
   จะได้แนวทางการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยการ
สร้างสรรคช้ิ์นงานวดิีทศัน์ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต  
เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิของการเรียนวิขาคณิตศาสตร์ และเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการการจดัการเรียนรู้ใน
รูปแบบน้ี  
 
9. กติติกรรมประกาศ 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ ดร.สุพตัรา ประดบัพงษ ์อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
รังสิตเป็นอย่างสูงท่ีคอยให้ค  าปรึกษา และแนะน าแนวทางในการท าวิจยัในคร้ังน้ี และขอขอบคุณนกัเรียน
กลุ่มท่ีศึกษาในงานวจิยัน้ีท่ีไดใ้หเ้วลาเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีก าหนดในงานวิจยัน้ี  

 
10. ผู้วจัิย 

ส านวน  คุณพล จบการศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษา  
มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน  
มหาวิทยาลยัรังสิต  และปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง สาขาคณิตศาสตร์
เชิงคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  ปัจจุบนัเป็นครูและรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต  และมีความสนใจในการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิ
ของนกัเรียนในวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนในวชิาคณิตศาสตร์ 
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Abstract 

This study aimed to explore the levels of ICT skills and attitudes toward the benefits and 
problems of ICT use in English reading. The surveyed participants were 240 Thai EFL university students 
enrolled at eight major universities in Bangkok and four major universities outside of Bangkok. Twelve 
students were selected for an in-depth interview to support purposeful sampling of the maximum 
variation. Grounded in multiliteracies and English reading frameworks, the study used an explanatory 
method that combined quantitative and qualitative studies. Major data sources included (1) the edited 
Information and Communication Technology Use and Skills for Learning English Questionnaire and (2) 
Face-to-Face Interviews. The quantitative results demonstrated that the participants rated themselves as 
unskilled in most activities except Word processing, Presentation software, Spreadsheets, and Securing 
their electronic devices. The qualitative results showed the benefits of ICT and its convenience in use as a 
great equalizer, a stimulus for learning, a provider of authentic language, and an eye opener.  Also 
reported are challenges of ICT with limited Internet access, less face-to-face interaction, health issues, and 
Internet dependency. 

  

Keywords:  ICT, Multiliteracies,  EFL,  Reading 
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1. Statement of the problem 
As a result of the Information and Communication Technologies (ICTs), today teachers are 

required to adopt new approaches to teaching so that they can prepare their students to take an effective 
part in the new literacy environments. Students in the 21st century are faced with different difficulties in 
relation to linguistics, culture, and school contexts. Therefore, teaching English reading in English as a 
second (ESL) or foreign language (EFL) classrooms, is evolving dynamically due to the multiplicity of 
communication channels. In order to come to grips with these challenges, students need to process new 
skills and strategies to understand literacies used in constructing meaning from multiple modes of 
communication. Similarly, teachers are required to be exposed to a variety of teaching methods and 
techniques in order to appropriately deal with different demands by the students. 

 
English Reading is important in that it is often the foundation for developing other skills such as 

listening, writing, and speaking (Chang, 2005). Reading is particularly indispensable for university 
students since they have to spend a large amount of time reading English materials in order to gain deeper 
levels of understanding (Pimsarn, 2009). In the educational setting, ICTs can help both teachers and 
students improve their English language teaching and learning. With the introduction of ICTs, today 
students are engaged with flexible and diverse set of technological tools that can fit with their different 
learning styles and preferences. It is believed that ICTs encourage interactive, autonomous, and 
collaborative language learning (Cakici, 2016). 

 
With particular emphasis on the teaching of reading, ICTs can be a valuable source in developing 

reading skills. For example, ICTs can offer a variety of authentic reading lessons. In addition, creative 
reading activities, adaptable reading materials, and spontaneous feedbacks can help increase autonomous 
and student-centered learning. Students can also improve their vocabulary and comprehension strategies 
which are essential for their improvement in reading (Soussi, 2013).  

 
 Recent studies have examined the role of ICTs in English language learning.  Rokenes (2016), 

for example, investigated how Norwegian ESL student teachers integrated ICT into their English language 
teaching. Results show that the participants were confident in their basic digital skills. However, they 
seemed to lack knowledge and awareness of how to effectively use ICTs to improve their students' 
English proficiency.  While The Rokenes's (2016) focused more on Norwegian student teachers and 
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general English language learning, Benettayeb (2012) investigated first year university students' attitudes 
and teacher' reactions to the Internet in extensive reading classroom. Findings indicated both students and 
teachers had positive attitudes towards ICTs. However, findings also showed that most teachers think that 
the traditional method is better than new technology. The teacher participants reported that many 
constraints impede them to introduce ICTs in classroom while the student participants mentioned they 
misused the Internet. That is, although they stated they were enthusiastic for the idea of implementing 
ICTs in EFL reading, their online reading was very rare and was limited to some short paragraphs. The 
researchers suggested that further studies be conducted across several online and face-to-face data 
collection methods, using both quantitative and qualitative approaches. 

 
Although research on the use of ICTs and English language learning is abundant, multiliteracies 

and the use of ICTs in English reading by EFL university students studying in different universities in 
Thailand have not been explored. It is assumed that multiliteracies can help EFL students improve their 
English language skills (Cakici, 2016). Therefore, the present study addressed multiliteracies and reading 
and examined the students’ perception of their English learning by using ICTs in and out of the classroom.  
Below are the research questions: 
 1. How skilled are Thai EFL university students in using ICTs? 
 2. What are their perceived benefits of using ICTs in learning English reading? 
 3. What are their perceived challenges to using ICTs in learning English reading? 

 
2. Literature Review 
2.1 Multiliteracies 

The term multiliteracies were first introduced to educational researchers by the New London 
Group (1996). Multiliteracies framework has been used to expand the view of language learning in the 
21st century, combining the multiple linguistic and cultural differences and the use of ICTs (Harrison, 
O'Rouke, & Yelland, 2009; The New London Group, 1996).  In addition, the concept of multiliteracies is 
helpful since it provides a means of investigating how students use ICTs such as the computer and the 
Internet to actively communicate, read, write, or design using a variety of text formats. By acknowledging 
the various activities students use to participate in creative, multifaceted modes of communication, a 
multiliteracies framework offers teachers ample opportunities to deal with  the variety of literacy practices 
students already use outside of school (Heron-Hruby, Wood, & Mraz, 2008). 
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Applying multiliteracies to educational setting, the teaching and learning of multiliteracies 
extends the meaning of text to visual and digital modes of learning as well as to the social skills critical for 
communicating while participating in such learning. In short, a pedagogy of multiliteracies assumes that 
teachers are able to cope with texts on a broader basis than is typically the case for print-based literacy 
(Alvermann, 2004). 

 
2.2 Benefits of Using ICTs in English Language Learning and Teaching 

One of the many challenges English teachers facing today is preparing their students for 
globalization and technological revolution. The emergence of these new tools is advantageous for English 
language learning and teaching for the following reasons.  

 
First, ICTs can be a powerful tool to extend educational opportunities.  ESL/EFL students have 

unparalleled opportunities to engage with authentic learning experiences (Cakici, 2016; Kolbakova, 2014; 
Kramsch, 1998).  Second, one distinctive characteristic of ICTs is that they can help learners to go beyond 
time and space. Third, ICTs can raise students' motivation, personal commitment, and language awareness 
(Altun, 2015). Fourth, students can learn the language in a non-threatening way. That is, students are 
offered interactive, flexible, and student-centered learning environment. Fifth, ICTs provide an equal 
opportunity for students with different cultural backgrounds and characters, and consequently it might 
help lessen anxiety as well as increasing involvement in the use of language.  

 
2.3 Problems of ICTs  in English Language Learning 

Even though ICTs are a powerful tool in English language learning and teaching, there are still 
challenges in implementing ICTs in education.  

 
First, there are disparities in terms of access to ICTs among big cities and rural areas (Wang, 

2002). Mason, Manton and English (2005) argue that ICTs have created a division among students. That 
is, poor students who have limited budget and resources at school or at home are affected by this 
technological revolution. The second challenge is lack of professional development opportunities for 
English teachers. The lack of professional development makes it more difficult for English teachers to use 
ICTs in classroom setting. Other challenges involve large-class size and inadequately trained teachers 
(Warschauer, 2003). Another problem is inaccurate use of English among bloggers. McPherson (2006) 
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suggests that there are a lot of slangs, graphics, as well as incorrect language use. Mason, Manton, & 
English (2005) argue that Internet can distract students from their work. They mention that the ICT tools 
are likely to promote shallow thinking and therefore might lead to short-term memory problems as well as 
difficulties concentrating. In addition, when students are bombarded with unlimited information, they tend 
to look for irrelevant information, or are distracted to play online games instead of focusing on their work. 
Lastly, Cakici (2016) concluded that ICTs might not be suitable for all learners in all learning situations. 

 
2.4 The Roles of Teachers and Students 

During the technology-based learning society, the notion of literacy has dramatically shifted from 
reading only print texts to reading non-print texts (Miller & Borowicz, 2006; Westby, 2010). Therefore, 
teachers need to reconceptualize what reading is and what reading skills are required for the twenty-first 
century.  Cakici (2016) suggests teachers should be more open to changes. They should treat all the 
possibilities of introducing the ICTs in reading activities. In addition, students' age, interest, and level 
should be taken into consideration before implementing ICTs in the classroom.  

 
Multiliteracies framework allows students to use various mediums in learning such as video 

games, films, graphics, and visual images. Therefore, it is the teacher’s role to engage students with the 
tools and technology that they are already familiar with (Pullen & Cole, 2010).  It is also the student's role 
to make effective use of ICTs for their own benefits. That is, relying on the teacher alone cannot help 
increase their autonomy in English learning. Also, studies suggest that ICT training and extra 
collaborative works are needed (Benettayeb, 2012; Soussi, 2013). 

 
3. Methodology 
 This study used a mixed-method research design including quantitative and qualitative 
approaches. The research design was chosen to accommodate the research questions addressed in the 
current study. The rationale behind the use of mixed-method was to ensure completeness of the data. 
Tashakkori & Teddlie (1998) have suggested that the combination of strategies within one research study 
can be advantageous in a number of ways.  
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4. Participants 
The surveyed participants of this study were 240 Thai university students at eight major 

universities in Bangkok and four major universities outside of Bangkok. The surveyed participants were 
from different demographic areas namely the North, the Central, the East, the South, and Bangkok 
metropolitan area.   
 
5. Instruments 
The instruments used for the quantitative data collection procedure were as follows: 
5.1 Background Information Sheet. This survey elicited personal information such as gender, age, 
university type as well as the demographic area. 
5.2 The Edited Information and Communication Technology Use and Skills for Learning English 
Questionnaire adapted from Jung (2006). 
 

The questionnaire was divided into two main parts. The first part is an 11 closed-ended item five 
point Likert scale asking the respondents to self-rate their ICT skills. The second part is an open-ended 
question items relating to benefits and problem of ICTs in English reading.  The questionnaire was 
translated into Thai and the surveyed participants were asked to complete the questionnaire within 5-10 
minutes. The reason the investigator used a paper-based questionnaire instead of an online questionnaire 
was in order to guarantee a high response rate. That is, the investigator physically visited each university 
and asked students to complete the questionnaires.  

 
The original questionnaire was developed in the United States in 2004, by the EDUCAUSE 

Center for Applied Research team (as cited in Jung, 2006). Then, Jung (2006) modified it to make it more 
relevant to EFL college students in Asian contexts. However, data from the pilot study showed that the 
questionnaire was too long and too complicated. For example, there was one part asking the participants to 
describe the four words (Computers, the Internet, English, Learning English) using a metaphor. In 
addition, the original questionnaire covered other skills such as writing, listening, speaking, and 
vocabulary. 

 
The pilot study participants and a reading expert suggested that (1) the questionnaire be translated 

into Thai, (2) the questionnaire be reduced focusing only on the area of reading.  Also, many pilot study 
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 participants skipped completing the metaphors. Some who completed them just copied the examples 
given resulting in the answers not being meaningful to them.  After consulting an expert, the metaphor 
part was deleted and eventually, the questionnaire consisted of 11 closed-ended and two open-ended 
questions.  
 
6. Qualitative Data collection approach 

The interviewed participants included 12 Thai students who were selected based on a purposeful 
sampling of the maximum variation (Merriam, 1998). The interviewed participants were students from 12 
universities across Thailand. That is, the researcher asked students from eight universities from the 
Bangkok area and four universities outside Bangkok to participate in this study. 

 
The rationale for using the maximum variation was the belief that findings from a small sample of 

greatly diversified yields shared important patterns. It was assumed that different participants with 
different characteristics could offer good insight. That is, both individual factors and environmental 
factors were taken into consideration. The selection criteria were based on characteristics that have been 
found to play a role in English language learning such as gender, age, and demographic area. 
The materials used for the qualitative data were as follows: 
 

Interviews. The researcher interviewed each participant individually during the study. Each 
interview lasted about 20-30 minutes and all interviews were audio-taped. The participants were asked 
general questions concerning how they used ICTs for English reading, their ICT skills, and their attitudes 
towards the benefits and problems of ICTs in English reading.   Interviews were conducted as semi-
structured and in-depth interviews, in which the researcher used general questions as guidelines rather 
than specific questions. Questions were open-ended so that each participant could report their perception 
of learning English reading using ICTs.   All of the participants were asked to speak in English or in 
Thai or both during the interviews. After the interviews were conducted, data were then transcribed, 
categorized, analyzed, and interpreted. 

 
Reflection. The additional method of data collection in this study was reflection notes or analytical 

memos from interviews. Ely (1991) mentioned that these devices serve a significant role in moving 
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analysis forward and since analytic memos can be thought of as conversations with oneself about what has 
occurred in the research process or what has been learned.  

 

7. Data Analysis 
The researcher used the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 20.0 to analyze 

quantitative data. Descriptive statistics such as means and standard deviations were used to describe the 
basic features of the data.  

 
 According to the qualitative data analysis procedure, analysis was completed based on the data set 
interview transcripts, and reflections from interviews. The researcher searched for common themes that 
emerged from the data while reading the information. In order to gain complete information, the 
researcher reread and rechecked the themes again.  
 

In addition, throughout the study, the researcher consulted existing literature and reading experts 
to gain more comprehensive analysis from the data and to ensure that her interpretation was proper and 
impartial. After coding the data, relevant quotations were grouped with their related codes and then they 
were translated into English by the researchers, and then translation were verified with a bilingual expert 
who has sufficient translation experience between Thai and English. To ensure the anonymity of the 
participants, pseudonyms were used.  

 
8. Results 
(Question One) ICT Skills in General: Quantitative Results 
 With reference to the research question one, the results show that the surveyed participants rated 
themselves as unskilled in almost activities except Word processing (M = 3.78) Presentation software (M 
= 3.70), Spreadsheet (M = 3.43), and Securing their electronic devices (M = 3.04). Overall, the 
respondents did not seem confident in their technology skills.  
 
 The results also showed that the surveyed participants reported lower skills for online library 
search (M = 2.89), Graphic (M = 2.78), Creating/Maintaining blog (M = 2.76), and computer maintenance 
(M = 2.75). However, the lowest self-perceived ICT skills were creating web pages (M = 2.09). The 
results suggested that the respondents' skill levels were not high enough especially for advanced 
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application such as creating web pages and computer operating systems, and that the respondents 
appeared well aware of this fact.  
 
Table 1  Means and Standard Deviations for Perceived ICT skills for selected applications in descending 
order 

Computer skills Mean SD 

Word processing 3.78 .638 
PowerPoint 3.70 .732 
Spreadsheets 3.43 .778 
Securing devices 3.04 .907 
Online library resources 2.89 1.009 
Graphics 2.78 .968 
Creating and maintain 
blogs 

2.76 1.086 

Computer maintenance 2.75 .971 
Creating and editing 
video 

2.65 1.007 

Computer operating 
system 

2.49 1.031 

Creating web pages  2.09 1.013 
N = 240          

 
(Question One) ICT Skills in general: Qualitative Results 

According to the research question one concerning ICT skills, the results of the interviews are in 
line with what they reported in the questionnaire. That is, the majority of the interviewed participants 
mentioned that they were good at using Word Processor, PowerPoint Presentation, Excel and Securing 
device programs. In addition, all of the interviewed participants stated that they were able to do the basic 
online library search but they were not experts. However, the majority of the interviewed participants 
mentioned that they did not have hands-on experience in creating web pages or editing videos. They also 
added that they wanted to learn more if they had a chance.  
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 (Question Two) Benefits of ICTs: Quantitative Results 
 According to the research question two, student responses were categorized into four main 
groups: (1) quick access to information and ease of use, (2) the authentic learning experience, (3) the 
increasing motivation, and  (4) the variety of text formats. 
 
1. Quick Access to Information and Ease of Use 
 From the questionnaire, the surveyed respondents suggested that the most valuable benefit of 
using ICTs is quick access to information and ease of use. They spoke highly of easiness and convenience. 
Their comments include, "I can practice English reading all the time since it is easy and convenient". The 
participants stated that they could do more research quickly and more conveniently when using 
technology. In relation to general learning English reading, the majority of the respondents stated that 
technology helps their learning English become "easy, fast and convenient". Some mentioned using ICTs 
as "It's easier for me to comprehend what I read" while other simply stated "easy and fast" or "easy and 
convenient. With regard to learning English vocabulary, many stated that it was easy for them to 
understand new vocabulary since they could use online dictionary. For example, they stated they just 
clicked link and then they could immediately learn new vocabulary. They also stated that when using 
technology they could improve vocabulary skills and expand their repertoire of vocabulary more easily 
and more quickly.  
 
2. Authentic Learning Experience 
 Authentic learning experience was seen as one of the major benefits of using ICTs in learning 
English reading as well. Many students mentioned that ICTs offer access to authentic materials on the 
web. Some mentioned that "computer programs can be adapted to suit their needs." Other students 
mentioned that they could talk to native speakers of English about the topics they just read from the news 
and that ICTs help them in evaluating and understanding the texts better. Many respondents stated that 
they improved English reading and other skills namely listening, speaking and writing.  
 
3.  Increasing  Motivation 
 Many surveyed respondents mentioned that learning English with technology could help them 
increase their motivation to learn as well as a genuine interest in English. They stated that "Technology 
helps make English reading more enjoyable." Some stated that "I want to learn more because learning is  
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fun." In addition, a few students mentioned "Learning is not boring anymore. With technology, it makes 
difficult lessons interesting".  
 
4.  Variety of  Text  Formats 
 Another aspect of benefit the surveyed respondent valued was that technology provides a wide 
variety of text formats. For example, many respondents briefly mentioned "various kinds of text formats" 
and "combination of texts and graphics". Other mentioned that "technology also offers various forms of 
learning". That is, they could read online texts, listened to the video clips in order to better understand 
what they read. In addition, one student noted "When using the Internet, I can expand my horizon since 
there is a lot of information and the information is in different forms".  

 
(Question Two) Benefits of ICTs: Qualitative Results 
 In addition to the questionnaire, 12 university students were selected to answer the research 
question concerning the benefits of using ICTs in learning English reading. The students' responses were 
categorized into five themes as follows. 
 
1. Convenience of ICT Use 

Regarding the convenience of ICT use, all 12 interviewed participants mentioned that with the 
Internet, their learning of English became easier and faster. For example, Piyaporn (pseudonym) discussed 
her positive attitudes towards using technology in the classroom. Below is her comment: 

Piyaporn: I can say that my English reading is much better.  I spend 1 or 2 hours each day on 
YouTube. I don't just listen to the music but I love reading the comments. If I don't understand any 
words, I just look them up in the online dictionary. It's so easy, it is so fast. Some comments are 
written by native speakers of English, some are not. It's ok. I can learn new vocabulary and learn 
more about other cultures, too. 

In line with Piyaporn, Thanatchai added that: 
Thanatchai: With technology, learning English is much easier, faster, and more comfortable. 
For example, I am using an iPhone and I can practice English reading by using applications. 
For me, it's the easiest way to learn reading English. You can also do more research on 
grammar and structure such as the tenses. You can search whatever you want from 
google.com. Everything is up there, it's up to you whether you want to learn or not.  
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These two examples demonstrate that the Internet can serve as a huge library for obtaining varied 
types of information. That is, technology can be used as a tool for research-based learning. These 
interviewed participants also emphasized the value of the ICTs for learning vocabulary and 
grammar structures. 
 
2.  The Great Equalizer 
 Two interviewed participants noted an interesting idea about ICTs. They mentioned that ICT was 
one of the best education equalizers. Vikanda added that ICTs help make the world borderless and 
consequently, learning without barriers can help students become smarter and more visionary. Below is 
her detailed comment: 

Vikanda: I think ICTs play a big part in students' learning and development. With 
technology, students can become smarter, more visionary, and open-minded. Teachers do 
not need to spend so much time teaching since the students can do more research on their 
own. With ICTs, students are armed with knowledge. I think knowledge is power. 
Learning without barriers can help lessen the disparity between the rich and the poor. 
People around the world can exchange ideas. They don't need to be in the same room. I 
will say ICT is the great equalizer.   

This excerpt illustrates how ICTs play a vital role in the student’s life. That is, ICTs can be used as 
an education equalizer helping bridging the rich and the poor.  
 
3. Motivation to Learn 

Many interviewed participants mentioned that they wanted to learn English more because the 
mode of learning was dynamic, interactive, and appealing. One interesting response was from Karin. He 
mentioned that the Internet added an element of interest and joy to the learning process. The following are 
his comments about the usefulness of practicing English on the Internet.  

Karin: There are so many creative computer programs that you can use to learn English. 
With those innovative programs, students will become more motivated to learn. It is like 
they are playing games and are learning at the same time. When you read books, it might 
be boring. Unlike books, the Internet helps you find fun reading exercises. For example, I 
have both a smart phone and a tablet. I think I "unconsciously" practice English reading by 
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using my smart phone applications. I don't feel like I am reading. It is so fun and I am 
motivated to learn more, to read more.  

This example illustrates that the Internet offers an alternative way of learning English. It provides the 
student with additional opportunities for drills and practice.  
 
4.  Authentic Language 

The majority of the participants indicated that the Internet is a very useful tool to gain authentic 
use of English. Nuttha, for example, suggested that she could learn new slangs and idioms from the 
Internet. The following is her comment: 

Nuttha: I will say that I learn a lot from YouTube especially everyday-used expressions, 
slangs, and idioms. What interest me now are slangs used by rappers. It is interesting 
because I don't understand them. It's so different from what my teachers have taught me. 
These slangs are not taught by Thai teachers but they are real. I will say the language you 
find on YouTube is real. 

Apinya, another female student added that: 
Apinya: I can say that reading the newspaper is not important anymore. I mean, you don't 
need to read the newspaper. You just log on to Facebook and your friends are posting their 
comments about the most updated news.  Something that is hot will be posted on your 
Facebook.  You learn the language and it's real. It's authentic.  

These examples demonstrate that ICT tools and other technological resources can give language learners 
the flexibility to select their own learning materials adapted to their distinct interests and capabilities. ICTs 
can also promote the students' social interaction and creates an authentic discourse community. 
 
5. Open-mindedness 
 Many participants mentioned the benefits of ICTs including being more open-minded. For 
example, Vikanda noted that: 

Vikanda: If you want to post something online, you need to be open-minded. You need to 
accept other people's ideas. For example, I'm not a Justin Bieber's fan but if you log on to 
YouTube, you will see that there are so many Justin Bieber's followers. After reading the 
comments, you will see that what you believe is not really important. You need to listen to 
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 others, you need to be open-minded. I will say that the Internet helps me improve my 
reading skills and also teaches me to respect other people. 

In conclusion, the participant perceived ICTs as a positive tool for the benefit of her English learning, 
especially in the area of reading. 

 
(Question Three) Problems in Using ICTs: Quantitative Results 
 The surveyed respondents' answers regarding their perception of problems in using ICTs in 
learning English reading consisted of both technological and non-technological aspects. Those responses 
were categorized into three major groups as follows:  
  
1. Internet  Access 
 The biggest concern reported by the respondents was the Internet access including inadequate 
access and insufficient resources. Many surveyed respondents mentioned that there is still a disparity 
between big cities and rural areas in Thailand. They stated that students who lived in the cities were more 
advantageous than those students who lived in small and remote towns. The high speed Internet was 
pricey and therefore, it was not possible for poor students to afford. Even if those students lived in the big 
cities, they needed to pay a lot in order to gain Internet access. Many students stated "not accessible to all 
groups of people." Other mentioned "expensive, not affordable".  One student stated "ICTs create 
disparities between the rich and the poor". These responses reflect Thailand's infrastructure, insufficient 
fund and imperfect network management.  
 
2. Inaccuracy of Information 
 The second highest problem related to ICT use was the inaccuracy of information.  Some students 
mentioned they needed to evaluate and think first whether the information was correct or not. They 
mentioned that sometimes the translation program such as Google translate did not work properly. 
Therefore, they could not solely rely on the technology but themselves. A few students stated that the 
technology alone did not work. They needed to consult both their instructors and the ICTs. These 
responses reflect their lack of confidence toward the use of technology. Other students also reported that 
they could not 100 % trust the authenticity of the news or articles they read from the Internet. Therefore, 
they mentioned "I need evaluation skills when reading online texts". 
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3. Eye Fatigue 
 Another barrier noted by the surveyed respondents was the eye fatigue. Some of them simply 
stated "Eye fatigue". Some mentioned "I got eyestrain every time I use technology." 

 
(Question Three) Problems in Using ICTs: Qualitative Results 

Overall, all 12 participants mentioned that they had positive attitudes toward the use of ICTs in 
English language learning. However, they stated that ICTs somehow had some issues for EFL learners. 
Below are their challenges in learning English in relation to ICT use. 
 
1. Internet Access (big cities vs. rural area) 
 The participants discussed the Internet access between urban cities and rural areas. Internet access 
includes access to computers, the Internet, and computer labs, fast and slow Internet service. The student’s 
comment is as follows: 

Apiwat: At first, I said that ICT use is an equalizer. At the same time, ICTs expand the gap 
between the rich and the poor. People who live in rural areas might not have access to the 
Internet and therefore, they might not be knowledgeable. Without enough knowledge, they 
cannot improve their own quality of life. Consequently, they might be taken advantage of 
by other people who are aware of their weaknesses.  

This example shows that ICTs might create a divide among learners. That is, learners who are from 
low socio-economic status might be affected by ICT use.  
 
2. Less Face-to-face Interaction 

With respect to interaction, the participants drew attention to students’ lack of face-to- face 
interaction as a result of the technology use. Panwadee gave an example of this by saying: 

Panwadee: Because of ICTs, people lack face-to-face interaction. Instead of talking to your 
friends or asking your teachers, you simply log on to Google and search for answers 
yourself. No more talk, no more people skills. It is not a proper way of learning. 

In line with Panwadee, Apiwat stated that: 
Apiwat: People are alone because of the technology. They don't talk, they don't discuss, 
like years before. ICTs make our society become materialistic. We are much more selfish. 
Some people use technology to make profit, in a bad way.  
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The examples reveal that the Internet might be able to promote superficial communication, substitute 
social interaction, and lead to inaccurate learning. 
 
3. Health Issues 

The majority of the participants also discussed the effect of internet use and eye fatigue. One 
participant expressed his negative attitude toward technology in terms of eye health as follows: 

Chettha: If you always look at the computer screen, your eyes will get worse. I had eyestrain 
every time I spend too much time on the Internet. Besides having eye fatigue, your personality is 
not good. I mean, you don't have a personality if you use your own cell phone all the time. You 
might look stupid if you use it all the time. You don't look at the world around you, you just gaze 
at your smart phone screen.  

In line with Chettha, Niramol added that reading online texts makes her eye fatigued: 
Niramol: I have office syndrome. My muscles ache and my eyes are tired. I know because 
I use the Internet too much.  

These two examples show that ICT tools can contribute to some health issues such as eyestrain and 
muscle aches. 
 
4. Internet Dependency 

In this category, the participants discussed their personal reason for their negative attitudes towards 
using the internet for EFL learning. Below are Apiwat and Thanadol's comments: 

Apiwat: I think nowadays, we depend on technology too much. We don't trust ourselves. We 
let technology control our lives, voluntarily. Therefore, you don't have thorough information 
of anything because you depend too much on the computer. You don't practice using your 
heads.  
Thanadol: Nowadays, technology helps make our lives easier and more comfortable. 
Therefore, we are addicted to it. We take learning for granted, we don't see the value of 
reading, listening or thinking because we get information so easily. We don’t need to try. 

The above examples reveal another important aspect regarding ICT tools.  Through the use of the Internet, 
students have access to limitless information. Since the students are addicted to convenient way of 
learning, essential cognitive functions such as decision making and meaningful learning might not be 
developed. 
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9. Discussions 
 Based on the findings discussed earlier, this section presents remaining challenges that need to be 
solved by researchers and educators. The discussion will be divided into themes as follows:  
 
 9.1 Definition of literacy 

The findings of this study supported Miller & Borowicz (2006) and the New London Group 
(1996) that in the technology-based learning society, the notion of literacy has dramatically shifted from 
the conventional sense of reading and writing only print texts to an expanded sense of reading and writing 
multiple forms of non-print texts. The participants of this study gained information using various 
multimodal layers in learning. The use of different text formats and media forms allows these students 
with the opportunity to understand and relate to the increasing complexity of different modes of meaning. 

 
A number of researchers have proposed that technology offers a global data base of authentic 

materials that can enhance language learning and teaching (Soussi, 2013). As shown in the students’ 
responses, the participants had a positive attitude toward ICTs in language learning. They viewed ICTs as 
tools to practice reading and technology is helpful for their own language development. The participants 
of this current study enjoyed searching limitless information, reading authentic texts and using multiple 
modes of learning to help them read faster and better.  

 
 The rapidly increasing importance of ICTs in English language learning, therefore, encourages 
teachers to assess their teaching skills so as to fit in with the challenges caused by technological 
revolution. The findings supported Benettayeb (2012) and Soussi (2013) that English teachers should be 
more open and should be able to use multiple texts and media forms to participate in learning 
communities. Also, the findings suggested that new forms of reading, writing, and interpersonal 
communication via digital technologies are required for English classes. That is, teachers should be ready 
to teach English with a goal of preparing their students to become effective workforce. Hu (2002) claimed 
that without qualified teachers, no matter how good the curriculums, syllabuses, textbooks and tests are, 
the development of ELT will be handicapped and the quality compromised (p. 45). 
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 9.2  ICT integration 
 The findings of this study demonstrated that ICTs have enormous potential to improve learners' 
achievement by offering quick access to information, increasing motivation, being the great equalizer, 
promoting authentic learning, fostering learner autonomy, and promoting cultural understanding (Jurich, 
2001). The results reported here also highlighted the benefits of ICTs toward English reading especially in 
terms of summarizing, locating main idea and reading comprehension.  As Kern (2006) mentioned that 
success largely depends on teachers' efforts in providing meaning learning activities, and helping students 
to reflect critically on language, and context. Consequently, without an emergent pedagogy, deliberate 
goals to introduce ICTs into the curriculum cannot be achieved (Law & Plomp, 2008). 
 
 9.3 Digital divide 
 The data found revealed a multifaceted nature of the digital divide. Lack of access or limited 
access to the Internet was some of the major challenges often reported by the participants in this study. 
The real problem, however, might come from the country's incomplete infrastructure or it might reside in 
the students incompetence in ICT skills. The results showed that the surveyed participants rated 
themselves as unskilled except Word and PowerPoint. The students who spend little time using ICTs in 
their learning English might be because of the lack or the limited access to the Internet. In addition, 
insufficient technical assistance might further discourage the students' interest to use ICTs in learning. 
Therefore, educators and teachers should be aware of this challenge not only for connectivity or physical 
accessibility to technology but also for the possible second-level divide (Dickard & Schneider 2005). The 
second level divide refers to the degree to which students are willing to adopt new technology.  Dickard & 
Schneider noted that the challenge is transformation, not technology, since the ultimate education goal is 
to make sure that all students have has access to the available resources. The study suggested that teachers 
should reconsider the traditional concept of the digital divide and come up with a new definition that 
reflects "shifting the digital divide paradigm".  
 
 The multiliteracies pedagogy is formed based on the idea as not to leave any students behind 
(New London group, 2000). However, there is evidence found that English language education have 
continually failed to include minority and low socio-economic status students, and therefore create the 
pattern of social inequity (Mills, 2007). The findings reported here indicated that ICTs have not yet 
ensured that all learners had access to ICT tools. The findings also supported digital divide theory that not 
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all learners had access to all literacies. Instead, literacies are accessible mainly to the dominate groups and 
social classes.  
 
 9.4 Human factors 
 As the participants of this study mentioned, there are many challenges of ICT use such as lack of 
infrastructure in rural areas, lack of up-to-date hardware and software, and unfamiliarity with technology. 
One important issue is that we might forget the role of human factor that influences the use of ICTs while 
paying too much for equipment (Warschauer, 2003). Mostly, researchers and teachers focus too much on 
external factors such as lack of equipment and lack of technological resources. However, we should 
reconsider human-related factors such as teachers, students and IT staff when discussing challenges in 
ICT use in education.  
 
 Since the surveyed participants rated themselves as unskilled ICT users. Therefore, schools 
should provide continuous supports with an interactive learning environment, not one time training 
focusing on basic skills. More importantly, schools should focus on what students can do through 
technology and how they understand the effect of technology on the learning process (Law & Plomp, 
2003).  
 
 9.5 Teacher role 
 The findings of this study revealed that students were not confident in all activities except Word 
Processor, PowerPoint Presentation, Spreadsheet, and Securing their electronic devices. Therefore, 
teachers should build on the students' existing knowledge and help them to be more confident. Later, they 
might have a more sense of belonging at school. This supports the comments of Brostom (2002) who 
highlighted the importance of students feeling suitable for school. Brostom also argued that "feeling 
suitable for school" is one significant factor to the students' achievement.  
 
 9.6  Health issue 
 Although there were favorable reports on the technology, there were some complaints in regard to 
the nature of ICTs. As the online texts are equipped with visual, audio, and texts, the participants 
considered reading long articles from the Internet as unhealthy. In fact, one of the interviewed participants 
mentioned she had office syndrome due to a continuous use of the computer. 
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 In addition to being frustrated and discouraged when reading hypertexts, the students mentioned 
that they developed eyestrain when reading hypertexts on computer screens This answered Tseng’s (2010) 
question whether the students do not read because hypertexts caused eyestrain or they do not read because 
they just do not like it. To be more specific, the findings suggested that the participants wanted to read in 
general, but they did not like reading online because of eyestrain.  

  
10. Limitations of the Study 

Even though there were 240 university students participated in the quantitative study, further 
studies with a larger number of interviewed participants are needed in order to gain a better conclusion. 
There should also be more research exploring the relationship between factors in ICT use and reading 
comprehension achievement. Further studies can build on the findings of this study to discover practical 
applications in teaching and learning a second and foreign language reading using ICTs.  

 
  In addition, although the interview is a widely used method to gain information, sometimes the 
students do not report everything. In addition to using interview like this study did, further research should 
triangulate the data with other supporting data such as student’s diaries and students’ exercises.   
 
11. Conclusion 

For the past years, schools and universities have placed an emphasis on the use of technologies in 
English language teaching to help improve the learning of English among ESL/EFL students worldwide. 
It was also anticipated that ICTs implementation would also enhance higher-order and critical thinking 
skills for students in English classrooms. Results from this study are helpful for universities since they 
provided perceptions of Thai university students regarding the use of ICTs in and out of the classrooms. 
Since the participants mentioned both benefits and challenges of ICT use, the findings would be of 
assistance to both teachers and students. They could identify the problems related to ICT use and they 
further could take appropriate action to overcome the problems so that the ICTs could be used effectively 
by teachers and students. Lastly, it is hoped that teachers will use the ideas presented here and adapt them 
to fit in with their classes. This process can put emphasis on students existing strengths, preferred 
communication modalities as a pathway to subsequent literacy learning.  
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การพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษโดยใช้ส่ือประสมเร่ือง Tourist Attractions around Our School 

กรณีศึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5  โรงเรียนรัฐบาล จังหวดักรุงเทพมหานคร 
ศุภวรรณ  เทวกลุ1 และ สมชนก  ภู่อ าไพ2 

1 มหาบณัฑิต หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต   
2อาจารยป์ระจ า หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต   

 
บทคัดย่อ  

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาผลการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษก่อนและหลงัของ
วิชาภาษาองักฤษดา้นทกัษะการฟัง โดยใชส่ื้อประสม เร่ือง Tourist attractions around our school  ของ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนรัฐบาล จงัหวดักรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนในการเรียนวิชาภาษาองักฤษด้านการฟังโดยใช้ส่ือประสม  กลุ่มประชากรเป็นนักเรียนจ านวน
ทั้งหมด 9 หอ้งเรียน  จ  านวนนกัเรียนทั้งหมด  352 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ส่ือประสม เร่ือง Tourist 
attractions around our school แบบทดสอบวดัผลก่อนและหลงัการเรียนรู้  และแบบวดัความพึงพอใจของ
นกัเรียนในการจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ือประสม เร่ือง Tourist attractions around our school  สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าทดสอบสถิติ t (t-test Dependent) 
ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผลการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษหลงัเรียนดา้นทกัษะการฟัง โดยใชส่ื้อประสม
เร่ือง Tourist attractions around our school ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนรัฐบาล จงัหวดั
กรุงเทพมหานครสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  2) ความพึงพอใจของนกัเรียนในการเรียนวิชา
ภาษาองักฤษดา้นการฟังโดยใชส่ื้อประสมเร่ือง Tourist attractions around our school มีความพึงพอใจใน
ระดบัสูงมากท่ีค่าเฉล่ีย 4.62 

 
ค าส าคัญ: ทกัษะการฟัง, ภาษาองักฤษ, ส่ือประสม 
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Abstract 
The objectives of this study were to (1) study English listening skill development of 

Mathayomsuksa 5 students before and after the use of multimedia in the topic “Tourist Attractions 
Around”,  and (2) study the students’ learning satisfaction with the use of multimedia. The subjects were 
352 students from 9 classes at a government school in Bangkok. The research tools were (1)  multimedia 
on  “Tourist Attractions Around Our School,”  (2)  pretest – posttest assessments and  (3) a questionnaire 
on satisfaction after learning with multimedia.  Data analysis was by  mean , standard deviation and 
dependent t-test. The results revealed that (1) the students’ achievement in English listening skills after the 
use of  multimedia in the topic “Tourist Attractions Around Our School” was increased at the significant 
level of 0.05,  and ( 2) the students’ satisfaction after learning with multimedia was  high at 4.62.  

 
Keywords: Listening Skills, English Language, Multimedia  
 
1. บทน า 

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งในในสังคมโลกปัจจุบนั เน่ืองจากเป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการติดต่อส่ือสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู้  การประกอบอาชีพ  การสร้างความ
เขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมและวิสัยทศัน์ชุมชนโลก  ช่วยพฒันาผูเ้รียนให้มีความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น มีเจต
คติท่ีดีต่อการใชภ้าษาต่างประเทศและใชภ้าษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได ้ รวมทั้งเขา้ถึงองคค์วามรู้ต่างๆ 
ไดง่้ายและกวา้งข้ึน  และมีวสิัยทศัน์ในการด าเนินชีวติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 220) ในการท่ีจะจดัการ
เรียนรู้ใหเ้กิดประสิทธิภาพนั้น หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551 ไดอ้ธิบายวา่ ส่ือ
การเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผูเ้รียนเขา้ถึงความรู้  ทกัษะ
กระบวนการ และคุณลกัษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่ือการเรียนรู้มี
หลากหลายประเภท ทั้งส่ือธรรมชาติ  ส่ือส่ิงพิมพ์  ส่ือเทคโนโลยี  และเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีใน
ทอ้งถ่ิน  การเลือกใช้ส่ือควรเลือกให้มีความเหมาะสมกบัระดบัพฒันาการและลีลาการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
ของนักเรียน  การจดัหาส่ือการเรียนรู้  ผูเ้รียนและผูส้อนสามารถจดัท าและพฒันาข้ึนเอง  หรือปรับปรุง
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เลือกใช้อย่างมีคุณภาพจากส่ือต่างๆ ท่ีมีอยู่รอบตวัเพื่อน ามาใช้ประกอบในการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถ
ส่งเสริมและส่ือสารให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 27 ) ปัจจุบนั 
เทคโนโลยีใหม่ๆ ไดรั้บการพฒันาข้ึนอย่างมากมายและแพร่หลายอย่างรวดเร็ว  และเขา้ไปมีส่วนร่วมกบั
วงการต่างๆ อย่างมากมายรวมถึงแวดวงของ เช่น ส่ือประสม (Multimedia) การใชโ้ปรแกรมน าเสนอ (Ms 
Power Point) การเรียนแบบ e-learning หรือ WBI (Web-based Instruction) และรวมถึงการใชค้อมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction) เป็นตน้  ซ่ึงเทคโนโลยท่ีีเหล่าน้ีมีบทบาทส าคญัท่ีท าให้การ
จดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน โดยเทคโนโลยีส่ือประสมนั้นพบวา่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ได้จากคุณสมบัติในด้านรูปแบบการน าเสนอ  กราฟิก  ไฟล์ภาพ  ไฟล์เสียง ท่ีช่วยสร้าง
ประสบการณ์ในการเรียนรู้และช่วยเร้าความสนใจของผูเ้รียน  อยา่งไรก็ตามการเลือกใชส่ื้อให้เหมาะสมถือ
เป็นส่ิงส าคญัโดยเฉพาะในการเรียนการสอนภาษา  

 
 

คนไทยโดยส่วนใหญ่มีปัญหาในการเรียนรู้ภาษา เช่นภาษาองักฤษ  แมจ้ะมีการจดัการเรียนรู้ตั้งแต่
ระดบัชั้นอนุบาลจนถึงระดบัมหาวทิยาลยัแลว้  แต่ก็ยงัมีปัญหาในการส่ือสารดว้ยการใชภ้าษาองักฤษอยูม่าก  
และเหตุท่ีผูว้ิจยัเลือกศึกษาดา้นทกัษะการฟังนั้น  สุรศกัด์ิ  ปาเฮ (http://www.addkutec3.com, 15 พฤษภาคม 
2555) ไดก้ล่าวเอาไวว้า่  มนุษยเ์ราเร่ิมเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และสามารถท่ีจะติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นดว้ยการเร่ิมจาก
การฟังและต่อมาก็คือการพดู  เช่นเดียวกนัในกระบวนการเรียนการสอนนั้น  ทกัษะการฟังก็มาก่อน  ต่อมาก็
เป็นการพูดและทกัษะการอ่านและเขียนจึงจะตามมาทีหลงั  แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่าในกระบวนการเรียน
การสอนนั้นจะแยกทกัษะแต่ละดา้นออกจากกนัอยา่งส้ินเชิง  ทุกทกัษะกระบวนการจะสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็น
ระบบ ดงันั้นจึงถือไดว้า่ทกัษะการฟัง-พูด เป็นทกัษะพื้นฐานท่ีจะน าไปสู่การพฒันาทกัษะอ่ืนๆ  (ดวงเดือน 
แสงชยั, 2533 : 12) ไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัทกัษะการฟังเอาไวว้า่  ทกัษะการฟังเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญั
มากท่ีสุดและเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีน าไปสู่การพฒันาทกัษะอ่ืนๆ หากผูเ้รียนไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีตนเองฟัง  ก็จะ
ไม่สามารถติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนได ้ ดงันั้นครูผูส้อนควรให้ความส าคญักบัการสอนทกัษะฟังเป็นพิเศษ
และเป็นทกัษะแรกท่ีตอ้งท าการสอนเพราะผูพู้ดจะตอ้งฟังให้เขา้ใจเสียก่อน  จึงจะสามารถพูดโตต้อบ  อ่าน  
หรือ เขียนได ้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมอร์เลย ์(อา้งถึงใน Foley, http://www.tesl-ej.org, 15 พฤษภาคม 2555)  ท่ี
กล่าวว่า การฟังเป็นทกัษะท่ีใช้บ่อยท่ีสุดเป็นสองเท่าของการพูด  เป็นสามเท่าของการอ่านและเป็นห้าเท่า
ของการเขียน แมว้่าทกัษะการฟังจะมีความส าคญัดงัไดก้ล่าวมาแลว้   แต่จากการศึกษางานวิจยัการจดัการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษของ จารุพรรณ เพ็งศรทอง (2544 : 171) พบวา่ นกัเรียนไดรั้บการฝึกทกัษะการฟังนอ้ย
มาก เม่ือเปรียบเทียบกบัทกัษะอ่ืน  

 
โดยทัว่ไปการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษยงัเนน้การฝึกทกัษะการอ่าน และการเขียน ทั้งน้ี หลงัจาก

ทราบปัญหาการเรียนรู้ในวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัมธัยมปลายจากอาจารยป์ระจ ากลุ่มสาระการ
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เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของโรงเรียนท่ีใชเ้ป็นกลุ่มประชากร โดยเฉพาะดา้นทกัษะการฟัง  ซ่ึงมีความส าคญั
ในการส่ือสารและเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ท่ีส าคญัเป็นสู่ทกัษะอ่ืน ผูว้ิจยัจึงเร่ิมสังเกตการณ์และเก็บขอ้มูล
ผูเ้รียนก่อนด าเนินการทดลองจริงเป็นเวลา 1 ภาคเรียนและพบวา่มีปัญหาในทกัษะดงักล่าวเกิดข้ึนจริง  ผูว้ิจยั
จึงพฒันาส่ือการสอนข้ึนโดยเป็นส่ือประสมท่ีสร้างข้ึนจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint ท่ีเป็นโปรแกรม
การน าเสนอพื้นฐานท่ีมีความสามารถหลายอย่างและใช้งานง่าย  สามารถปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียนไดต้ลอดเวลา จากปัญหาและความส าคญัดงักล่าว  ผูว้ิจยัจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาผลของทกัษะการฟังภาษาองักฤษโดยใชส่ื้อประสมและศึกษาระดบัความพึงพอใจใน
การจดัการเรียนรู้โดยการใช้ส่ือประสมของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนรัฐบาล จงัหวดั
กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ดา้นการฟังภาษาองักฤษของผูเ้รียนต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ 
2.1 เพื่อศึกษาการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษก่อนและหลงัของการเรียนวิชาภาษาองักฤษโดยใช้ส่ือ
ประสม เร่ือง “Tourist Attractions Around Our School” ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
รัฐบาล จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือประสม เร่ือง “Tourist Attractions Around Our School” 
 
3. วธีิด าเนินการวจัิย  
3.1 ขอบเขตของการวจิยั 

วิจยัการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษ โดยใชส่ื้อประสม เร่ือง Tourist attractions around our school 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  5 โรงเรียนรัฐบาล จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

 
3.2 แบบแผนของการวจิยั 

ด าเนินการวิจยั การพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษโดยใช้ส่ือประสมเร่ือง Tourist attractions 
around our school กรณีศึกษานกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนรัฐบาล จงัหวดักรุงเทพมหานครโดยใช้
รูปแบบวิจยักลุ่มเดียว ท าการวดัสองคร้ัง (One Group Pretest-Posttest Design)  เป็นการทดลองในลกัษณะ
กรณีศึกษากบันกัเรียนกลุ่มประชากรเพียงกลุ่มเดียว  และเก็บขอ้มูลจากการท า Pretest – Posttest  

 
3.3 ประชากร / กลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนรัฐบาลแห่งหน่ึงในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ทั้งหมด 9 หอ้งเรียน  จ  านวนนกัเรียนทั้งหมด  352 คน 
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3.4 ขอบข่ายเน้ือหา 
เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นเน้ือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5  ตามโครงสร้างหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยส่ือประสม
เร่ือง Tourist attractions around our school จ านวน 3 บทเรียน ดงัน้ี 

 Lesson 1 Wat Rakhangkositaram (Temple of the Bell) 
 Lesson 2 Wat Phra Kaew (Temple of the Emerald Buddha) 
 Lesson 3 Wat Arun (Temple of the Dawn) 
 
 

3.5 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 
       3.5.1 ตวัแปรตน้ - การจดัการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษ กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศของ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนรัฐบาล จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยใชส่ื้อประสมเร่ือง Tourist 
attractions around our school 
      3.5.2 ตวัแปรตาม – ทกัษะการฟังภาษาองักฤษ และ ความพึงพอใจของนกัเรียนในการเรียนรู้ดว้ยส่ือ
ประสมเร่ือง Tourist attractions around our school 
 
3.6 ระยะเวลาในการวจิยั 
      จ  านวน 15 คาบ เป็นเวลา 5 สัปดาห์ 
 
3.7 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.7.1 แผนการจดัการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
โดยใช้ส่ือประสมเร่ือง Tourist attractions around our school จ านวน 3 แผน (แผนการเรียนรู้ละ 5 คาบ 
จ านวน 5 สัปดาห์)  
      3.7.2 ส่ือประสมเร่ือง Tourist attractions around our school สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ  านวน 3 บทเรียน   
     3.7.3 แบบทดสอบ Pretest – Posttest เร่ือง Tourist attractions around our school   
     3.7.4 แบบประเมินความพึงพอใจในการใชส่ื้อประสมเร่ือง Tourist attractions around our school 
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยแบบประเมินความพึงพอใจท่ีสร้างข้ึนเพื่อ
เก็บขอ้มูลน้ีมีลกัษณะเป็นแบบ rating scale มี 5 ระดบั คือ   

4.50 - 5.00   มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3.50 - 4.49   มีระดบัความพึงพอใจมาก 
2.50 - 3.49   มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
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1.50 - 2.49   มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
1.00 - 1.49   มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
ทั้งน้ี  แบบประเมินมีค่าความสอดคลอ้ง (IOC ระหวา่ง 0.67 – 1.00) 

3.8 สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั  
 3.8.1 การใชส้ถิติ t-test แบบ dependence samples 

        3.8.2 การใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ( ) และค่าเบ่ียงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 
4. ผลการวจัิย  

จากการวิจยัการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษโดยใชส่ื้อประสมเร่ือง Tourist attractions around 
our school กรณีศึกษานกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนรัฐบาล จงัหวดักรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
สามารถสรุปดงัน้ี 
4.1  ผลดา้นทกัษะการฟังภาษาองักฤษ พบวา่ นกัเรียนท่ีผา่นการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสมมีผลของทกัษะการ
ฟังดีข้ึนกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่าทดสอบสถิติ t (t-test Dependent) เท่ากบั 
14.34 
4.2 นกัเรียนมีความพึงพอใจในการจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ือประสมซ่ึงพบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.62 
 
5. การอภิปรายผล  

จากการวิจยัการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษโดยใชส่ื้อประสมเร่ือง Tourist attractions around 
our school กรณีศึกษานักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนรัฐบาล จงัหวดักรุงเทพมหานครสามารถ
อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 
5.1 จากการศึกษาเร่ืองการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
5 โดยใชส่ื้อประสม  พบวา่ ผลการเรียนรู้ทางดา้นทกัษะการฟังภาษาองักฤษ โดยใชป้ระสม เร่ือง “Tourist 
Attractions  Around  Our  School” มีผลทางการเรียนรู้หลงัเรียนมากข้ึนกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 ค่าสถิติ t  เท่ากบั 14.34 ค่าเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 9.28 และหลงัเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 17.24 โดย
มีผลการเรียนรู้ทางดา้นทกัษะการฟังภาษาองักฤษเพิ่มข้ึน 46 % ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุชาดา  ชยั
มงคล (2555 : บทคดัย่อ) เร่ือง การพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนโกศลวิทยา  กรุงเทพมหานคร  โดยใชส่ื้อประสม ผลการวิจยัพบวา่ผลทางการเรียนรู้หลงัการเรียน
ด้านทักษะการฟังหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติคือ 0.01 ทั้ งน้ีผลท่ีได้อาจสืบ
เน่ืองมาจากการออกแบบส่ือประสมให้เป็นไปตามเทคนิคการสอนแบบ Pre-While-Post ซ่ึงมีลกัษณะเป็น
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การเตรียมความพร้อมให้กบัผูเ้รียนทั้งในช่วงก่อนเรียน  ขณะเรียน  และหลงัเรียนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ืองกนั  จึงท าใหน้กัเรียนมีพฒันาการในดา้นทกัษะการฟังท่ีมาก 
 
5.2 ผลของความพึงพอใจในการจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ือพบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ดว้ยส่ือท่ี
ผูว้ิจยัสร้างข้ึนอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.62  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภาพ   ฐานะ
วจิิตร   (2554 : บทคดัยอ่) เร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เร่ือง งานเกษตร  สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยนกัเรียนมีความพึงพอใจท่ีไดเ้รียนโดยใชบ้ทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียวอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.87 ทั้งน้ีในงานของผูว้ิจยัพบวา่ มีคะแนน
การประเมินสูงท่ีสุดและมีคะแนนเฉล่ียเท่ากนัท่ี 4.74 ในสองรายการคือ รายการประเมินส่ือสามารถสร้าง
ความสนใจใหก้บัผูเ้รียนได ้และ ชรายการประเมินผูเ้รียนไดรั้บความรู้และประโยชน์จากส่ือประสม โดยผล
ความพึงพอใจท่ีได ้ ชอาจมาจากในงานของผูว้ิจยัมีการออกแบบให้ผูเ้รียน  ไดย้ินเสียงท่ีเป็นค าส าคญัดว้ย
เสียงของเจา้ของภาษาในขั้น Pre-listening ดว้ยเทคนิคการเรียนรู้แบบ Pre-While-Post  และทฤษฎีการเรียนรู้
ของการ์เยเ่พื่อสร้างความคุน้เคยใหก้บัผูเ้รียนเสียก่อน   นอกจากน้ีในส่ือประสมยงัมีการใชรู้ปภาพต่างๆ เพื่อ
ช่วยในการจดจ าค าศพัทแ์ละช่วยให้นกัเรียนสามารถคาดเดาเร่ืองท่ีฟังจากส่ิงท่ีเห็นไดซ่ึ้งเป็นลกัษณะเฉพาะ
ของส่ือประสมท่ีน าองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ วีดีโอ  ภาพ  เสียงและข้อความมาประกอบกันเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน และเม่ือผลทางการเรียนรู้ดา้นทกัษะของนกัเรียนมากข้ึนจึงท าให้
นกัเรียนรู้สึกพึงพอใจในการเรียนดว้ยส่ือประสม 
 
6. บทสรุป 

การวิจยัการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษโดยใชส่ื้อประสมเร่ือง Tourist attractions around our 
school กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนรัฐบาล จังหวดักรุงเทพมหานคร ผูว้ิจ ัยมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 
6.1 การสร้างส่ือด้วยตนเองโดยใช้ Ms PowerPoint ควรมีการวางแผน จดัท าโครงเร่ืองและเน้ือหาท่ีจะ
น ามาใช้ท าส่ือ ศึกษาเทคนิคการใช้ Ms PowerPoint หรือโปรแกรมเสริมอ่ืนๆ ประกอบควบคู่ไปกบัการ
วางแผนในการจดัท าส่ือท าใหส่ื้อท่ีสร้างมีความน่าสนใจ  
 6.2 การสร้างส่ือท่ีเป็นลกัษณะของการสอนภาษา  ผูส้อนควรใช้รูปแบบเทคนิคการสอน Pre-While-Post 
ควบคู่กบัการออกแบบส่ือประสม  เพื่อใหก้ารเรียนรู้เป็นไปอยา่งมีระบบและต่อเน่ืองโดยเฉพาะในขั้นเตรียม 
ควรเร่ิมด้วยการออกเสียงค าศัพท์ในแต่ละหน่วย  มีไฟล์เสียงท่ีมาจากเจ้าของภาษาจริงๆ เพราะจาก
ประสบการณ์ของผูว้ิจยัพบว่า บางคร้ังครูท่ีสอนวิชาภาษาองักฤษก็ยงัออกเสียงไม่ถูกตอ้ง เน่ืองมาจากการ



การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 7  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2560                                       วนัท่ี  25  กุมภาพนัธ์  2560 
 Proceedings  of  the  Seventh Conference  2017 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University              25  February  2017  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

119 

 

ออกเสียงในภาษาองักฤษกบัรูปเขียนนั้นไม่ตรงกนั ทั้งน้ีสามารถตดัเสียงได้จากดิกชันนารีซ่ึงมีทั้งแบบ
ออนไลน์หรือจากไฟลซี์ดีรอมท่ีแนบมากบัดิกชนันารีดว้ย 
6.3 ผูส้อนควรตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใชอ้ยา่งสม ่าเสมอเพื่อให้ไม่ติดขดัในระหวา่งท าการสอน ควรส ารวจทุก
คร้ังหลงัโรงเรียนเลิกหรือก่อนเขา้เรียน ควรมีการส ารองขอ้มูลส่ือการสอนไวห้ลายๆ เช่น ใน CD, USB 
Drive, External Portable หรือท่ีอ่ืนๆ เป็นตน้ เน่ืองจาก ในปัจจุบนัมีไวรัสคอมพิวเตอร์ชนิดใหม่ๆ เกิดข้ึนทุก
วนัท่ีอาจจะสามารถท าลายระบบคอมพิวเตอร์หรือไฟลข์อ้มูลได ้
6.4 ประเมิน และส ารวจผลขอ้มูลยอ้นกลบัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้นกัเรียนทราบพฒันาการของทกัษะการฟัง
ภาษาองักฤษของตนเอง ซ่ึงจะช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีก าลังใจมากข้ึนเม่ือทราบว่า
พฒันาการของตนเอง หรือพยายามฝึกฝนจนมีคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนในบทถดัไป 

 
ส าหรับขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไปนั้น ผูว้ิจยัเห็นว่าควรมีการวิจยัการเรียนรู้ด้วยส่ือ

ประสมกบัทกัษะอ่ืนๆ ในภาษาองักฤษต่อไป มีการวิจยัการเรียนรู้ดว้ยส่ือประสมแบบเดียวกนัในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนๆ มีการวิจยัการเปรียบเทียบส่ือประสมกบัส่ือการเรียนรู้หรือเทคนิคการเรียนรู้แบบอ่ืนๆ และ
ควรมีงานวิจยัผลการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษจากส่ือประสมอ่ืนๆ เช่น โฟนิกซ์ (Phonics) เพื่อ
พฒันาทกัษะทางดา้นการฟังต่อไปในอนาคต 
 
7. ผู้วจัิย 
 ศุภวรรณ  เทวกุล มหาบณัฑิต หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
รังสิต จงัหวดัปทุมธานี  
 สมชนก  ภู่อ าไพ อาจารยป์ระจ า หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
รังสิต จงัหวดัปทุมธานี  
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การบูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ส่งเสริมหน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพูดเพือ่อาชีพ 

ในระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
ชมพพูราว  ม่ิงมงคล1* และ ศรีสมร พุม่สะอาด2 

1 มหาบณัฑิต หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต   
2อาจารยป์ระจ า หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต  

 
บทคัดย่อ  

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาหน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพูดในงานอาชีพ โดยบูรณาการ
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหมี้ประสิทธิภาพเท่ากบั 80/80 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนกัเรียนก่อน
และหลงัเรียนตามหน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพูดในงานอาชีพ โดยบูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนในหน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพูดในงานอาชีพ โดย
บูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการวิจยัคร้ังน้ีกลุ่มประชากรไดแ้ก่ ผูบ้ริหารวิทยาลยั จ านวน 1 
คน ครู จ านวน 2 คน และนกัเรียนจ านวน 25 คน ใช้รูปแบบการวิจยัเชิงพฒันา เคร่ืองมือท่ีใช้ มีดงัน้ี 1) 
เคร่ืองมือในการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ หน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพูดในงานอาชีพ โดยบูรณาการหลกัปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง และแผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 3 แผน รวม 9 ชั่วโมง 2) แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนกัเรียนในชั้นเรียน และ 3) แบบบนัทึกผลหลงัการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน  
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 3.1) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เม่ือเรียนจบหน่วยการเรียนรู้
แบบบูรณาการซ่ึงเป็นแบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ และ  3.2) แบบวดัความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพูดในงานอาชีพ โดยบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัเก็บรวมรวบขอ้มูลโดยผูว้ิจยัจดัการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการค านวณหาค่าประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้ (80/80) ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนและหลงัเรียน ผลการวิจยั พบว่า 1) ผล
การพฒันาหน่วยการเรียนรู้ ได้หน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพูดในงานอาชีพ โดยบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ มีค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของผูเ้ช่ียวชาญเท่ากบั 1.00 
เกณฑ์ประสิทธิภาพ เท่ากบั 80.66/82.0  2) ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียน
ตามหน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพูดในงานอาชีพ โดยบูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าคะแนน
หลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของนกัเรียนท่ีมีต่อหน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพดูในงานอาชีพ บูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ 
มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.56 
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Abstract 
 The purposes of this research were (1) to enhance the efficiency value E1/E2 of learning modules 
on Integration of Sufficiency Economy Philosophy to 80/80, (2) to compare the learners’ performance 
before and after the use of the modules, and (3) to evaluate the learners’ satisfaction toward the 
constructed modules. The subjects were one executive staff, two teachers and 25 students. There were 
three instruments: (1) management tools for learning modules on Integration of Sufficiency Economy 
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Philosophy, and 3 lesson plans (9 hours), (2) learners’ group work behavioral observation form, and (3) a 
post-lesson performance record form for the teacher. Data were collected with the use of (1) an  
achievement test with 30 multiple-choice items to assess learners on integrated learning at the end of the 
lesson, and (2) a 5-point scale evaluation form to evaluate student’s satisfaction toward the learned 
modules. Data analysis was by the efficiency criteria E1/E2=80/80,  percentage, mean, standard deviation 
and t-test. The results showed that (1) the modules on Integration of Sufficiency Economy Philosophy at 
the vocational certificate level had an IOC value of 1.00 and the efficiency criteria value E1/E2 at 80/80, 
(2) the students’ post-learning performance was significantly higher than that of the pre-learning at .05, 
and (3) their satisfaction toward the modules was high at 4.56. 
 
Keywords: learning module, professional oral communication, integration of Sufficiency Economy 
Philosophy 
 
1. บทน า 

โลกของเรามีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ท าให้ยุคสมยัมีความเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ทั้ง
ด้านอุตสาหกรรมธุรกิจและการประกอบการในหลายๆ ด้าน จะเห็นได้ว่าปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จ
เหล่านั้นคือ คนหรือทรัพยากรมนุษยท่ี์เขา้มามีส่วนร่วม ช่วยเหลือและด าเนินการ จนท าให้การประกอบการ
ดา้นต่างๆ ประสบความส าเร็จ แต่มนุษยจ์  าเป็นท่ีจะตอ้งมีศกัยภาพและความสามารถต่างๆ ถึงจะสามารถเขา้
มาท างานและท าให้ธุรกิจขบัเคล่ือนต่อไปได ้การท่ีมนุษยจ์ะมีศกัยภาพและความสามารถต่างๆ นั้น เกิดจาก
การเสริมสร้างหรือสั่งสมมาตั้งแต่คร้ังเยาวว์ยั การศึกษาจึงเป็นเพียงส่ิงเดียวท่ีก่อให้มนุษยน์ั้นมีศกัยภาพ 
การศึกษาเป็นส่ิงส าคญั นโยบายดา้นการศึกษาจึงถูกก าหนดข้ึนมาและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองให้เขา้กบัยุคสมยั
ท่ีมีการเปล่ียนแปลง ในการจดัการศึกษานั้นหลกัสูตรเปรียบเสมือนแนวทางในการจดัการเรียนการสอนและ
เป็นแนวทางส าคญัในการบรรลุวตัถุประสงค์ทางการศึกษา เพราะการศึกษาจะดีหรือไม่ดีนั้นข้ึนอยู่กับ
หลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช้เป็นส าคญั  ซ่ึงมีนกัการศึกษาไดใ้ห้ความหมายของหลกัสูตรไว ้ เช่น 
กาญจนา คุณารักษ ์(2553, น. 38) ท่ีวา่หลกัสูตรคือรายวิชาหรือรายการเน้ือหาท่ีโรงเรียนสอน หลกัสูตรเป็น
โครงการหรือแผนหรือขอ้ก าหนด ท่ีประกอบดว้ยจุดมุ่งหมาย โครงสร้างกิจกรรม วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
จดัการเรียนการสอน ท่ีจะน ามาให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความสามารถประสบการณ์ โดยส่งเสริมให้บุคคลไปสู่
ศกัยภาพสูงสุดของตน รู้จกัตนเองสามารถใชชี้วติในสังคมและโลกไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีความสุข  

 
ดว้ยเหตุน้ีครูจึงจ าเป็นตอ้งปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงหลกัสูตรหรือรายวิชา รายละเอียดของเน้ือหา

ตลอดเวลาให้สอดคล้องกบัโลกยุคปัจจุบนัซ่ึงสอดคล้องกบับุญเล้ียง ทุมทอง (2557, น. 166) ไดก้ล่าวว่า 
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คุณสมบติัท่ีส าคญัของหลักสูตรคือ หลักสูตรมีพลวตั และปรับเปล่ียนไปตามความต้องการและความ
เปล่ียนแปลงของสังคม จากคุณสมบติัดงักล่าว การพฒันาหลกัสูตรจึงเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ตลอดเวลาท่ีสภาพสังคมเปล่ียนแปลงดังนั้ น การจัดการศึกษาให้สนองความต้องการของสังคมท่ี
เปล่ียนแปลง การสร้างนวตักรรมเพื่อการเรียนการสอนจึงเป็นส่ิงจ าเป็น และการเปล่ียนแปลงหลกัสูตรใน
ลกัษณะของการพฒันาหลกัสูตรเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ 

 
ในการเรียนรู้นั้นส่ิงท่ีส าคญัและนกัเรียนทุกคนสามารถพบเห็นไดน้ั้นคือหน่วยการเรียนรู้เพราะเป็น

ส่ิงท่ีพบเจอได้จากในต าราเรียนซ่ึงเน้ือหาการเรียนไดแ้บ่งออกเป็นบทหรือเป็นหน่วยการเรียนรู้แล้ว โดย
หน่วยการเรียนรู้ท่ีดีนั้นจะตอ้งมีลกัษณะตรงกบัความมุ่งหมายของการศึกษา มีความเหมาะสมกบัลกัษณะ
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลกัษณ์ของชาติ เน้ือหาสาระการบูรณาการให้มีความสมบูรณ์
เพียงพอท่ีท าให้นกัเรียนคิดเป็น ท าเป็น และพฒันาการในทุกๆ ดา้น ส่งเสริมให้เกิดความรู้ ทกัษะ เจตคติ 
ความคิดริเร่ิม มีความสอดคลอ้งกบัชีวติประจ าวนัสามารถยดืหยุน่ไดต้ามความเหมะสมกบัสภาพการณ์ต่างๆ 
ในตวัหน่วยการเรียนรู้นั้นตอ้งบอกแนวทาง วิธีการสอน และอุปกรณ์ ส่ือการสอนประกอบเน้ือหาสาระไว้
อย่างเหมาะสมและต้องมีการวางกฎเกณฑ์ไวอ้ย่างเหมาะสมแก่การน าไปปฏิบติัและสะดวกแก่การวดั
ประเมินผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชนาธิป พรกุล (2551, น. 18) กล่าววา่หน่วยการเรียนรู้เป็นหวัใจของหลกัสูตร
อิงมาตรฐานจ าเป็นตอ้งมีการออกแบบใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้จึงเป็นความรู้ท่ีครบวงจร
อันเกิดจากการบูรณาการสาระต่างๆ ของกลุ่มการเรียนรู้หน่ึงๆ แล้วจัดเป็นเร่ืองหรือหน่วยย่อยเรียง
ตามล าดบั แต่ละหน่วยควรบูรณาการเน้ือหาสาระของวิชาให้ครบถ้วนหรือมากเท่าท่ีจะท าได้ และควร
ก าหนดเวลาท่ีสอนในแต่ละหน่วยไวด้ว้ย ดงันั้นครูผูส้อนจึงสามารถพฒันาปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้ไดแ้ละ
น าหน่วยการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบติัในหอ้งเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงมิควรน่ิงนอนใจเร่ืองสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง ดงันั้นจึงควรมีการปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้ให้มีความทนัสมยัและเหมาะสมท่ีสามารถจะ
น ามาใชไ้ดจ้ริงในการจดัการเรียนการสอน นอกจากน้ีหน่วยการเรียนรู้ท่ีดีควรมีความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 

 
การพฒันาหน่วยการเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้เดิมให้ไดผ้ลดียิ่งข้ึน

ทั้งในดา้นการวางจุดมุ่งหมาย การจดัเน้ือหาการเรียนการสอน การวดัและประเมินผลอ่ืนๆ เพื่อให้บรรลุถึง
จุดมุ่งหมายอนัใหม่ท่ีวางไว ้การพฒันาหน่วยการเรียนรู้เป็นการปรับปรุงแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงหน่วยการ
เรียนรู้ ในการวางแผนพฒันาหน่วยการเรียนรู้นั้ นต้องค านึงถึงสังคม ปรัชญาการศึกษา และนักเรียน 
ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้ บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีวางแผนพฒันาหน่วยการเรียนรู้ จะตอ้งประกอบดว้ยบุคคล
หลายฝ่ายร่วมมือร่วมใจกนันบัตั้งแต่ นกัวิจยั ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน เพื่อท่ีจะให้
กระบวนการพฒันาหน่วยการเรียนรู้ด าเนินไปจนบรรลุผลสูงสุด ในปัจจุบนัการจดัการเรียนรู้ส่งเสริมให้
นกัเรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ต่างๆ จะช่วยพฒันานกัเรียนทั้งดา้นร่างกาย 
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จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความเช่ือมัน่ในตนเองเป็น การจดัการเรียนรู้จะเนน้การ
เรียนรู้แบบบูรณาการ ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ในลกัษณะองค์รวม การบูรณาการเป็นการก าหนดเป้าหมายการ
เรียนรู้ร่วมกนัยึดผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยน ากระบวนการเรียนรู้ท่ีต่างรายวิชาต่างเร่ืองราว มาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ อาจจัดการเรียนการสอนครูคนเดียว หรือสอนหลายคนในหัวข้อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ (2546, น. 21-22) ทั้งน้ีการบูรณาการสาระการเรียนรู้ต่างๆ จะช่วยให้
ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้เขา้กบัชีวิตจริง และยงัช่วยลดความซ ้ าซ้อนของเน้ือหาในหลกัสูตรดว้ย 
และสามารถสะทอ้นถึงสมรรถนะของนกัเรียนดว้ย  

 
ดงันั้นในการจดัการเรียนรู้ในปัจจุบนั การจดัการศึกษาตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาถึงระดบัอาชีวศึกษา

ครูส่วนใหญ่จะน าแนวคิดและหลกัการของการบูรณาการไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ดงังานวิจยัของ กรรยา 
จิตฟุ้ง (2556, น. 30) และเจษฎาวฒิุ พวัพนัสวสัด์ิ (2556, น. 168) ซ่ึงจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการ พบวา่
นวัตกรรมการเรียนการสอนแนวใหม่น้ีสามารถพัฒนาผลการเรียนรู้รายวิชา ตามหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  นอกจากน้ีผูว้ิจยัเป็นครูผูส้อนในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพจึงเห็นวา่หลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะน าไปสู่การมีอาชีพของนกัเรียนในอนาคต จึงควรมีการ
พฒันารายวิชาดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัโดยเฉพาะมุ่งเน้นไปท่ีหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเป็นหลกัปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสว่า “เศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวติ รากฐานความมัน่คงของแผน่ดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มท่ีถูกตอกรองรับ
บา้นเรือนตวัอาคารไวน้ัน่เอง ส่ิงก่อสร้างจะมัน่คงไดก้็อยู่ท่ีเสาเข็ม แต่คนส่วนมากไม่เห็นเสาเข็มและลืม
เสาเข็มเสียดว้ยซ ้ าไป” ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2550, น. 1) ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
ทรงช้ีแนะแนวทางในการด าเนินชีวิตโดยใชท้างสายกลาง และด ารงอยู่ปฏิบติัตนในทางท่ีควรจะเป็นโดยมี
พื้นฐานมาจากวถีิชีวติดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา และมีทกัษะการน าไปใช้
ในการประกอบอาชีพเพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพการเปล่ียนแปลงการด าเนินชีวิตในสังคมโลกไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
2. วตัถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพฒันาหน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพูดในงานอาชีพ โดยบูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มี
ประสิทธิภาพ (E1/E2=80/80) 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียนตามหน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพูดในงาน
อาชีพ โดยบูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนในหน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพูดในงานอาชีพ โดย
บูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ขอ้มูลยอ้นกลบั 

3. วธีิด าเนินการวจัิย  
3.1 กรอบแนวความคิดในการท าการวจิยั 

    สร้างและพฒันาหน่วยการเรียน                             ทดลองใชห้น่วยการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 
3.2 สมมติฐาน 
      3.2.1 หน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพดูในงานอาชีพ โดยบูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพฒันาข้ึน
มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ ์(E1/E2 สูงกวา่ 80/80) 
      3.2.2 ผลการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพูดในงานอาชีพ โดยบูรณาการ
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
      3.2.3 นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนในหน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพูดในงานอาชีพ โดยบูรณาการ
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูใ่นระดบัมาก  
 
3.3 ประชากร 

3.3.1 ผูบ้ริหารวทิยาลยั จ านวน 1 คน 
3.3.2 ครูผูส้อนรายวชิาภาษาไทยเพื่ออาชีพ จ านวน 2 คน 
3.3.3 นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 25 คน 
 

3.4 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.4.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพูดในงานอาชีพ โดยบูรณาการหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ   
3.4.2 ตวัแปรตามไดแ้ก่  

         1. ประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพูดในงานอาชีพ โดยบูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

ตวัแปรตน้ 
หน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพดูในงานอาชีพ โดยบูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ตวัแปรตาม 
1) ประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพดูในงานอาชีพ โดยบูรณาการ
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2) ผลการเรียนรู้เร่ืองการพดูในงานอาชีพ 
3) ความพึงพอใจต่อหน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพดูในงานอาชีพของนกัเรียน 

ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน 

พฒันาหน่วยการเรียนรู้ 

ทดลองใช ้
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         2. ผลการเรียนรู้เร่ืองการพดูในงานอาชีพ 
         3. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนในหน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพดูในงานอาชีพของนกัเรียน 
 
3.5 รูปแบบการวจิยั 
      การวิจยัน้ีใช้รูปแบบการวิจยัเชิงพฒันาแนวทางในการด าเนินการวิจยั มี 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ศึกษาขอ้มูล
พื้นฐานและความตอ้งการในการพฒันาหน่วยการเรียนรู้ การพฒันาหน่วยการเรียนรู้ และ ทดลองน าหน่วย
การเรียนรู้ไปใชจ้ดัการเรียนรู้ 
 
3.6 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  การวจิยัคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบไปดว้ย 
      3.6.1 เคร่ืองมือในการจดัการเรียนรู้ไดแ้ก่ 

         1. หน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพดูในงานอาชีพ โดยบูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         2. แผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 3 แผน รวม 9 ชัว่โมง 
         3. แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนกัเรียน  
         4. แบบบนัทึกผลหลงัการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน 

      3.6.2 เคร่ืองมือเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ 
                1. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ทา้ยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการซ่ึงเป็นแบบปรนัยชนิด 4 
ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ 
                2. แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพูดใน
งานอาชีพ โดยบูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
 
3.7 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัโดยจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามขั้นตอน
ดงัน้ี 
 3.7.1 ปฐมนิเทศกลุ่มประชากรเก่ียวกบัขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพูดใน
งานอาชีพ โดยบูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     3.7.2 ด าเนินการจดัการเรียนรู้ใช้หน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพูดในงานอาชีพ โดยบูรณาการหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 3 แผน 9 ชัว่โมง และเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนของกระบวนการวิจยั
เชิงพฒันา 
     3.7.3 หลงัจากเรียนครบทุกแผน ท าการทดสอบวดัผลการเรียนรู้ของนกัเรียน และประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพูดในงานอาชีพ โดยบูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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3.8 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
      3.8.1 ตรวจสอบประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้โดยการหาค่า E1/E2 
      3.8.2 ค  านวณหาค่าสถิติพื้นฐานโดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และ หาค่าร้อยละของขอ้มูลทัว่ไป 
      3.8.3 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียนเป็นรายบุคคลและทั้งหอ้ง 
               1. เปรียบเทียบผลการเรียนรู้รายบุคคลโดยพิจารณาจากคะแนนผลการเรียนรู้ของนกัเรียนก่อนและ
หลงัเรียน 
               2. เปรียบเทียบผลการเรียนรู้นักเรียนทั้งห้อง ก่อนและหลังเรียนหาค่า (x ̄) และ S.D. แล้ว
เปรียบเทียบโดยใช ้t-test 
      3.8.4 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีจดัการเรียนรู้ โดยใช้หน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพูดในงาน
อาชีพ โดยบูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปรียบเทียบค่าเฉล่ียกบัเกณฑ ์

 
4. ผลการวจัิย  ผูว้จิยัไดส้รุปผลการวจิยัออกเป็น 3 ขอ้ ดงัน้ี 
4.1 ผลการพฒันาหน่วยการเรียนรู้เรียนรู้เร่ืองการพดูในงานอาชีพ บูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.1.1 การพฒันาหน่วยการเรียนรู้เรียนรู้เร่ืองการพูดในงานอาชีพ บูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรี ยนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ แบบบนัทึกสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียน และบนัทึกการสอน ซ่ึง
บูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ผลการวิเคราะห์คุณภาพของหน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพูดใน
งานอาชีพ บูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสร้างข้ึนมีความเหมาะสมขององค์ประกอบ มีความ
สอดคล้องระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ภายในหน่วย และมีค่าดชันีเท่ากบั 1.00 แสดงว่าหน่วยการเรียนรู้
เรียนรู้เร่ืองการพดูในงานอาชีพ บูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณภาพ 
        4.1.2 ประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพดูในงานอาชีพ บูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์E1/E2 เท่ากบั 80.66/82.00 ซ่ึงพบวา่ประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ 
 
4.2 ผลการทดลองน าหน่วยการเรียนรู้ไปใชจ้ดัการเรียนรู้ 
 ผลการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเรียนโดยใช้หน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพูดในงานอาชีพ 
บูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมทั้งหอ้งพบวา่ นกัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ียก่อนเรียน เท่ากบั 
7.40 ค่าเฉล่ียหลงั เรียนเท่ากบั 24.60 และเม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช ้t-test พบวา่ นกัเรียน
มีผลการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพูดในงานอาชีพ บูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลงัเรียน 
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนในหน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพูดในงานอาชีพ 
บูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยหน่วยการเรียนรู้เร่ืองการ
พดูในงานอาชีพ บูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x ̄=4.56)   
 
5. การอภิปรายผล  
5.1 ผลการพฒันาหน่วยการเรียนรู้ 
  หน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพูดในงานอาชีพ โดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีค่า
ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 80.66/82.00 จากการทดลองใชก้บัประชากร พบวา่ ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ
ในระหวา่งใชห้น่วยการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 20.16 คิดเป็นร้อยละ 80.66 และหลงัใชห้น่วยการเรียนรู้มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 20.50 คิดเป็นร้อยละ 82.00 ซ่ึงมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้80/80 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐิติพร จินดาพงษ์ (2550) ท าการพฒันาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เร่ือง 
กล้วยไข่ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 พบว่าหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ประสิทธิภาพ 
83.26/86.67 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ 80/80 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จอมขวญั แสนสะอาด (2555) ผลสัมฤทธ์ิ
ในการเรียนวชิาโปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ โดยการจดัการเรียนการสอน ท่ีใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ร่วมกนั
แบบร่วมกนัคิดของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 ห้อง 5 พบวา่ประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการเรียนมีค่า E1เท่ากบั 88.53 และค่า E2เท่ากบั 87.48 ซ่ึงมีค่าสูงกวา่เกณฑ ์
 
5.2 ผลการทดลองน าหน่วยการเรียนรู้ไปใชจ้ดัการเรียนรู้ 
 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียนตามหน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพูดใน
งานอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนทั้ งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากหลกัสูตรเศรษฐกิจพอเพียงได้สร้างตามกระบวนการสร้างเอกสารท่ีถูกตอ้ง มีการตรวจสอบ
คุณภาพดว้ยผูเ้ช่ียวชาญ มีล าดบัเน้ือหาจากง่ายไปหายาก เน้ือหาและกิจกรรมสอดคลอ้งกบัการน าความรู้ท่ีได้
ไปประกอบอาชีพของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนและได้เรียนรู้สถานการณ์ใหม่ๆ ซ่ึง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ฐิติพร จินดาพงษ์ (2550) ท าการพฒันาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เร่ือง 
กลว้ยไข่ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฟาดีละฮ ์ศรัทธาสุภคักุล (2557) ไดท้  า
การพฒันาหน่วยการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน เร่ือง พืชภูมิปัญญา ท่ีใช้กระบวนการสืบคน้ทางวิทยาศาสตร์ในการ
เรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 3 อ าเภอเจาะไอร้อง จงัหวดันราธิวาส พบวา่ ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ เร่ืองพืชภูมิปัญญา หลงัใชห้น่วย
การเรียนรู้ทอ้งถ่ิน สูงกวา่ก่อนใชห้น่วยการเรียนรู้ทอ้งถ่ินอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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5.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ 
 นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อหน่วยการเรียนรู้เร่ืองการพูดในงานอาชีพ โดยบูรณาการหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x ̄= 4.56) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จอมขวญั แสนสะอาด 
(2555) ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวชิาโปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพโดยการจดัการเรียนการสอนท่ีใชเ้ทคนิค
การเรียนรู้ร่วมกนัแบบร่วมกนัคิด ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 ห้อง 5 พบว่า
ผูเ้รียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกบั วนัทนีย์ หมวดเมือง (2553, น. 91-92) ได้
ท าการศึกษาการพฒันาแผนการจดักิจกรรม การเรียนรู้เร่ือง ระบบนิเวศ โดยใช้วฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
ร่วมกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 
6. บทสรุป 
6.1 ขอ้เสนอแนะ 
 6.1.1 หน่วยการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเพียงพอจะน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนไดโ้ดยศึกษา
กิจกรรมใหช้ดัเจน 
       6.1.2 จากผลการวิจยัจะไดก้ระบวนการพฒันาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ
ดงันั้นครูผูส้อนสามารถใชก้ระบวนการดงักล่าวเพื่อพฒันาหน่วยการเรียนรู้เร่ืองอ่ืนๆ ให้สอดคลอ้งกบัหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความสนใจของผูเ้รียน โดยการพิจารณาเตรียมการส ารวจขอ้มูล และความ
เหมาะสมของหน่วยการเรียนรู้และผูเ้รียน เพื่อให้ไดห้น่วยการเรียนรู้ท่ีบูรณราการ และสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการต่อไป 
      6.1.3 ในการท าหน่วยการเรียนรู้น้ีไปจดัการเรียนการสอนครูควรมีการวดัผลการพูดโดยปฏิบติัจริง
ควบคู่กบัการท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีชดัเจน 
 
6.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
       6.2.1 ควรพฒันาและหาประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการในเร่ืองอ่ืนๆ ให้
สอดคล้องกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงความส าคญัของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ 
       6.2.2 ควรพฒันาและหาประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น 
รูปแบบการเช่ือมโยง (Connected Model) หรือรูปแบบการบูรณาการ (Integrated Model) หรือรูปแบบบูรณา
การระหวา่งวชิา โดยคณะครูผูส้อนร่วมกนัสอนเป็นคณะ (Team Teaching) 
       6.2.3 ควรพฒันาหน่วยการเรียนรู้อ่ืนๆ ในรายวิชาน้ีในวิธีการเดียวกบัการวิจยัในคร้ังน้ีและตวัแปร
ตามอ่ืนๆ เช่นผลการพดูในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นจริง 
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บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาภาพรวมของการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาในส่ีมหาวิทยาลยั
เอกชน และเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลอนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุชั้นปี มหาวิทยาลยั และคณะท่ีศึกษา ท่ีมีผลต่อการ
รู้สารสนเทศของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัเอกชน กลุ่มตวัอยา่ง คือนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัเอกชน จ านวน 
400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือแบบสอบถาม โดยการวเิคราะห์ดว้ยค่าสถิติบรรยาย พบวา่ภาพรวมของ
การรู้สารสนเทศของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัเอกชน อนัไดแ้ก่ การระบุ (identify) การก าหนดขอบเขต 
(scope) การวางแผน (plan) การรวบรวม (gather) การประเมิน (evaluate) การจดัการ (manage) และการ
น าเสนอ (present)  มีค่าเฉล่ีย (Mean) อยูร่ะหวา่ง 3.976 – 4.164 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) อยู่ระหว่าง .583 - .679 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนของตวัแปรเชิงพหุแบบสองทาง 
(Multivariate analysis of variance: 2 Way MANOVA) พบวา่ อายุมีผลต่อการรวบรวม มหาวิทยาลยัท่ีศึกษา
มีผลต่อการวางแผน การประเมิน การจดัการ การน าเสนอ และการรวมรวมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ในขณะท่ีเพศ ชั้นปี และคณะท่ีศึกษาไม่มีผลต่อการรู้สารสนเทศของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเอกชน 

ค าส าคัญ: ปัจจยัส่วนบุคคล,  การรู้สารสนเทศ,  นกัศึกษา,  มหาวทิยาลยัเอกชน 

 

 

 

 

 



การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 7  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2560                                       วนัท่ี  25  กุมภาพนัธ์  2560 
 Proceedings  of  the  Seventh Conference  2017 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University              25  February  2017  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

132 

 

The Effect of Individual Characteristic Factors on Information Literacy   
of Students in Private Universities 
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Abstract 

The purposes of this research were: 1) to study information literacy of students in four private 
universities; and 2) to investigate the effect of individual characteristics--gender, age, class, university, 
and faculty—on information literacy of students in three private universities. Questionnaires were used to 
collect data from 400 subjects. Data obtained were analyzed using descriptive statistics and Multivariate 
analysis of Variance: Two-way MANOVA. The findings revealed that the mean values of information 
literacy variables--Scope, Plan, Gather, Evaluate, Manage, and Present—were high between 3.976 – 4.164 
with standard deviation between .583 - .679.  The results pointed to the effect of age on Gather, and  
university on Plan, Evaluate, Manage, Present and Gather.  Gender, class, and faculty appeared to have no 
effect on any of the information literacy variables under study. 

Keywords: Individual Characteristics,  Information Literacy,  University Students, Private Universities 

1. บทน า 
การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ถือเป็นแนวคิดสากลและเป็นสมรรถนะหลกัของบุคคลใน

ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงการรู้สารสนเทศนั้นมีความส าคญัทั้งต่อการด ารงชีวิตและการศึกษาทั้งในระดบัพื้นฐาน
และระดบัสูง ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอธัยาศยั ตลอดจนการศึกษาตลอด
ชีวติโดยรวม และเก่ียวขอ้งกบัทกัษะในหลากหลายดา้น ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความคิด พึ่งตนเองได ้รู้จกัวิธี
แกปั้ญหา โดยใชก้ระบวนการเรียนการสอนท่ีช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถศึกษา คน้ควา้หาขอ้มูลเพื่อการ
แก้ปัญหาได้ ดงันั้นทกัษะการรู้สารสนเทศจึงมีบทบาทส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อการเตรียมคนเข้าสู่โลกยุค
สารสนเทศและสังคมฐานความรู้ (ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2556; และอรรจน์ 
บณัฑิตย,์ 2556) 

 
ทั้งน้ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ซ่ึงเ ป็นการก าหนดการเ รียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาของประเทศไทย ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีนกัศึกษาพฒันาข้ึนในตนเองจาก
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ประสบการณ์ท่ีได้รับระหว่างการศึกษา โดยก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัให้บณัฑิตมีอย่างน้อย 5 ดา้น 
(ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) ดงัน้ี 

 
1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพฒันานิสัยในการประพฤติอย่างมี

คุณธรรม จริยธรรม และดว้ยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตน และส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิต
ในความขดัแยง้ทางค่านิยม การพฒันานิสัยและการปฏิบติัตนตาม ศีลธรรม ทั้งในเร่ืองส่วนตวัและสังคม 

2. ดา้นความรู้  (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขา้ใจ การนึกคิด และการน าเสนอ
ขอ้มูล การวิเคราะห์และจ าแนกขอ้เท็จจริงในหลกัการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการ ต่างๆ และสามารถ
เรียนรู้ดว้ยตนเองได ้

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการ วิเคราะห์สถานการณ์
และใชค้วามรู้ ความเขา้ใจในแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์และการ
แกปั้ญหา เม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีไม่ไดค้าดคิดมาก่อน 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  (Interpersonal Skills and 
Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผูน้ า ความรับผิดชอบ  ต่อ
ตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผดิชอบ ในการเรียนรู้ของตนเอง 

5. ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 
Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข ความสามารถในการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ความสามารถในการส่ือสารทั้งการพูด การ
เขียน และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ดว้ยความสามารถในการกลัน่กรองสารสนเทศอีกดว้ย (นฤมล ร่ืน
ไวย,์ 2552) 

 
จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันส่งผลให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก

เปล่ียนแปลงไป เกิดการศึกษาทางไกลและการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพิ่มมากข้ึนอยา่งหลีกเล่ียง
ไม่ได้ การส่ือสารและการจัดเก็บข้อมูลความรู้เปล่ียนแปลง ข้อมูลต่างๆ ถูกจัดเก็บในรูปของส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนงัสือดิจิทลั การส่งผา่นขอ้มูลโดยใชอิ้นเตอร์เน็ต การประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการเผยแพร่เน้ือหาของอาจารย์ผูส้อนโดยใช้ส่ืออินเตอร์เน็ต เป็นต้น จึงท าให้
คุณสมบัติของการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาเร่ืองการรู้สารสนเทศกลายเป็นปัจจัยส าคัญของการศึกษา 
ระดบัอุดมศึกษาในยคุศตวรรษท่ี 21 น้ี (จนัทิมา เขียวแกว้, ม.ป.ป.; ชุติมา สัจจานนัท์, 2556; ศรีสุภา นาคธน, 
ม.ป.ป.; และ Altbach & Peterson, 2007) 
 



การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 7  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2560                                       วนัท่ี  25  กุมภาพนัธ์  2560 
 Proceedings  of  the  Seventh Conference  2017 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University              25  February  2017  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

134 

 

ทั้งน้ีสมาคมห้องสมุดวิทยาลัย หอสมุดแห่งชาติ และห้องสมุดอุดมศึกษา ในประเทศอังกฤษ 
(Society of College, National and University Libraries) ไดก้  าหนดแนวคิดเร่ืองการรู้สารสนเทศส าหรับ
อุดมศึกษา โดยใหค้วามหมายวา่การรู้สารสนเทศของบุคคลจะแสดงใหเ้ห็นถึงทกัษะในการเก็บรวบรวม การ
ใช้ การจดัการ การสังเคราะห์ และสร้างข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม โดย
ก าหนดเร่ืองการรู้สารสนเทศไวใ้นรูปแบบของโมเดลเจ็ดเสาหลกัของการรู้สารสนเทศ: โมเดลหลกัของการ
อุดมศึกษา (The SCONUL Seven Pillars of Information Literacy: Core Model for Higher Education) 
(SCONUL, 2011 และ Bernnard and others, 2014) 

 
ในระยะเวลาท่ีผ่านมายงัไม่พบว่ามีการศึกษาวิจยัในเร่ืองของการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเอกชนโดยใช้แนวคิดเร่ืองการรู้สารสนเทศในรูปแบบของโมเดลเจ็ดเสาหลักของการรู้
สารสนเทศ: โมเดลหลกัของการอุดมศึกษา (The SCONUL Seven Pillars of Information Literacy: Core 
Model for Higher Education) ของสมาคมห้องสมุดวิทยาลยั หอสมุดแห่งชาติ และห้องสมุดอุดมศึกษา ใน
ประเทศองักฤษ (Society of College, National and University Libraries) (SCONUL, 2011 และ Bernnard 
and others, 2014) อนัประกอบดว้ย 

 
1. การระบุ (Identify) คือ สามารถระบุความตอ้งการส่วนบุคคลส าหรับขอ้มูลสารสนเทศ 

ตระหนกัถึงความตอ้งการสารสนเทศ กล่าวคือบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญในการระบุ จะสามารถท่ีจะก าหนด
ความตอ้งการส่วนบุคคลส าหรับขอ้มูลสารสนเทศได ้ 

2. การก าหนดขอบเขต (Scope) คือ สามารถก าหนดขอบเขตท่ีตอ้งการของขอ้มูล สามารถคน้หา
ช่องวา่งทางสารสนเทศ สามารถท่ีจะประเมินความรู้ในปัจจุบนั 

3. การวางแผน (Plan) คือ สามารถก าหนดกลยทุธ์ในการเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศ ก าหนดวธีิการ
เขา้ถึงขอ้มูล สร้างยทุธวธีิในการคน้หา และสามารถระบุแหล่งของสารสนเทศท่ีแตกต่างกนัได ้

4. การรวบรวม (Gather) คือ สามารถคน้หาและเขา้ถึง ตลอดจนการรวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งการได ้
โดยเลือกแหล่งสารสนเทศท่ีจะสามารถน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดได ้ 

5. การประเมิน (Evaluate) คือ สามารถตรวจสอบกระบวนการการศึกษาคน้ควา้ วิจยั และ
เปรียบเทียบ การประเมินขอ้มูลสารสนเทศโดยเปรียบเทียบจากแหล่งขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั  

6. การจดัการ (Manage) คือ สามารถจดัระเบียบขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ยา่งมืออาชีพ เป็นระบบ และ
ถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรมและถูกกฎหมาย ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ ตลอดจนมีการอา้งอิงอยา่งถูกตอ้ง  
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การรู้สารสนเทศของบุคคล 

Information  

Literate Person 

การระบุ 

Identify 

การจดัการ

Manage 

การก าหนด
ขอบเขต
Scope 

การ
วางแผน
Plan 

การ
รวบรวม
Gather 

การ
ประเมิน
Evaluate 

การ

น าเสนอ

Present 

7. การน าเสนอ (Present) คือ สามารถน าความรู้ท่ีไดม้าประยุกตใ์ช ้น าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ 
วจิยั การสังเคราะห์ขอ้มูลเก่าและขอ้มูลใหม่ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่และสามารถเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศ
นั้นในหลากหลายวธีิ  

ซ่ึงการรู้สารสนเทศของบุคคลในระดบัอุดมศึกษาดงักล่าวขา้งตน้สามารถแสดงใหเ้ห็นเป็นภาพ  ดงั
ภาพประกอบท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: แผนภาพการรู้สารสนเทศ: การรู้สารสนเทศของบุคคลในระดบัอุดมศึกษา 
ท่ีมา: SCONUL. (2011). The SCONUL seven pillars of information literacy: Core model for higher education. United of Kingdom: 
SCONUL Working Group on Information Literacy. 
 

 ดังนั้นผลของการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีสามารถน าไปใช้มาเป็นแนวทางในการศึกษา เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างความเข้าใจถึงการรู้สารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลยัเอกชน อนัจะเกิด
ประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนการสอนและจดัการเรียนรู้ในมหาวิทยาลยัเอกชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อศึกษาภาพรวมของการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัเอกชน 
2.2 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัเอกชน 
 
3. วธีิด าเนินการวจัิย 
3.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั 

ประชากรท่ีศึกษาวิเคราะห์และเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั คือ นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัเอกชน
ในประเทศไทย สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยศึกษาจากมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมี
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นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด 4 ใน 5 อนัดบัแรกเป็นเกณฑ์ ได้แก่ มหาวิทยาลยัรังสิต 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จ านวน 86,900 คน (ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2559)  

3.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
ในการวจิยัคร้ังน้ีก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากตารางส าเร็จรูปของ ศิริชยั กาญจนวาสี, ทวีวฒัน์ 

ปิตยานนท์ และดิเรก ศรีสุโข (2555) ท่ีก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างส าหรับศึกษาสัดส่วนของประชากร 
(P) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยให้มีค่าความคลาดเคล่ือน (E) ของการประมาณค่าสัดส่วนท่ีเกิดข้ึน
ไดใ้นระดบั .05 และเม่ือขนาดของประชากรอยูท่ี่ <100,000 จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างท่ี 399 ตวัอย่าง 
ผูว้ิจยัจึงได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างไวท่ี้ 400 ตวัอย่าง จากนั้นเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งโควตา 
(Quota sampling) โดยแบ่งจ านวนกลุ่มตวัอย่างด้วยจ านวนแบบสอบถามในแต่ละมหาวิทยาลยั จ  านวน
มหาวิทยาลยัละ 100 ชุดเท่ากนั และเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) 

 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

ผูว้ิจ ัยได้ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaires) ซ่ึงผูว้ิจ ัยสร้างเคร่ืองมือส าหรับใช้เก็บ
รวบรวมขอ้มูลท่ีได้รับการพฒันาและประยุกต์จากแนวคิด ทฤษฎี การวดัค่าตวัแปรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน
งานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ และน าขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์หลกัการ แนวคิด และทฤษฎี 
มาวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) เพื่อน าขอ้มูลไปพฒันาเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั โดยก าหนดเป็น
ขอบข่ายในการวิจยัและสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นโดยใช้มาตรวดัประมาณค่า 5 ระดบัของไลเคิร์ท 
(Likert rating scale) (Likert, 1932) และการทดสอบหาค่าความเท่ียง (Reliability) โดยผูว้ิจยัไดน้ าเคร่ืองมือท่ี
พฒันาแลว้ไปทดลองใชก้บักลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั จ  านวน 40 คน แลว้น าแบบสอบถามกลบัมา
ปรับปรุงคุณภาพ โดยหาค่าความเท่ียง (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’ s Alpha Coefficient : α) (Cronbach, 1990) ซ่ึงพบวา่ค่าความเท่ียงท่ีไดมี้ค่าอยูร่ะหวา่ง .884 - 
.939  ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสม (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) 

3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ การ

แจกแจงความถ่ี (frequency) ร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (x̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความเบ ้(Skewness) 
และความโด่ง (Kurtosis) จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนของตวั
แปรเชิงพหุแบบสองทาง (Multiple Analysis of Variance: 2 Way MANOVA) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหวา่งกลุ่ม 
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4. ผลการวจัิย 
การวจิยัคร้ังน้ีเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมี

จ านวนมากท่ีสุด 4 ใน 5 อนัดบัแรก ซ่ึงประกอบดว้ย มหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย และมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั จ านวน 400 คน โดยขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย
ขอ้มูลเก่ียวกบั เพศ อาย ุชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา มหาวทิยาลยัท่ีสังกดั และคณะวชิาท่ีสังกดั 

 
กลุ่มตวัอย่างท่ีเก็บขอ้มูลมีจ านวนทั้งส้ิน 400 คน เป็นเพศชาย จ านวน 184 คน (ร้อยละ 46) เพศ

หญิง จ านวน 216 คน (ร้อยละ 54) อาย ุ19 – 21 ปี จ  านวน 251 คน (ร้อยละ 62.8) รองลงมาคือ อายุ 22 – 24 ปี 
จ  านวน 115 คน (ร้อยละ 28.8) อายุ 18 ปี หรือต ่ากว่า จ  านวน 20 คน (ร้อยละ 5.0) และ อายุ 25 ปีข้ึนไป 
จ านวน 14 คน (ร้อยละ 3.5) ตามล าดบั โดยท่ีกลุ่มตวัอย่างก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 3 จ านวน 135 คน (ร้อยละ 
33.8) รองลงมาคือชั้นปีท่ี 2 จ  านวน 107 คน (ร้อยละ 26.8) ชั้นปีท่ี 1 จ  านวน 101 คน (ร้อยละ 25.3) และชั้นปี
ท่ี 4 จ  านวน 57 คน (ร้อยละ 14.3) ตามล าดบั 

 
ส่วนมหาวทิยาลยัท่ีสังกดันั้นพบวา่ มหาวทิยาลยัรังสิต มหาวทิยาลยักรุงเทพ มหาวิทยาลยัหอการคา้

ไทย และมหาวทิยาลยัอสัสัมชญั มีจ  านวนกลุ่มตวัอยา่งเท่ากนัคือ มหาวิทยาลยัละ 100 คน (ร้อยละ 25.0) ซ่ึง
กลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นคณะวิชาท่ีสังกดักลุ่มบริหารและเศรษฐศาสตร์ จ  านวน 128 คน (ร้อยละ 32.0) รองลงมา
คือคณะวิชาท่ีสังกดักลุ่มวิทยาศาสตร์ จ  านวน 97 คน (ร้อยละ 24.3) คณะวิชาท่ีสังกดักลุ่มมนุษยศาสตร์ 
จ านวน 89 คน (ร้อยละ 22.3)  และคณะวิชาท่ีสังกัดกลุ่มสังคมศาสตร์ จ  านวน 86 คน (ร้อยละ 21.5) 
ตามล าดบั รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 จ  านวนและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
           (N = 400) 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
 

1. ชาย 
2. หญิง 

184 
216 

46.0 
54.0 

อายุ 1. 18 ปีหรือต ่ากวา่ 
2. 19 – 21 ปี 
3. 22 – 24 ปี 
4. 25 ปีข้ึนไป 

20 
251 
115 
14 

5.0 
62.8 
28.8 
3.5 

ช้ันปีทีก่ าลงัศึกษา 1. ชั้นปีท่ี 1 
2. ชั้นปีท่ี 2 

101 
107 

25.3 
26.8 
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ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

3. ชั้นปีท่ี 3 
4. ชั้นปีท่ี 4 

135 
57 

33.8 
14.3 

มหาวทิยาลยัทีสั่งกดั 1. มหาวทิยาลยัรังสิต 
2. มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
3. มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
4. มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

100 
100 
100 
100 

25.0 
25.0 
25.0 
25.0 

คณะวชิาทีสั่งกดั 1. คณะวชิาท่ีสังกดักลุ่มมนุษยศาสตร์ 
2. คณะวชิาท่ีสังกดักลุ่มสังคมศาสตร์ 
3. คณะวิชาท่ีสังกัดกลุ่มบริหารและ

เศรษฐศาสตร์ 
4. คณะวชิาท่ีสังกดักลุ่มวทิยาศาสตร์ 

89 
86 

128 
 

97 

22.3 
21.5 
32.0 

 
24.3 

 
ผลการวเิคราะห์ตามวตัถุประสงคเ์พื่อวดัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบของ

การรู้สารสนเทศ ได้แก่ การระบุ การก าหนดขอบเขต การวางแผน การรวบรวม การประเมิน การจดัการ 
และการน าเสนอ เพื่อศึกษาภาพรวมของการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัเอกชนพบว่า โดย
ภาพรวมตวัแปรมีค่าเฉล่ีย (Mean) อยูร่ะหวา่ง 3.976 – 4.164 แสดงวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัตวั
แปรในระดบัมาก เม่ือพิจารณาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มีค่าอยูร่ะหวา่ง .583 - .679 
แสดงวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อตวัแปรสอดคลอ้งกนั และขอ้มูลมีการกระจายตวัอยูใ่กลก้บัค่าเฉล่ีย 
เน่ืองจากค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีไดน้ั้นมีค่าไม่เกิน 1 ส่วนค่าความเบ ้(Skewness) หรือค่าความไม่
สมมาตรของการแจกแจงในภาพรวม พบวา่ ค่าความเบข้องตวัแปรมีค่าเป็นลบ แสดงวา่ทุกตวัแปรมีการแจก
แจงข้อมูลในลักษณะเบ้ซ้าย ค่าเฉล่ียของตวัแปรจึงค่อนข้างสูง โดยอยู่ในระดับมากในทุกตวัแปร เม่ือ
พิจารณาค่าความโด่ง (Kurtosis) หรือค่าความสูงของการแจกแจงพบวา่ ตวัแปรท่ีศึกษาในคร้ังน้ีมีค่าความ
โด่งต ่ากวา่ปกติ คือค่าความโด่งมีค่านอ้ยกวา่ 3 แสดงวา่ขอ้มูลมีการกระจายตวัมากท าให้มีการแจกแจงค่อน
คา้งป้านหรือโคง้นอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาค่าความเบแ้ละความโด่ง พบวา่ค่าความเบแ้ละความโด่ง
มีความแตกต่างจากศูนยเ์พียงเล็กน้อย และจดัว่าเขา้ใกลศู้นย ์จึงถือว่าตวัแปรสังเกตไดมี้การแจกแจงขอ้มูล
เป็นโคง้ปกติ (Normal curve) จึงมีความเหมาะสมเพียงพอท่ีจะน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ความแปรปรวนของตวั
แปรเชิงพหุแบบสองทาง (Multivariate analysis of variance: 2 Way MANOVA) ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ ้ความโด่งและค่าระดบัของตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบ
ของการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัเอกชน 

ตัวแปร x̄ S.D. 
ความ
เบ้ 
(SK) 

ความ
โด่ง 
(KU) 

ระดับการรู้
สารสนเทศ 

การระบุ 4.164 .583 -.490 -.428 มาก 
การก าหนดขอบเขต 4.156 .641 -.705 .469 มาก 
การวางแผน 4.083 .607 -.656 .101 มาก 
การรวบรวม 4.100 .654 -.662 -.118 มาก 
การประเมิน 3.976 .630 -.605 -.025 มาก 
การจัดการ 4.008 .679 -.716 -.549 มาก 
การน าเสนอ 4.033 .648 -.548 -.172 มาก 
 

ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนของตวัแปรเชิงพหุแบบสองทาง (Multivariate analysis of 
variance: 2 Way MANOVA) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลยัเอกชน พบวา่ อายุมีผลต่อการรวมรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 มหาวิทยาลยัท่ีศึกษามีผล
ต่อการวางแผน การประเมิน การจดัการ และการน าเสนอ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ .001 และมีผลต่อการ
รวมรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 รายละเอียดดงัตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของตวัแปรเชิงพหุแบบสองทาง (Multivariate analysis of 
variance: 2 Way MANOVA) ของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยั
เอกชน 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source 

    Type III     
Sum of 
Squares df 

          Mean 
       Square         F                 Sig. 

Corrected 
Model 

การระบุ 59.341a 140 .424 1.437 .006 
การก าหนด
ขอบเขต 

72.916b 140 .521 1.479 .004 

การวางแผน 63.351c 140 .453 1.400 .010 
การรวบรวม 78.292d 140 .559 1.569 .001 
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การประเมิน 82.015e 140 .586 1.989 .000 
การจดัการ 98.280f 140 .702 2.119 .000 
การน าเสนอ 87.151g 140 .623 2.007 .000 

Intercept การระบุ 1418.329 1 1418.329 4806.946 .000 
การก าหนด
ขอบเขต 

1396.216 1 1396.216 3964.406 .000 

การวางแผน 1368.103 1 1368.103 4233.343 .000 
การรวบรวม 1343.303 1 1343.303 3767.683 .000 
การประเมิน 1273.494 1 1273.494 4323.508 .000 
การจดัการ 1317.379 1 1317.379 3975.896 .000 
การน าเสนอ 1326.675 1 1326.675 4277.359 .000 

เพศ การระบุ .285 1 .285 .965 .327 
การก าหนด
ขอบเขต 

.260 1 .260 .738 .391 

การวางแผน .119 1 .119 .367 .545 
การรวบรวม .179 1 .179 .501 .480 
การประเมิน .095 1 .095 .324 .570 
การจดัการ .691 1 .691 2.087 .150 
การน าเสนอ .478 1 .478 1.541 .216 

อายุ การระบุ .559 3 .186 .632 .595 
การก าหนด
ขอบเขต 

.803 3 .268 .760 .518 

การวางแผน 2.184 3 .728 2.252 .083 
การรวบรวม 3.214 3 1.071 3.005 .031* 
การประเมิน 2.191 3 .730 2.480 .062 
การจดัการ 1.498 3 .499 1.507 .213 
การน าเสนอ 2.336 3 .779 2.510 .059 

ช้ันปี การระบุ 1.316 3 .439 1.486 .219 
การก าหนด
ขอบเขต 

1.181 3 .394 1.118 .342 

การวางแผน 1.021 3 .340 1.053 .370 
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การรวบรวม 1.304 3 .435 1.219 .303 
การประเมิน 1.425 3 .475 1.613 .187 
การจดัการ 2.296 3 .765 2.310 .077 
การน าเสนอ .409 3 .136 .439 .725 

มหาวทิยาลัย การระบุ 1.904 3 .635 2.151 .094 
การก าหนด
ขอบเขต 

1.543 3 .514 1.461 .226 

การวางแผน 5.305 3 1.768 5.472 .001*** 
การรวบรวม 3.205 3 1.068 2.997 .031* 
การประเมิน 6.417 3 2.139 7.262 .000*** 
การจดัการ 7.557 3 2.519 7.602 .000*** 
การน าเสนอ 7.638 3 2.546 8.209 .000*** 

คณะ การระบุ 1.254 3 .418 1.417 .238 
การก าหนด
ขอบเขต 

.869 3 .290 .822 .482 

การวางแผน .624 3 .208 .644 .587 
การรวบรวม .461 3 .154 .431 .731 
การประเมิน 1.067 3 .356 1.208 .307 
การจดัการ 1.008 3 .336 1.014 .387 
การน าเสนอ .983 3 .328 1.057 .368 

Error การระบุ 76.420 259 .295     

 
การก าหนด
ขอบเขต 

91.217 259 .352     

 การวางแผน 83.702 259 .323     
 การรวบรวม 92.342 259 .357     
 การประเมิน 76.289 259 .295     
 การจดัการ 85.817 259 .331     
 การน าเสนอ 80.332 259 .310     
Total การระบุ 7071.082 400       

 
การก าหนด
ขอบเขต 

7072.859 400       
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 การวางแผน 6813.776 400       
 การรวบรวม 6893.609 400       
 การประเมิน 6480.321 400       
 การจดัการ 6609.265 400       
 การน าเสนอ 6673.250 400       
Corrected 
Total 

การระบุ 135.761 399       

 
การก าหนด
ขอบเขต 

164.133 399       

 การวางแผน 147.053 399       
 การรวบรวม 170.634 399       
 การประเมิน 158.304 399       
 การจดัการ 184.098 399       
 การน าเสนอ 167.483 399       
a. R Squared = .437 (Adjusted R Squared = .133) 
b. R Squared = .444 (Adjusted R Squared = .144) 
c. R Squared = .431 (Adjusted R Squared = .123) 
d. R Squared = .459 (Adjusted R Squared = .166) 
e. R Squared = .518 (Adjusted R Squared = .258) 
f. R Squared = .534 (Adjusted R Squared = .282) 
g. R Squared = .520 (Adjusted R Squared = .261) 

5. อภิปรายผล 
จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน 

พบวา่อายุมีผลต่อการรวมรวม นัน่หมายถึงอายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อองค์ประกอบการรวมรวมแตกต่างกนั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของจงกล พุทธิชยักุล (2555) ท่ีพบวา่นิสิตท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีมีพฤติกรรมการ
แสวงหาแหล่งสารสนเทศ และมีพฤติกรรมการเขา้ถึงสารสนเทศแตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ สุวชิา ชูศรียิง่ (2554) ท่ีพบวา่อายแุละประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์มีอิทธิพลต่อการ มีสมรรถนะ
ดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการรู้สารสนเทศเป็นทกัษะท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันา
อย่างต่อเน่ืองเม่ือนักศึกษามีอายุเพิ่มมากข้ึนก็จะท าให้ทกัษะการรู้สารสนเทศเพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย 
(Whitmire, 2001) 
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มหาวิทยาลยัท่ีศึกษามีผลต่อการวางแผน การประเมิน การจดัการ การน าแสนอ และการรวมรวม 

สารสนเทศ ซ่ึงผลการวจิยัท่ีเกิดข้ึนสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พรนภา แสงดี เยาวลกัษณ์ อภิชาตวลัลภ และ
ล าปาง แม่นมาตย์ (2553) ท่ีอธิบายว่ากลุ่มมหาวิทยาลัยท่ีมีขนาดและระยะเวลาในการจดัตั้ งสถาบนัท่ี
แตกต่างกนัจะมีบุคลากรท่ีมีพื้นความรู้ทางดา้นสารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนทศันคติดา้น
สารสนเทศแตกต่างกนั ทั้งน้ีมหาวิทยาลยัท่ีมีการจดัการสารสนเทศในระดบัสูงจะให้ความส าคญักบัการ
จดัการสารสนเทศเพื่อใหมี้การใชส้ารสนเทศร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 มหาวิทยาลัยต้นสังกัด มหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข้องหรือมีลักษณะการด าเนินกิจการท่ีใกล้เคียงควรน า
ผลการวจิยัท่ีไดไ้ปจดัเตรียมความพร้อมดา้นการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
6.2ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัเอกชน และสถาบนัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าผลการวิจยัจากการศึกษาปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีมีผลต่อการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัเอกชน ไปเช่ือมโยงกบัการพฒันาระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลยัให้ทนัสมยัและสอดคล้องกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและผูส้อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
6.3 อาจารย์ผูส้อนควรจดัการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเร่ืองการรู้สารสนเทศให้กับนักศึกษาในทุก
รายวชิาใหส้ามารถปฏิบติัไดจ้ริง เพื่อพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
7. ผู้วจัิย 

วลัลภา เฉลิมวงศาเวช  จบการศึกษาศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต จากมหาวิทยาลยัศรีปทุม  ปัจจุบนั
เป็นผูอ้  านวยการหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ท่ีคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรังสิต มีความสนใจและด าเนินการวิจยัในเร่ืองสถาบนัอุดมศึกษา ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัความ
รับผดิชอบของสังคมและการสร้างทรัพยากรมนุษยเ์พื่อพฒันาบริบทสังคมโดยรวม 
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Abstract 
This article defines what a WebQuest is and describes its components; characterizes the 

taxonomy of a WebQuest taskonomy; and illustrates the advantages and disadvantages of a WebQuest. 
Bernie Dodge (1995) who first introduced the WebQuest as one type of learning activities, has refined the 
definition over several years.  The WebQuest components comprise  an introduction, task, process, 
resources, evaluation, and conclusion. The most important component of a WebQuest is the task. This 
article discusses the types of tasks recommended by Bernie Dodge (2002) in terms of advantages and 
disadvantages.  The results of the studies support the use of WebQuest in that students were motivated to 
learn more and increase their content knowledge via cooperative learning and inquiry-based learning.  
Some drawbacks and issues in using WebQuest lessons are noted: time-consuming, learning preparation, 
students’ learning concentration, class time management, synthesizing skills required for a wide range of 
resources, and need for adequately provided computer and Internet access.   

 

Keywords:  WebQuest,  Internet-Based Learning,  WebQuest Taskonomy 

1. Introduction 
Since theories like  John Dewey, Jean Piaget, and Lev Vygotsky introduced the idea of how 

students learn, there has been a significant shift in teaching pedagogy worldwide from a teacher-centered 
classroom, in which instruction is managed and exclusively controlled by the teacher, to a more student-
centered classroom. The student-centered classroom allows learners to become much more active in the 
learning process, as opposed to taking the role of passive listeners. They have sought to make learning 
more inquiring and more thoughtful in engaging students in the pursuit of knowledge.  The role of the 
teachers has been changed from an instructor to a facilitator.   In the classroom that the teacher acts as a 
facilitator, technology and media environment can be used to support students’ learning in a classroom 
and it has been widely recognized  that integrating  technology such as the Internet-based learning in the 
classroom can increase the students’ interest in learning.  Among many types of technological integration, 
WebQuest is the most basic way that teachers encourage students to use technology in learning. 
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2. WebQuest and Its Components 
Bernie Dodge, who developed the WebQuest model with Tom March in 1995, initially defined a 

WebQuest as an activity based on inquiry in which some or all of the information that learners learn 
comes from resources on the Internet. It was also defined as a guided inquiry-based activity in which 
learners are given a task that requires internet connectivity (Dodge, 1995). Moreover, on Dodge’s 
WebQuest organization Website, a WebQuest lesson is referred to as an inquiry-oriented lesson format in 
which most or all of the information that learners work comes from the web (Dodge, 1997). Given all 
these, WebQuest can be understood as an inquiry-oriented lesson format or activity in which learners are 
given a task that involves them in interacting with information on the World Wide Web.   

 
In addressing the higher level thinking involved in WebQuest, Dodge (2001) emphasizes that 

WebQuest was designed to support learners’ thinking at the levels of analysis, synthesis, and evaluation. 
Learners’ engagement in the process of higher level thinking, often referred to as transformation of 
information, is the main critical feature of a WebQuest. The importance of the transformation processes in 
WebQuest lessons, such as comparing and contrasting was stressed. In WebQuest, newly acquired 
information must undergo a transformation into new understanding (March, 2004). 

 
A WebQuest is an Internet-based learning platform that has its own required components. Dodge 

(2004), the founder of WebQuest, presented the six essential components comprising of; 1) Introduction; 
2) Task; 3) Process; 4) Resources; 5) Evaluation; and 6) Conclusion. All these components are important 
in making up a concrete WebQuest. When comparing the various components or otherwise called its 
attributes, designing a task is the supremely important part in a WebQuest. It is the main research question 
of  a WebQuest and  is the most challenging and creative aspect of designing one. Since a task is a 
description of what the learner will produce by the end of the exercise, it should be doable, appealing, and 
must provoke learners’ thinking. 

 
3. WebQuest Taskonomy: A Taxonomy of Tasks 

One of the most important parts of a WebQuest is the task. There are many types of tasks used in 
creating a WebQuest. Dodge (2002) discussed the types of tasks as given below. 
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Retelling task: Retelling tasks aim to make students learn information and retell it in their own 
words using different word patterns. If the task requires seeking simple and sure answers which are 
predetermined, then the activity cannot be considered a WebQuest activity even though the answers are 
found on the web. 

 
Compilation task:  A compilation task is to let students gather information from as many sources 

as possible. It provides students with the skills of making selective choices, organizing and rewording 
information into their own words of thought, and explaining them. It requires students to develop their 
own set of criteria in order to select the information. 

 
Mystery task: Mystery tasks make students synthesize information from a diversity of sources. It 

requires children to interpret and generalize information gathered from multiple sources. It is suited best 
for elementary students. 

 
Journalistic tasks: Journalistic tasks allow students to assume themselves to be reporters. They 

will be engrossed in gathering factual evidence and organize them into a report with correctness and 
originality, not creativity.  

Design task: A design task allows students to produce a product or an action plan which would 
then guide them in achieving a goal. One important element in designing such a task is to build on 
limitations and should address resources and other restraints. It should describe a product needed 
genuinely by someone. 

 
Creative product task: One purpose of this type of task is to make students produce something 

within a format (e.g. painting, poster, skit, etc.). Unlike a design task, they are associated more with open-
endedness. Creativity and expressions are taken into great account based on specified criteria. There 
should be enough room for the students to express their thoughts and ideas. 

 
Consensus building task: This task aims at teaching students to come to a consensus on varying 

viewpoints and beliefs. A good consensus building task would involve learners of different viewpoints, 
based on not just facts, but opinions and facts. It will result in the development of a common report that 
has a specific audience.  
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Persuasion task: A persuasion task is to impart skills to students to be persuasive. It is a kind of 
retelling, but this task requires convincing cases based on what they are talking about. The main key of a 
persuasion task is that it has an audience for the message to be delivered.   

   
Self-knowledge task: This task assists students in understanding themselves better by answering 

questions about themselves. The questions would revolve around their goals, ethical and moral values, 
self-improvement, and many more. It is a kind of self-reflection intending to be improved.  

 
Analytical task: Analytical tasks make students look closely at different things in finding 

resemblances and differences, to find out their implications. One aspect of it is the idea of how things 
work together, and how things within a topic relate to each other. It provides a platform for developing 
such knowledge in students.    

 
Judgment task: Judgment tasks teach students the skills of judgment. To evaluate or judge 

something, we require an understanding of that something.  It is also important to have an understanding 
of a system of judging. Judgment tasks equip students with a number of items to rank and rate, as these 
things will help students to make choices.  

 
Scientific task: This type of task will inform students on how the scientific methods lead to 

technology. It would include creating hypotheses relied upon an understanding of background 
information. Hypotheses would then be tested by collecting data from pre-selected sources. For this task 
to be successful, it is advisable to look for the questions which could be answered by the data available 
online.  

 
The task is the single most important part of a WebQuest. It provides a goal and focuses on 

students’ activity and learning. The task connects the WebQuest to the curriculum and should be doable 
and engaging. It also should provoke thinking in learners which are beyond simply memorization. The 
task is the formal description of what the students will produce in a WebQuest. The task should be 
meaningful and fun. Creating the task is the most difficult and creative part of developing a WebQuest. 
The researcher used a combination of judgment, creative product, and persuasion tasks in this study. The 
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judgment tasks require students’ understanding of the topic on “The Second World War” before 
completing task. They had to rank the idea on the topic based on its importance. The creative product task 
required students to produce a poster to be presented on the topic using creativity and expressions. Finally, 
the students had to persuade their audience that the war is destructive to mankind. 

 

4. Advantages and Disadvantages of WebQuest 

 The use of a WebQuest has the ability to promote collaboration and cooperation among students 
while using the target language. This interaction in turn fosters responsible and independent learning 
(Torres, 2007). Moreover, the WebQuest gives teachers an idea of the students’ degree of acquisition of 
knowledge and implementation of the knowledge. It provides teachers an opportunity to see and assess 
students’ ability in using technology for learning. In addition, it requires students to be active learners.  It 
serves as an alternative assessment tool of students’ learning and is an alternative teaching technique that 
enhances students’ motivation in class (Halat,  2007).  In the views of Vidoni and Maddux (2002), a 
WebQuest provide students with reliable web sources to enhance their critical thinking skills and protect 
them from inappropriate internet sites.  

 
Many researchers have studied the effects of computer multimedia lessons based on the 

WebQuest learning approach on various subjects. A large number of studies on the use of a WebQuest 
have been conducted all over the world. Investigating the use of a WebQuest on learning with students in 
different grade levels yields positive effects. Halat (2013) conducted a study on experience of elementary 
school students with the use of a WebQuest.  There were 26 grade 4 and 30 grade 5 pupils participating in 
the study, which took place over 8 weeks.  It was found that the WebQuest had positive effects on the 
motivation of the primary school students to learn. 71% of the grade 4 and 5 students gave positive 
responses to the implementation of the WebQuest. 64% of the participants stated that they liked this new 
learning technique.   

 
Oliver (2010) conducted a study on the effect and value of a WebQuest activity on weather in a 

grade 5 classroom. The purposes of the study were 1) to determine the effect of WebQuest on elementary 
students’ content area knowledge gains; 2) to investigate teacher perceptions of students’ higher order 
thinking skills while engaged in a WebQuest activity;  and 3) to examine the value the of the WebQuest, 
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as perceived by teacher. The answer to the first research question was that the WebQuest did increase 
content knowledge in grade 5 students, but not significantly more than traditional teaching methods as 
measured by a researcher-modified WebQuest. The teachers in the study responded positively to the value 
of the WebQuest in their daily teaching. Teachers also indicated that their students engaged in higher level 
thinking skills while engaged in the WebQuest activity.  

 
The answer to the first research question in Oliver’s (2010) study agreed with the result of the 

study conducted by Segers and Verhoven (2009) who investigated the effects of the WebQuest on 
learning in elementary school classrooms in the Netherlands. It was found that the effect of learning from 
a WebQuest was moderate to high, as it offered a structured method by which students can engage with 
the Internet. This structure particularly benefited the boys who learned more using WebQuest as opposed 
to a free search environment.  Additionally, the answer to the second research question was supported by 
Puthikanon’s (2009) study on how students used critical thinking in a college-level EFL reading course in 
Thailand indicated that students used critical thinking during the WebQuest activity at a relatively high 
level. Students at both higher and lower levels of English proficiency actively analyzed, synthesized, 
evaluated, and reflected on information pertaining to the topic of the WebQuest. 

 
According to Torres (2007), the use of WebQuest has the ability to promote collaboration and 

cooperation among students while using the target language. This interaction in turn fosters responsible 
and independent learning. Moreover, Halat (2007) in his article “A Good Teaching Technique: 
WebQuest” mentioned the following benefits of this strategy: 1) it is an alternative teaching technique that 
enhances students’ motivation in class; 2) serves as an alternative assessment tool of students’ learning; 3) 
gives teachers an idea of the students’ degree of acquisition of knowledge and implementation of the 
knowledge; 4) it provides teachers an opportunity to see and assess students’ ability in using technology 
for learning; 5) enhances teachers’ creativity in thinking and writing, such as finding interesting and funny 
stories or scenarios and combining these with math or other subjects; and 6) enhances teachers’ higher-
order thinking skills, such as finding topic-related websites and examining and selecting professional, 
well-prepared, and reliable websites. Lastly, it requires students to be active learners and allows them to 
use Internet as an important tool. 
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Koslowsky’s (2006) investigated the learning impacts of WebQuest on middle school students 
and examined the quality of those impacts in light of effective learning strategies. The strategies were 
identified by educational experts centered on a heterogeneous group of grade 7 Humanities students and 
their teacher. The results showed that the WebQuest fostered productive peer interaction, and motivated 
students to learn.  Milson’s (2002) research on the Internet and inquiry learning, integrating medium and 
method in Grade 6 social studies classroom, investigated the integration of the inquiry learning method 
and Internet medium through the WebQuest approach. The findings showed that students had differing 
perceptions of the value of Internet sources and print sources, but many found print sources preferable to 
Internet sources. However, students of varying academic ability levels could conduct inquiry-oriented 
investigation which is the main idea behind WebQuest.  

 
However, there are some disadvantages of WebQuest lessons.  WebQuest lessons can take a 

considerable amount of class time, especially when students do not have access to the Internet from home. 
There are inadequate computers and lack of Internet connectivity in some areas in the country.  The 
WebQuest is not always a great option in schools with these types of difficulties.  This makes assigning 
work from WebQuest almost impossible for many classrooms in some countries. In schools where there 
are no problems with adequate computers and the Internet connectivity, there are chances that the students 
get bored while reading and writing answers. (Jamtsho, 2015).  With a wide range of resources, not all the 
students will be able to synthesize the information learned.  Moreover, students with limited technology 
skills will have difficulty completing the task.  It is also difficult to plan what to do with groups that finish 
early or late (Leung and Unal, 2013).   According to March (2004), their students may have a problem 
with staying on task and utilizing appropriate websites. Students may play games, use social networks, or 
read some other topics rather than searching for the information as required for their study.   

 
To sum up, WebQuest is one of the numerous ways to integrate technology in learning. 

Technology which has been popular recently, and utilizing a WebQuest in the classroom has been studied 
in terms of its effectiveness in various areas as discussed above, and the findings revealed that the students 
learned more and increased their content knowledge by using a WebQuest.  WebQuest fosters cooperative 
learning, inquiry-based learning and served as an alternative assessment tool for students’ learning.  It 
enhances students’ motivation because while working on a computer, students enjoy it more, work harder, 
and show improvement. Since, teachers and textbooks cannot provide all the information necessary for 
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problem-solving, new approaches in learning can be brought into the classroom (Vanrank, 2005).  On the 
contrary, there are some drawbacks in using WebQuest lessons since the lesson could take a considerable 
amount of class time. With a wide range of resources on websites not all students would be able to 
synthesize the information learned.  Inadequate computers and lack of the Internet connectivity in some 
areas in the country could hinder the use of WebQuest lessons. Furthermore, students with limited 
technology skills would have difficulty completing the task.  It is also difficult to plan with groups that 
finish early or late.  Students can play games, use social networks, or read some other topics rather than 
searching for the information as required for their study.   
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การท าสมาธิร่วมกบัการใช้ส่ือประสมเพือ่พฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองพุทธประวตัิ  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่2 โรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 

สงัวาลย ์เกตุพุม่1 และ ศรีสมร พุม่สะอาด2 
1 มหาบณัฑิต หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต  

2อาจารยป์ระจ า หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต  

 
บทคัดย่อ  
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการเรียนรู้เร่ืองพุทธประวติัของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ืองพุทธประวติัก่อนและหลงัเรียนโดยการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเนน้การท าสมาธิร่วมกบัการใชส่ื้อประสม กลุ่มตวัอย่างคือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีก าลงั
ศึกษา จากโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 25 คน เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรู้ 5 แผน 2) ส่ือประสมเร่ืองพุทธประวติั 3) แบบทดสอบ
วดัผลการเรียนรู้ 30 ขอ้ 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการท าสมาธิ 5) การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการบนัทึกหลงัจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ การวิเคราะห์ขอ้มูลใชร้้อยละ (%) หาค่าเฉล่ียก่อนเรียนหลงัเรียน (X) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบผลการเรียนก่อนและหลงัเรียนโดยใช ้ t-test ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนทุก
คนมีผลการเรียนรู้ และมีคะแนนหลงัเรียนเพิ่มข้ึน โดยคนท่ีไดค้ะแนนนอ้ยสุดก่อนเรียนมีคะแนนเพิ่มมาก
ท่ีสุดหลงัเรียน และนกัเรียนร้อยละ 76.00 ไดค้ะแนนดีเยี่ยม นอกนั้นไดร้ะดบัดีมากและดีตามล าดบั การ
เรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 นกัเรียนส่วนมากมีสมาธิในระดบัดี
มากด าเนินตามขั้นตอนท่ีครูก าหนด (จ านวนร้อยละ) ผลบนัทึกหลงัเรียน ผูเ้รียนมีสมาธิตั้งใจเรียนเขา้ใจ
บทเรียนดี ผลการวจิยัสรุปวา่ ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้ท่ี
เน้นการท าสมาธิร่วมกบัการใช้ส่ือประสมสูงกว่าเกณฑ์ นกัเรียนทั้งหมดมีผลการเรียนรู้หลงัเรียนโดยมี
คะแนนเพิ่มมากข้ึนท่ีสุด คือ 13 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑข์องระดบัคะแนนของโรงเรียนนกัเรียนได้
ระดบัคะแนนดีเยี่ยม (ระดบั 4) 19 คน ระดบัคะแนนดีมาก (3.5) 3 คน ระดบัคะแนนดี (ระดบั 3) 3 คน และ
คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส าหรับพฤติกรรมการท าสมาธิ
ของนกัเรียนท่ีเรียน โดยการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การท าสมาธิร่วมกบัการใชส่ื้อประสม โดยรวมอยูใ่นระดบัดี
ในทุก ๆ ดา้น 
 

ค าส าคัญ: ผลการเรียนรู้, การท าสมาธิ, ส่ือประสม, การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การท าสมาธิร่วมกบัการใชส่ื้อ
ประสม 
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Abstract 
 The purposes of this research were (1) to assess learning outcomes of the Primary 2 students in 
Bangkok Metropolitan Administration school, on Buddha’s Biography, and (2) to compare learning 
outcomes of the students before and after learning meditation combined with multimedia. The subjects  
were 25 Primary 2 students in the first semester of Academic Year 2016. There were four research 
instruments: (1) five learning lesson plans, (2) Buddha’s biography presented via multimedia, (3) 30 items 
of learning outcome assessment, and (4) meditation practice observation form. Data analysis was by 
percentage, mean, and standard deviation. T-Test was used to compare the pretest and posttest scores. The 
results pointed to the students’ satisfactory learning outcomes shown in their high scores were in the 
posttest. Seventy-six percent of the students got excellent scores and the rest got good to very good scores. 
The outcomes of the learning process with a new learning method was statistically higher than the 
outcomes from the pretest at 0.01. Most students’ concentration level was at a high level and they were 
able to follow the teacher’s instructions effectively. After the use of meditation combined with 
multimedia, 13 students had the highest score. Based on the school’s assessment criteria, 19 students 
scored at Level 4 (Very good); 3 students scored at Level 3.5 (Good); and 3 students scored at Level 3 
(Fair). The post-course mean score was significantly higher than that of the pre-course at 0.01. The 
students’ overall behaviors with the use of meditation combined with multimedia were satisfactory. 
 

Keywords:  Learning, Meditation, Multimedia, Learning management via meditation combined with 
multimedia   
 

1. บทน า 
สภาวะเศรษฐกิจสังคมและระบบการศึกษาในปัจจุบนัส่งผลให้เกิดความวุน่วาย เน่ืองจากสภาพทาง

สังคม ครอบครัวเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั ทุกคนต่างแก่งแยง่เพื่อความอยูร่อด ท าให้สังคมทุกวนัน้ีไม่น่า
อยู่ หากแต่ว่าการเรียนการสอนจริยธรรม หลักค าสอนทางศาสนานั้นสามารถช่วยให้คนมีความสุขุม มี
คุณธรรม และมีความเกรงกลวัต่อการท าชัว่ รู้จกัการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกนั มีไมตรีต่อเพื่อนร่วมโลก ซ่ึงจะ
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น าไปสู่ความสงบสุขโดยรวมของสังคม หรรษา แดงบุญเรือง (2548:13) กล่าววา่การพฒันาบุคคลให้เป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติควรเร่ิมแต่วยัเด็ก เพราะเป็นวยัพื้นฐานของการเจริญเติบโต ดงันั้น หลกัสูตรกรม
วิชาการแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จึงไดก้ าหนดให้ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรมเก่ียวกบัวิชาพุทธศาสนา แต่อยา่งไรก็ดี สิเลียม แกว้เกตุ (2557:1) อา้งวา่ปัญหาท่ีเกิด
ส่วนใหญ่ในการเรียนการสอนศาสนานั้น เกิดจากนกัเรียนไม่ค่อยตั้งใจเรียน ไม่เห็นความส าคญั จึงเป็น
ปัญหาเก่ียวกบัผลการเรียน เป็นเหตุท าให้ผูว้ิจ ั เกิดความคิดหาวิธีการเรียนการสอนท่ีเป็นนวตักรรม เพื่อให้
นกัเรียนมีความสนใจและเห็นความส าคญัในการเรียนเก่ียวกบัศาสนา ในการจดัการเรียนรู้ให้น่าสนใจ ครู
ส่วนมากมกัใชส่ื้อหลากหลายช่วยยกระดบัให้เด็กสนใจ โดยเฉพาะส่ือประสม สามารถสร้างความสนใจให้
ผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี (กฤษมนัต ์วฒันาณรงค,์ 2556) 

 
นอกจากน้ีการให้ผูเ้รียนมีสมาธิในการเรียนน่าจะเป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ ตามแนวทาง

การจดัการเรียนรู้ตามศตวรรษท่ี 21 (สุปรียา ศิริพฒันกุลขจร, 2555) ดงันั้นถา้น าการท าสมาธิมาร่วมกบัการ
ใช้ส่ือประสมน่าจะท าให้การเรียนรู้ไดผ้ลดี ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการวิจยัโดยใช้ การท า
สมาธิร่วมกบัการใช้ส่ือประสม กบักลุ่มตวัอย่างคือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 เร่ืองพุทธประวติั น่าจะ
ช่วยใหน้กัเรียนสนใจและมีผลการเรียนดีข้ึน รวมทั้งสามารถปรังปรุงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมได ้
 
2. วตัถุประสงค์ 
2.1 เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ เร่ือง พุทธประวติัของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง พุทธประวติัก่อนและหลงัเรียนโดยการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นการท า
สมาธิร่วมกบัการใชส่ื้อประสมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
 
3. วธีิด าเนินการวจัิย  
3.1 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดัภาษี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 
25 คน ท่ีเลือกแบบเจาะจง 
3.2 รูปแบบการวิจยั ใชก้ารวิจยัเชิงทดลองเบ้ืองตน้ (Pre-Experimental) กบักลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดียว ทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3.3 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

3.3.1 ตวัแปรตน้ คือ การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การท าสมาธิร่วมกบัการใชส่ื้อประสม 
3.3.2 ตวัแปรตาม ผลการเรียนรู้เร่ืองพุทธประวติั 
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3.4 วธีิด าเนินการวจิยั 
 ผูว้ิจยัด าเนินการจดัการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแผนการจดัการเรียนรู้ 5 แผน ในแต่ละแผนใช้ส่ือ

ประสมหลายประเภท ซ่ึงประกอบด้วยวิโอ บตัรค า รูปภาพ สไลด์ประกอบเสียง ภาพเคล่ือนไหว และ
ภาพน่ิง ระหว่างท ากิจกรรมให้นกัเรียนทุกคนท าสมาธิ โดยการปฏิบติั 3 ขั้นตอน คือ 1) นัง่สงบน่ิงทั้งกาย 
วาจา ประมาณ 3 นาที 2) ใหต้ร้ังใจฟังครูและร่วมกิจกรรมโดยไม่เคล่ือนไหวถา้ครูไม่บอก และทุกคนร่วมท า
กิจกรรมโดยอดทนท ากิจกรรมจนจบตามเวลาท่ีครูก าหนด  ถา้นกัเรียนท าได้ครบทั้ง 3 กิจกรรมตามท่ีครู
ก าหนดประมาณ 5-6 นาที ถือวา่มีสมาธิดีมาก และมีตามล าดบั 

จากนั้นครูจดัการเรียนรู้พร้อมใชส่ื้อต่อไปในแต่ละคาบประมาณ 60 นาที ก่อนเร่ิมกิจกรรมใหม่ครูจะให้
ท าสมาธิประมาณ 3 คร้ังต่อคาบ 

เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยแบบวดัผลการเรียนรู้เร่ืองพุทธประวติั และ
สังเกตพฤติกรรมการท าสมาธิระหวา่งเรียน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยค านวณหาค่าร้อยละ (%) ค่าคะแนนเฉล่ีย (X) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบผลการเรียนรู้โดยใช ้t-test 
 
4. ผลการวจัิย   ผลการวจิยัมีดงัต่อไปน้ี 
4.1 นกัเรียนท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การท าสมาธิร่วมกบัการใชส่ื้อประสมทั้งหมด 25 คนมีผลการ
เรียนรู้หลงัเรียนเพิ่มข้ึนมาข้ึนทุกคน โดยระหวา่ง 3-13 คะแนน คนท่ีเพิ่มมากท่ีสุดคือ 13 คะแนน ซ่ึงเป็นคน
ท่ีสอบก่อนเรียนไดค้ะแนนนอ้ยท่ีสุด (13 จาก 30 คะแนน)  เม่ือเทียบกบัระดบัคะแนนตามเกณฑ์การวดัผล
การเรียนของโรงเรียนพบวา่ ไดร้ะดบัดีเยีย่ม 19 คน ระดบัดีมาก 3 คน ระดบัดี 3 คน  
4.2 ผลการเปรียบเทียบก่อนเรียนหลงัเรียนและหลงัเรียนพบวา่คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส าหรับพฤติกรรมการท าสมาธิระหวา่งเรียนตามขั้นตอนท่ีครูก าหนด พบวา่ 
การท าสมาธิอยูใ่นระดบัดี 
ดงันั้นกล่าวไดว้า่การท าสมาธิระหวา่งเรียนร่วมกบัการใชส่ื้อประสมน่าจะท าใหผ้ลการเรียนสูงข้ึน 
 
5. การอภิปรายผล  

หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารท าสมาธิร่วมกบัการใชส่ื้อประสม พบวา่ผลการเรียนรู้ของนกัเรียน
ทุกคนเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนสามารถมีคะแนนเพิ่มข้ึนมากท่ีสุดหลงัการเรียน และเม่ือดูการ
พฒันาภาพรวมของทั้งชั้นคะแนนผลการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนหลังเรียนก็สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 แสดงวา่ส่ือประสมช่วยท าให้นกัเรียนสนใจและการท าสมาธิมีความตั้งใจน่าจะท า
ใหมี้ความเขา้ใจมากข้ึน สอดคลอ้งกบั ณัฐพร ทองศรี (2555:24) ท่ีกล่าววา่ส่ือประสมสามารถช่วยให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุภาพร ฐานวิจิตร (2554:7) ท่ีพบวา่ใน
ขณะท่ีเรียน ถ้านักเรียนส่วนมากท าสมาธิระหว่างเรียนทุกคร้ังท่ีเรียนจะท าให้ผูเ้รียนมีความสามารถใน
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การศึกษาและมีความเขา้ใจส่ิงท่ีเรียนรู้ไดง่้ายกวา่เดิม นอกจากนั้น สุภาพร เทพสุวรรณ (2550:15) ผลสรุปวา่
การเรียนโดยการท าสมาธิร่วมกบัการใชส่ื้อประสมช่วยพฒันาผลการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าผลการทดลองท าสมาธิและครูใช้ส่ือท่ีหลากหลายจดักิจกรรมน่าจะท าให้
นกัเรียนเรียนอยา่งสนใจ ตั้งใจ ท าใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในการเรียนมากข้ึน 

 
6. บทสรุป 

การจดัการเรียนรู้วิชาท่ีว่าดว้ยศาสนา ปรัชญา หรือจริยธรรมมกัถูกมองว่าเป็นวิชาท่ีไม่น่าสนใจ 
โดยเฉพาะผูเ้รียนในระดบัประถมศึกษา ผูส้อนจึงควรหาวธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นนวตักรรม ใหม่ๆ ทนัสมยั 
และเป็นท่ีน่าสนใจต่อผูเ้รียน การใชส่ื้อประสมดงัเช่นในงานวิจยัคร้ังน้ี อาจเป็นทางเลือกส าหรับครูผูส้อน 
ผูบ้ริหาร หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทางการศึกษา เพื่อใช้ในการเพิ่มผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนในวิชาท่ีว่าด้วย
ศาสนา ปรัชญา หรือจริยธรรมหรือในศาสตร์วชิาต่างๆ ได ้เน่ืองจากส่ือประสมเป็นการใชท้รัพยากรท่ีหาง่าย 
ราคายอ่มเยา มีภาพ เสียง การเคล่ือนไหว ซ่ึงดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
7. ผู้วจัิย 
 สังวาลย ์เกตุพุม่ มหาบณัฑิต หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัรังสิต จงัหวดัปทุมธานี  
 ศรีสมร พุม่สะอาด อาจารยป์ระจ า หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรังสิต จงัหวดัปทุมธานี  
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การประยกุตใ์ชแ้ผนผงักิจกรรมในการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัส าหรับนกัศึกษาสาขาการตลาด 
จิตติมา สิงหธรรม 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 

บทคัดย่อ 
 บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอการใช ้แผนผงักิจกรรม(Activity Diagram) เป็นเคร่ืองมือช่วย
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน โดยเฉพาะการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning) ท่ีมี
ลกัษณะส าคญัคือ การท างานเป็นทีม การแสวงหาความรู้และความเขา้ใจจากการปฏิบติัของธุรกิจจริง การ
จดัการกบัปัญหาในการเรียนรู้ท่ีไม่มีโครงสร้างชดัเจน ซ่ึงมกัจะเป็นปัญหาส าหรับนกัศึกษา การใชแ้ผนผงั
กิจกรรม เพื่อเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในกระบวนการเรียนรู้จะช่วยส่งเสริมให้นกัศึกษาสามารถพฒันาทกัษะการ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical thinking) และการคิดเชิงระบบ (Systemic Thinking) ซ่ึงเป็นทกัษะส าคญั
ของนกัการตลาดท่ีใชใ้นการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาท่ีซบัซ้อน บทความน้ีไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะส าหรับการ
ใช้ แผนผงักิจกรรมของอาจารยแ์ละนกัศึกษาเพื่อให้มีส่วนร่วมในการก าหนดกระบวนการท างาน ซ่ึงช่วย
สร้างความเข้าใจพื้นฐานการใช้ แผนผงักิจกรรม พร้อมทั้ งยกตัวอย่างการใช้ แผนผงักิจกรรมเพื่อการ
วิเคราะห์ความสูญเสียในระบบลอจิสติกส์เพื่อออกแบบระบบใหม่ เพื่อให้เห็นภาพของการใช้ แผนผงั
กิจกรรมมากยิ่งข้ึน  หากนักศึกษาสาขาการตลาดเขา้ใจการใช้ แผนผงักิจกรรมก็จะช่วยเพิ่มโอกาสแก่
นกัศึกษาในการใชค้วามรู้ท่ีไดรั้บจากภายในห้องเรียนสู่การประยุกตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาในสถานการณ์จริง
ของธุรกิจ และการน าความรู้ท่ีไดรั้บจากประสบการณ์ของนกัธุรกิจในสถานการณ์จริงมาสร้างเป็นแนวคิด
ทางการตลาดของตนเองไดอ้ยา่งเป็นระบบ  

ค าส าคัญ: แผนผงักิจกรรม  การสอนนกัศึกษาสาขาการตลาด การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ การเรียนโดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั  กระบวนการทางธุรกิจ 

 
Applying Activity Diagram in Student-Centered Learning for Marketing Student 

Jittima Singhatam 
Faculty of Management Science, Rambhai Barni Rajabhat University, Thailand 

 

Abstract 
 This paper focuses on how activity diagrams can be integrated into marketing classes. Such 
integration has a good potential to enhance student learning especially within the context of experiential 
learning. Experiential learning occurs when students participate in group work to collaborate in search of 
information and later on retrieve selected information in order to understand real–world business practices 
and problems.  This is a particular challenge to the marketing student on how to deal with unstructured 
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problems. Using activity diagrams as a tool in learning process can help to augment students’ critical and 
systemic thinking skills. These skills are especially important for problem solving in complex situations. 
This paper also illustrates instructor-student dialogues engaged in a classroom as an essential foundation 
for activity diagram to be conceptualized. Included is the use of activity diagram in business logistics as a 
tool in mapping logistics processes. Activity diagram is shown to assist students  to gain new knowledge 
as well as apply their existing knowledge to identify  real-world problems in specific business contexts as 
related to business education.  

Keywords : Activity Diagram,   Marketing student,  Student-Centered Learning 
 

1. บทน า 
 Activity Diagram เป็นแผนภาพแสดงเหตุการณ์และกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทางธุรกิจท่ี
เป็นล าดบัต่อเน่ืองกนั (Sequential) โดยมีการระบุผูป้ฏิบติั (Actor) งานท่ีรับผิดชอบ (Responsibility) และ
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ฏิบติัและกิจกรรมตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดกระบวนการหน่ึง Activity Diagram จึง
เปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ต่อการเรียนแบบเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงเป็นการสอนท่ีนกัวิชาการ
และผูส้อนการตลาดใชส้อนนกัศึกษาสาขาการตลาด ในระดบัปริญญาตรี และส่วนมากยอมรับวา่ส่งผลเชิง
บวกต่อการพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับนกัศึกษา จึงมีการศึกษาและพฒันาวธีิการหรือเคร่ืองมือเพื่อน ามาใช้
เพื่อพฒันาทกัษะดา้นความรู้ (Cognitive skill) จนถึงทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking)  
กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experience learning) ถูกน าเป็นส่วนหน่ึงในการเพิ่มศกัยภาพการ
เรียนรู้และพฒันาทกัษะนกัศึกษาสาขาการตลาด ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือนกัศึกษาไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม (Participate) 
สะทอ้นความคิด (Reflection) การแสดงออกถึงการใชท้กัษะดา้นกระบวนการคิดเชิงระบบ  การคิดอยา่งมี
วิจารณญาณต่อสถานการณ์และปัญหาท่ีซับซ้อนท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจจริง การพฒันาทกัษะดงักล่าวจดัเป็น
ส่ิงจ าเป็นท่ีนกัศึกษาสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัและประสบความส าเร็จในการท างานต่อไป
ได ้(Wheeler, 2008)  
 
 การตลาด (Marketing) จดัเป็นหนา้ท่ีหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินกิจการทั้งท่ีมุงหวงัก าไร
และไม่มุ่งหวงัก าไร ท่ีมุ่งเขา้ใจในความตอ้งการของตลาดและตอบสนองความตอ้งการนั้น ในปัจจุบนั
ส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วและไม่หยดุน่ิง จึงส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงโมเดล
ทางธุรกิจ การเกิดข้ึนของโมเดลธุรกิจใหม่ และส่วนหน่ึงเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์ในสาขาอ่ืนท่ีนกัศึกษาและ
ผูส้อนไม่คุน้เคย เช่น เทคโนโลยขีอ้มูลและการติดต่อส่ือสาร (ICT) ท่ีน ามาใชใ้นกระบวนการทางธุรกิจเพื่อ
สร้างคุณค่าและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ สถานการณ์เหล่าน้ีส่งผลต่อการตดัสินใจทางการตลาดท่ี
ตอ้งสนองตอบต่อสถานการณ์ดงักล่าว ดงันั้นการเรียนรู้ของนกัศึกษาในหลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขา
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การตลาดจึงจ าเป็นตอ้งปรับโครงสร้างหลกัสูตรและพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นแก่นกัศึกษา ผูส้อนดา้นการตลาด
จึงพยายามศึกษาวธีิการจดัการเรียนสอนรายวชิาดา้นการตลาดท่ีน าผูเ้รียนเขา้มามีส่วนร่วมในการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ เพื่อให้เขา้ใจการตดัสินใจด าเนินธุรกิจภายใตส้ถานการณ์และสภาพแวดลอ้มเฉพาะท่ีส่ง
ผลกระทบต่อการตดัสินใจแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นได ้
 
 บทความน้ีตอ้งการน าเสนอการใชล้กัษณะท่ีเป็นระบบของ Activity Diagram ในการเรียนการสอน
รายวิชาการตลาด ท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีพฒันาการด้านทกัษะในการเรียนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั
โดยเฉพาะการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ รูปแบบการใชโ้ครงงาน (Project-based learning) 
 
2. แนวคิด Activity Diagram 
 แนวคิดในการใช้ Activity diagram เป็นเคร่ืองมือถูกน ามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อออกแบบ
กระบวนการทางธุรกิจ (Model the business processes) ในศึกษาดา้นคอมพิวเตอร์เก่ียวกบัการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design) ( ) (Lending & May, 2013)  Activity Diagram เป็น
แผนภาพแสดงเหตุการณ์และกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทางธุรกิจท่ีเป็นล าดับต่อเน่ืองกัน 
(Sequential)โดยมีการระบุผูป้ฏิบติั งานท่ีรับผิดชอบ (Responsibility) และความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ฏิบติั
และกิจกรรมตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดกระบวนการหน่ึง Activity diagram มีความเหมือนกบัการเขียนผงังาน 
(flowchart) แต่จะแสดงกระบวนการคู่ขนาน (a parallel processing) เพื่ออธิบายล าดบัขั้นตอนการท างาน 
(Workflow) ของระบบและจุดท่ีระบบงานตอ้งมีการตดัสินใจ (Critical points) ในแต่ละกิจกรรมแสดง
เส้นทางท่ีเป็นไปได้ทั้งหมด กระบวนการคู่ขนานและกระบวนการย่อย และแสดงถึงผูป้ฏิบติัและความ
รับผดิชอบในแต่ละกิจกรรม ท าให้มีมุมมองท่ีเป็นพลวติัของระบบ (a dynamic view of the system) (Dotoli, 
Epicoc, Falagario, Costantino, & Turchiano, 2015)  
 
 การใช ้Activity diagram การเขียนกระบวนการทางธุรกิจโดยช่วยให้ง่ายต่อการเห็นภาพรวมของ
กระบวนการหรือระบบของธุรกิจท่ีซบัซ้อน  จึงเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการท าความ
เข้าใจท่ีสามารถน าเสนอได้ทั้ งในด้านมุมมองระบบในเชิงโครงสร้าง (Structural) และเชิงพฤติกรรม 
(Behavioral)   
 
 การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในสาขาวชิาการตลาด  
 จากมาตรฐานการด้านคุณภาพบัณฑิตของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาท่ีเน้น “บณัฑิต
ระดับอุดมศึกษาเป็นผูมี้ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง 
สามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้เพื่อด ารงชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข…” (สกอ, 2557: 147)  รวมทั้งกล่าวถึง
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มาตรฐานการอุดมศึกษาตอ้งมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงทุกหลกัสูตรมีรายวิชาท่ีเปิด
โอกาสในผูเ้รียนได้เลือกเรียนตามความสนใจของตนเองแลว้ ในแต่รายวิชาท่ีเปิดสอนสามารถใช้การสอน
โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ตามหลกัการคือ การยึดผูเ้รียนเป็นหลกั ผูเ้รียนตดัสินใจโครงสร้างของเน้ือหาท่ีจะ
เรียน ผูส้อนท าหน้าท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวก และการสอนมีเป้าหมายคือการพฒันาความสามารถทาง
ปัญญาของผูเ้รียน  
 

 การจดัการกระบวนการเรียนการสอนแก่สาขาวิชาการตลาดนั้น มุ่งเนน้ให้นกัศึกษาไดพ้ฒันาทกัษะ
ท่ีจ าเป็นส าหรับงานดา้นการตลาดท่ีตอ้งบริหารจดัการ การปฏิบติังานร่วมกบังานอ่ืนในกระบวนการของ
ธุรกิจ รวมทั้งบุคคลหรือหน่วยงานท่ีอยูภ่ายนอกบริษทั เช่น ลูกคา้ ซพัพลายเออร์  ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากยิ่งข้ึนในปัจจุบัน ปัจจัยเหล่าน้ีท าให้ธุรกิจมีการ
ปรับเปล่ียนโมเดลธุรกิจ เกิดโมเดลธุรกิจใหม่อย่างต่อเน่ือง บุคคลท่ีอยู่ในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ
รวมทั้งนกัการตลาดจ าเป็นตอ้งมีความสามารถและทกัษะดา้นต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการตดัสินใจในสถานการณ์
ท่ีซับซ้อน (Complex decision-making) เพื่อให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขนัและสร้างคุณค่าให้แก่
ลูกคา้ได ้งานการตลาดส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัศึกษาวิจยัเพื่ออธิบายพฤติกรรมของตลาดหรือผูบ้ริโภค เพื่อ
น ามาตดัสินใจก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองสร้างคุณค่าให้แก่ผูบ้ริโภค จึงมีการศึกษาการเพิ่ม
ทกัษะในการตดัสินใจเก่ียวกบัการตลาดเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและซบัซ้อนมากยิ่งข้ึน เช่น การปรับปรุง
กระบวนการของการไดม้า (acquiring) จดัการ (Generating) เก็บรักษา (retaining) ขอ้มูล สารสนเทศ ความรู้ 
ความเขา้ใจ ความสามารถทางปัญญา รวมทั้งตอ้งสามารถตรวจสอบและปรับปรุงขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการท างานไดต้ลอดเวลา (Pourdehnad & Robinson, 2001) กระบวนการปฏิบติังานของฝ่าย
การตลาดมกัจะเก่ียวขอ้งกบับุคคล ทีมงาน หรือระบบสารสนเทศ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเช่ือมโยงกนัเป็นระบบท่ี
ซบัซ้อนมากยิ่งขั้นในปัจจุบนั  มีการศึกษาพบว่าทกัษะ เช่น การคิดเชิงระบบ (Systemic thinking) ช่วยให้
ผูจ้ดัการมีความสามารถในเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจไดดี้ยิ่งข้ึน (Segatto, 
Silvia Inês Dallavalle,  & Dante, 2013)  การใชว้ธีิการท่ีเป็นระบบ (Systems approach) ในการพฒันาความรู้
เพื่อสร้างผลิตภณัฑ์หรือบริการใหม่ (Pourdehnad & Robinson, 2001) การศึกษาท่ีผา่นจึงให้ความส าคญัต่อ
การคิดเชิงระบบของนักการตลาดหรือผู ้จ ัดการท่ีสามารถเข้าใจการท างานของห น่วยย่อยในระบบ 
ความสัมพนัธ์กนัระหวา่งหน่วยของระบบ และผลท่ีเกิดข้ึนของระบบในภาพรวมได ้และใชใ้นการแกปั้ญหา
ซบัซอ้นท่ีเกิดข้ึนได ้
 
 วธีิสอนการตลาดในปัจจุบนัท่ีเป็นท่ียอมรับวา่มีประสิทธิภาพ คือ กระบวนการสอนท่ีท าให้เกิดการ
เรียนรู้แบบกระตือรือร้น (Active learning) และการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Jaskari & Jaskari, 2016; 
Wheeler, 2008; Wilson, 2011)  และยงัคงมีค าถามท่ีพยายามหาค าตอบคือ “จะท าให้นกัศึกษาการตลาดมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนท่ีช่วยพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับนกัศึกษา” จึงมีงานวิจยัท่ีไดเ้สนอแนะ
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วิธีการเรียนรู้เพื่อเน้นนักศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนเพื่อพฒันาทกัษะ เช่น การเล่าเร่ือง 
(Storytelling) เพื่อการส่ือสารแนวคิดทางธุรกิจ) (Barry & Elmes, 1997; Forman, 2007; Muir, 2007; Short 
& Ketchen, 2005) และมีการกล่าวถึงการใช้นิยายภาพ (Graphic novels) ในการสอนแนวคิดทางธุรกิจ 
(Gerde & Foster, 2008; Short & Reeves, 2009) การอภิปรายประเด็นปัญหา (Debating the issues) ซ่ึงใชเ้ป็น
เคร่ืองมือส าหรับการเพิ่มทกัษะการคิดแบบมีวิจารณาญาณ  (Roy & Macchiette, 2005) และกิจกรรมท่ีท าให้
เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ซ่ึงวิธีท่ีนิยมใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับนกัศึกษาการตลาด คือ 
การเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) และ การเรียนรู้ท่ีใช้โครงงาน (Project-based 
learning) ซ่ึงการเรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาเป็นฐานนิยมใช ้กรณีศึกษา (Case study) เป็นเคร่ืองมือช่วยให้นกัศึกษา
น ามาใช้เพื่อแก้ปัญหา การเรียนรู้จึงมีลักษณะเป็นโครงสร้างท่ีชัดเจนในกระบวนการแก้ปัญหาจาก
กรณีศึกษานั้น ส่วนการเรียนรู้ท่ีใช้โครงงาน เป็นกิจกรรมท่ีจดัให้นกัศึกษาไดมี้โอกาสแสวงหาความรู้จาก
ภายนอกหรือจากประสบการณ์การปฏิบตังานจริง การเรียนรู้จึงไม่มีโครงสร้างท่ีชดัเจน   และมีผลการศึกษา
พบวา่ ปัจจยัท่ีจะท าใหก้ารเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานมีประสิทธิภาพในการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของนกัศึกษา
คือ การเรียนรู้ท่ีไม่มีโครงสร้างหรือโครงสร้างไม่ชดัเจน ซ่ึงนกัศึกษาส่วนใหญ่จะพบกบัความยุง่ยากในการ
ท าโครงงานเน่ืองจากไม่มีความสามารถจดัการกบังานท่ีตอ้งท าไดอ้ยา่งเป็นระบบ และไม่สามารถแสวงหา
ข้อมูล จัดการข้อมูลท่ีตรงกับว ัตถุประสงค์ของงานได้ ผลงานของนักศึกษาท่ีได้อาจจะไม่ตรงกับ
วตัถุประสงคข์องการเรียนรู้และยงัไม่สามารถพฒันาทกัษะของนกัศึกษาไดเ้ท่าท่ีควร  

  ในการจดัการเรียนการสอนแก่นักศึกษาการตลาด ควรจะท าให้รายวิชานั้นง่ายต่อความเขา้ใจ  
(Swanson, Azab, & Davis, 2015) โดยเฉพาะ Swanson, Azab, & Davis (2015) กล่าววา่ การศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษามีลกัษณะคลา้ยกบัผลิตภณัฑ์บริการประเภทอ่ืน ท่ีประสบการณ์จากการเรียนสามารถจบั
ตอ้งได้ยาก (Intangible) ท าให้ยากต่อการประเมิน ดงันั้นการศึกษาจึงมกัเป็นการแบ่งปันประสบการณ์
ระหวา่งผูส้อน นกัศึกษาและเพื่อนร่วมชั้นเรียน รวมทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากผูป้ระกอบการ 
ซ่ึงนกัศึกษาสามารถเรียนรู้จากความรู้แฝง (Tacit knowledge) ของผูป้ระกอบการท่ีนกัศึกษาไดส้ัมภาษณ์ 
พดูคุย เพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากภายนอกหอ้งเรียนหรือการสืบคน้จากขอ้มูลทุติยภูมิ  โดยหลกัการแลว้
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากธุรกิจท่ีหลากหลายและมีการด าเนิน
ธุรกิจในบริบทและการตดัสินใจภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของธุรกิจท่ีแตกต่างกนั  ท า
ใหน้กัศึกษาสามารถน าแนวคิดหรือทฤษฎีท่ีไดเ้รียนรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาหรือตดัสินใจภายใตก้าร
ด าเนินธุรกิจจริง และสามารถน าแนวปฏิบติัมาสรุปเป็นความรู้หรือแนวคิดการตลาดของตนเองได ้รวมทั้ง
จะท าใหมี้ความเขา้ใจในการด าเนินธุรกิจในโลกแห่งความจริงมากยิง่ข้ึน  
 
 ผู้สอนนักศึกษาสาขาการตลาดควรพยายามใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้หลายวิธี เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยการใชเ้ทคนิคใหม่เพื่อส่งเสริมให้นกัศึกษาสามารถพฒันาความรู้และ
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ทกัษะจากการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มากข้ึน  ซ่ึงมีผลการศึกษาพบว่าการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มี
ผลกระทบต่อการเรียนและผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาอยา่งมีนยัส าคญั (Badrinarayanan & Madhavaram, 
2008) กระบวนการเรียนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะของนกัศึกษาสาขาการตลาดเพื่อให้สามารถเรียนรู้และ
พฒันาตนเองเพื่อน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น ผูส้อนตอ้งวางแผนจดัการ
การเรียนการสอน ศึกษาวิธีและเทคนิคการสอนใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถพฒันานกัศึกษาให้มีทกัษะพื้นฐานท่ี
จ าเป็นส าหรับนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา (Capella & Robin, 1986)  
 

3. การใช้ Activity Diagram ในการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ในการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ โดยเฉพาะการเรียนรู้ท่ีใช้โครงงานนั้น ผูส้อนสามารถใช้ Activity 
diagram เป็นเคร่ืองมือเพื่อช่วยใหน้กัศึกษาสามารถพฒันาความคิดแบบมีวิจารณญาณและความคิดเชิงระบบ 
ได ้โดยการให้ผูเ้รียนศึกษาการด าเนินธุรกิจจริง (Project-Based learning: PJL)  พร้อมทั้งใชว้ิธีการอภิปราย 
(Debate) ประกอบการน าเสนอในชั้นเรียนหลงัจากสรุปงานเสร็จเรียบร้อยแลว้ ผูส้อนควรสอนให้นกัศึกษา
Activity Diagram ในห้องเรียน โดยอาจจะใช้วิธีการเขียนดว้ยมือ บนอุปกรณ์  หรือกระดาน  ตั้งแต่การ
เร่ิมต้นของการท าโครงงาน ในกรณีน้ีบุคคลท่ีเก่ียวข้องคือ ผูส้อนและนักศึกษา  ในช่วงน้ีอาจารย์กับ
นกัศึกษาไดท้  างานร่วมกนั อภิปราย และแบ่งปันความคิดเห็นกนัในหอ้งเรียนเพื่อจดัท าโครงงาน   
การเขียน Activity diagram มีขั้นตอนดงัน้ีคือ  

 ขั้นท่ี 1 ผูส้อนกับนักศึกษาร่วมกันอภิปรายเหตุการณ์และรายละเอียดกิจกรรมในโครงการท่ีจะ
กระท าโดยนกัศึกษาและอาจารย ์ท่ีแสดงรายละเอียดของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน (เอามาเขียนในกล่องส่ีเหล่ียม
กิจกรรม จะเป็นเหตุการณ์ต่อเม่ือ (1) ความรับผิดชอบในกระบวนการขยบัไปสู่ a new internal agent หรือ 
(2) มีระยะห่างของเวลาเกิดข้ึนระหวา่งกิจกรรมหน่ึงและกิจกรรมต่อไป  ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 การระบุเหตุการณ์และรายละเอียดของโครงการศึกษาธุรกิจ  
เหตุการณ์ที ่ เหตุการณ์ กจิกรรม 

เหตุการณ์ 1 ประชุมกลุ่มเลือก
ธุรกิจ 

นกัศึกษารวมกลุ่มตามจ านวนท่ีก าหนด ประชุมร่วมเลือกธุรกิจ
ท่ีสนใจ เขียนรายช่ือกลุ่ม รหสัและช่ือธุรกิจ  

เหตุการณ์ 2 เสนอโครงร่าง
รายงาน 
 

นกัศึกษาแต่ละกลุ่มประชุมวางแผนการท างานร่วมกนั แบ่งงาน
ท่ีตอ้งรับผดิชอบ ก าหนดขอบเขตการศึกษา เตรียมค าถาม
สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ  เสนอโครงร่างรายงานคร่าว ๆ ส่ง
อาจารย ์ 

เหตุการณ์ 3 พิจารณาโครงร่าง
รายงาน 

อาจารยท์บทวนโครงร่างรายงานของแต่ละกลุ่ม ให้
ขอ้เสนอแนะ ประสานงานการส่งหนงัสือไปยงัสถาน
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เหตุการณ์ที ่ เหตุการณ์ กจิกรรม 

ประกอบการ 
เหตุการณ์ 4 สัมภาษณ์

ผูป้ระกอบการ 
นกัศึกษาสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ บนัทึกเสียง ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว จดบนัทึกในประเด็นส าคญั เพิ่มเติมค าถามท่ี
จ าเป็น โดยใชรู้ปแบบของการใช ้Activity diagram (ตรงน้ีไป
อธิบายเพิ่มเติม วา่การท างานเพื่อน ามาเขียนเป็น Activity 
diagram นั้น นกัศึกษาอาจจะเร่ิมจาก ตวับุคคลและระบบท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการ อาจจะยกตวัอยา่งโลจิสติกก็ได ้ 

เหตุการณ์ 5 สรุปรายงาน นกัศึกษาสรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ในรูปแบบของตาราง
ระบุเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการธุรกิจท่ีศึกษา เพื่อน ามา
เขียน  Activity Diagram ท่ีแสดงภาพรวมของกระบวนการ 

เหตุการณ์ 6 น าเสนอรายงาน นกัศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอรายงานโดยใช้ Activity diagram 
ประกอบการน าเสนอ ถ่ายเอกสารแจกเพื่อนในห้องเรียน 
อภิปรายเม่ือจบการน าเสนอแต่ละกลุ่ม 

  

 จากตารางเป็นการแสดงภาพรวมเหตุการณ์ 6 เหตุการณ์ในการจดัท ารายงานเป็นล าดบัต่อเน่ืองกนั
ตามท่ีไดอ้าจารยก์บันกัศึกษาไดพ้ดูคุยและวางแผนร่วมกนั โดยช่ือเหตุการณ์จะเขียนเป็นประโยคสั้น ๆ 
แสดงถึงการกระท าเท่านั้น ส่วนในช่องกิจกรรมจะแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีผูรั้บผดิชอบจะตอ้งกระท า 
โดยการเขียนท่ีสั้นและกระชบั ไดใ้จความเช่นเดียว  

 ขั้นท่ี 2 น าขอ้มูลท่ีไดม้าเขียน Activity diagram ดงัน้ี 
 1. สร้าง Swimlane ส าหรับแต่ละบุคคลหรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการธุรกิจ 
อุปกรณ์อาจจะหมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรืออาจจะมีบุคคลภายนอกธุรกิจ เช่น ลูกคา้ ก็ตอ้งมี Swimlane 
ดว้ยเช่นกนั ในตวัอยา่งน้ีมีผูรั้บผดิชอบในกิจกรรม คือ นกัศึกษาและผูส้อน Swimlane จึงมี 2 เลน  
 2. เขียนช่ือท่ีแสดงถึงบุคคลหรืออุปกรณ์ท่ีใชใ้ห้เหมาะสม เช่น ช่ือเฉพาะของแผนก หรือหนา้ท่ีของ
บุคคล (ไม่ใส่ช่ือบุคคล) เช่น หากกล่าวถึงกระบวนการจองท่ีพกัโรงแรมขนาดเล็กท่ีมีการจองทางโทรศพัท ์
ผูท่ี้รับผดิชอบเม่ือลูกคา้โทรศพัทเ์ขา้มาจองท่ีพกัของโรงแรม คือ พนกังานตอ้นรับ เป็นตน้ ในขั้นตอนน้ีตอ้ง
ระวงัข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือน าไปใช้ในการเขียน Activity diagram เม่ือมีการไปสัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการ นกัศึกษาจะตอ้งท าความเขา้ใจวา่ในแต่ละเลนนั้นจะตอ้งเป็นบุคคลหรืออุปกรณ์ท่ีสามารถท า
ให้เกิดการปฏิบติัอย่างใดอย่างหน่ึงได ้เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ถึงไม่ไดเ้ป็นบุคคล แต่เม่ือมีการป้อนขอ้มูล
เขา้ไปก็มีการประมวลผลหรือแสดงผลอยา่งใดอยา่งหน่ึง ท่ีจ  าเป็นตอ้งปฏิบติัในกระบวนการนั้น  
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 3. เขียนจุดเร่ิมต้นของกิจกรรมด้วยสัญลักษณ์วงกลมสีด าทึบ ใน Swimlane ของผูเ้ร่ิมต้นใน
กระบวนการ  แสดงเหตุการณ์ในสัญลกัษณ์ส่ีเหล่ียมผืนผา้แบบมุมมน ท่ีเกิดข้ึนเลนของผูรั้บผิดชอบ และ
เขียนแต่ละเหตุการณ์ในเลนของผูรั้บผดิชอบใหค้รบ  
 4. เขียนสัญลกัษณ์ Bull’s-eye เม่ือส้ินสุดกระบวนการในเลนของผูรั้บผิดชอบ ท่ีท  ากิจกรรมใน
เหตุการณ์สุดทา้ย 
 ประเด็นส าคญัของการเขียน Activity diagram คือ การเขียนเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ท่ีระบุไวใ้น
ตารางให้ตรงกบัผูป้ฏิบติัในเหตุการณ์นั้นและการเช่ือมต่อแต่ละเหตุการณ์ไปยงัผูป้ฏิบติัหรืออุปกรณ์ท่ีอยูใ่น
เลนอ่ืนดว้ยเส้นลูกศรท่ีเช่ือมโยงกนัอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่จุดเร่ิมตน้จนจบกระบวนการหน่ึง  ตวัอยา่งการเขียน 
Activity diagram แสดงในภาพท่ี 1 
  

                       นกัศึกษา      อาจารย ์

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 Activity Diagram การจดัท าโครงงานสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ 
 

รวมกลุ่ม 

ประชุมกลุ่มเลือกธุรกิจ 

เสนอโครงร่างรายงาน พิจารณา/ใหข้อ้เสนอแนะ 

สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ 

สรุปรายงาน ทบทวน/ให้

ขอ้เสนอแ

น าเสนอรายงาน 
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 จากภาพท่ี 1 เป็นการเขียน Activity diagram ในการก าหนดงานจดัท าโครงการร่วมกนัระหวา่ง
ผูส้อนและนกัศึกษาในหอ้งเรียน จากภาพจะแบ่งเลนออกเป็นสองเลนโดยเลนแรกเป็นกลุ่มนกัศึกษาและเลน
ท่ีสองเป็นผูส้อน ซ่ึงแต่ละเลนแสดงผูรั้บผิดชอบในการท าหนา้ท่ีตามกิจกรรมท่ีระบุไวใ้นเลนของตนเอง 

สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการเขียน Activity Diagram คือ 

           หมายถึง จุดเร่ิมตน้กิจกรรมในกระบวนการ 

          หมายถึง จุดส้ินสุดของกระบวนการ 

            หมายถึง กิจกรรม 

 

 จากตวัอย่างขา้งต้นเป็นเพียงการน าเสนอ Activity Diagram ท่ีแสดงภาพรวมของเหตุการณ์ 
(Overview) ท่ีเป็นไปได ้เม่ืออาจารยแ์ละนกัศึกษาเขา้ใจการใช ้Activity Diagram เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยให้
เขา้ใจกระบวนการท างานแลว้ อาจารยค์วรสอนให้นักศึกษาเขียนรายละเอียดกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในแต่ละ
เหตุการณ์เพิ่มเติม และในกลุ่มของนกัศึกษาช่วยกนัเขียน Activity diagram ท่ีเก่ียวขอ้งเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา
ในโครงการท่ีไดรั้บมอบหมายเพื่อเป็นแนวทางในการท างานหรือการรวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งการในเบ้ืองตน้ 
โดยยึดหลกัของการเขียน Activity Diagram ท่ีกล่าวไวใ้นขั้นตอนท่ีหน่ึง เพื่อแสดงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
ต่อเน่ืองกนั หรือเกิดพร้อมกนั หรือร่วมกนัเพื่อประกอบในการตดัสินใจ ซ่ึงหากนักศึกษาสามารถเขา้ใจ
หลกัการของ Activity diagram และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาธุรกิจจริง จะเป็นประโยชน์มาก 
ดงัแสดงในภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 Activity diagram ลอจิสติกส์ 

ท่ีมา (Dotoli, Epicoco, Falagario, Costantino, & Turchiano, 2015) 

 จากภาพท่ี 2 แสดงตวัอยา่งการใช ้Activity diagram เป็นเคร่ืองมืออธิบายและวิเคราะห์กิจกรรมใน
คลังสินคา้และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย เพื่อน ามาใช้วิเคราะห์ปัญหาความสูญเสียและความไม่มี
ประสิทธิภาพของระบบจดัการคลังสินคา้ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั และน าไปสู่การออกแบบระบบการจดัการ
คลังสินค้าใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน จากภาพถึงแม้ว่าจะไม่ปรากฏกิจกรรมท่ีชัดเจนว่ามีฝ่าย
การตลาดเป็นผูรั้บผดิชอบในเหตุการณ์และกิจกรรม มีเพียงฝ่ายขาย (Sales and Logistics office) แต่การเรียน
ในรายวชิาดา้นการตลาดโดยเฉพาะปัจจุบนัจะมีขอบเขตท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบังานดา้นอ่ืน (Cross-functional) 
ท่ีนกัศึกษาอาจจะไม่คุน้เคย แต่จ าเป็นตอ้งเรียนรู้และท าความเขา้ใจ ซ่ึงจะช่วยให้นกัศึกษามีมุมมองท่ีกวา้ง
มากข้ึน เขา้ใจขอบเขตของการด าเนินธุรกิจและงานของนกัการตลาดท่ีท าหนา้ท่ีในการให้ความร่วมมือและ
ประสานงานกบังานอ่ืนในองคก์รเพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างคุณค่าแก่ลูกคา้ให้ไดม้าก
ท่ีสุด การใช ้Activity diagram เป็นเคร่ืองมือช่วยในการเรียนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัจึงอาจจะส่งเสริมการ
พฒันาทกัษะด้านความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Comprehend) การประยุกต์ใช้ (Application) การ
วิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์ (Synthesis) และการประเมินค่า (Evaluation) ตามทฤษฎีการเรียนรู้
ของบลูม (Bloom) รวมทั้งความสามารถในการคิดเชิงระบบ การน าแนวคิดหรือทฤษฎีไปสู่การแกไ้ขปัญหา
ในสถานการณ์ทางธุรกิจจริง และน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากการแก้ปัญหานั้นมาสร้างเป็นแนวคิดและ
ความรู้ดา้นการตลาดของตนเองได ้ 
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4. บทบาทของผู้เรียน 
 นกัศึกษาจะตอ้งเป็นผูมี้ส่วนร่วม (Active participants) ในการเรียนการสอน บทบาทของนกัศึกษา
คือเป็นผูร่้วมสร้างสรรคคุ์ณค่า (Cocreation of value) (Swanson, Azab, & Davis, 2015; Bowden & 
D'Alessandro, 2011) แก่ตนเองรวมทั้งภาพรวมสถาบนัการศึกษา ในปัจจุบนันกัศึกษามีบทบาทส าคญัการ
จดัการกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั นกัศึกษาถูกมองวา่เป็นผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) ท่ีส าคญั สถาบนัการศึกษาส่วนใหญ่ก าหนดให้นักศึกษามีส่วนในการประเมิน
ผูส้อนโดยการส ารวจ นกัศึกษาจึงมีบทบาทส าคญัในการประเมินผลและการติดตามคุณภาพของรายวิชาและ
หลกัสูตร   
  
 ในการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยเฉพาะการเรียนรู้ท่ีใชโ้ครงงาน ซ่ึงเป็นรูปแบบการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ เน้นให้นกัศึกษาไดศึ้กษาและรวบรวมขอ้มูล ความรู้จากผูป้ระกอบการหรือผูป้ฏิบติังานจริง 
ผูเ้รียนจะท างานเป็นทีม แสวงหาความรู้ (Information search and retrieval ) การประยุกต์ใช้ความรู้ 
(Knowledge application) และการคิดอยา่งมีวิจารณาญาณ (Critical thinking) (Wheeler, 2008) และการคิด
เชิงระบบ ซ่ึงในการเรียนรู้สถานการณ์จริงนั้นผูเ้รียนตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีซบัซ้อน พบกบัปัญหาแบบ
ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured/ill-structure) ซ่ึงนักศึกษาจะเผชิญกบัความยุ่งยากในการเรียนรู้ลกัษณะน้ี 
เพราะนกัศึกษาตอ้งเป็นผูแ้สวงหาความรู้ ไดรั้บความรู้หลายอยา่งท่ีไม่คุน้เคย และอาจจะขดัแยง้กบัความรู้
เดิมท่ีเคยไดศึ้กษาจากการเรียนรู้ท่ีมีโครงสร้างชดัเจน เช่น การเขียนแผนการตลาด  
 
 การใช้ Activity diagram เป็นเคร่ืองมือช่วยจะท าให้นกัศึกษาสร้างความเขา้ใจการด าเนินธุรกิจท่ี
ประกอบด้วยการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายท่ีซับซ้อนได้ง่ายยิ่งข้ึน นักศึกษาจึงควรฝึกการเขียน Activity 
diagram ท่ีเร่ิมตน้ด้วยการก าหนดขอบเขตของกิจกรรม จุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดของกระบวนการ เพิ่ม
กิจกรรมท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของผูป้ฏิบติั  ล าดบัขั้นตอนของกิจกรรม รวมถึงจุดตดัสินใจ หรือกิจกรรม
คู่ขนานท่ีอาจจะเกิดข้ึน นักศึกษาควรจะพฒันาการใช้ค  าถามต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลของกิจกรรมใน
กระบวนการนั้นเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงการเขียน Activity diagram จะสามารถถูกใชเ้พื่อช่วยพฒันากระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบและอย่างมีวิจารณญาณ ได้มากน้อยเพียงใดนั้น อาจจะข้ึนอยู่กบัลกัษณะการเรียนรู้เฉพาะ
บุคคลไดเ้ช่นเดียวกนั  
 
บทบาทของผูส้อนในการเรียนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของนกัศึกษาสาขาการตลาด 
 การสอนรายวชิาการตลาดเป็นส่ิงท่ีทา้ทาย ถึงแมว้า่แนวคิดและทฤษฎีทางการตลาดท่ีน ามาใชจ้ะยงั
เหมือนเดิม แต่มีแนวคิดใหม่ ๆ ท่ีธุรกิจได้น ามาใช้เพื่อปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดล้อมทางการตลาดท่ี
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่หยุดน่ิง ท าให้โมเดลการด าเนินธุรกิจเปล่ียนแปลงไปจากเดิม รวมทั้งมี
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ปัจจยัอ่ืนท่ีท าให้การด าเนินธุรกิจแตกต่างกนั เช่น ประเภทของธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ ขอบเขตการด าเนิน
ธุรกิจ ดังนั้ นการเรียนแบบเดิม คือ การบรรยายหรือการมอบหมายให้ท ารายงานโดยการค้นควา้จาก
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิไม่เพียงพอต่อการพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นของนักศึกษา ผูส้อนจึงเป็นผูมี้หน้าท่ีสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (Active learning) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (experiential 
learning) รวมทั้งการเรียนรู้รูปแบบอ่ืน เพื่อช่วยให้นกัศึกษาเกิดความเขา้ใจการบูรณาการแนวคิดด้าน
การตลาด (Marketing concepts) สู่การด าเนินธุรกิจจริงได ้จากการศึกษาท่ีผา่นมีวิธีการสอนแบบใหม่จ  านวน
มาก (Pedagogical approaches) ท่ีอาจจะช่วยให้บรรรลุเป้าหมายน้ีได ้หากไม่เป็นเช่นนั้นจะท าให้ส่งผลเสีย
ต่อทั้งผูเ้รียนและผูส้อนไดแ้ละจะส่งผลต่อคุณภาพของหลกัสูตรในท่ีสุด 
 
 การใช ้Activity diagram เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยส่งเสริมการพฒันาทกัษะของนกัศึกษา โดยเฉพาะ
การเรียนโดยใชโ้ครงงานนั้น ผูส้อนตอ้ง ท าความเขา้ใจการใช ้Activity diagram ฝึกเขียน และน ามาเป็นใช้
เป็นตวัอยา่งให้แก่นกัศึกษาตั้งแต่การเร่ิมตน้มอบหมายงาน (Lending & May, 2013) ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้จาก
กระบวนการท่ีนกัศึกษาและอาจารยไ์ดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจริง และกระตุน้ให้นกัศึกษาเขียน Activity diagram 
ในช่วงการศึกษาธุรกิจภายใตข้อบเขตท่ีผูเ้รียนตอ้งการศึกษา โดยอาจารยผ์ูส้อนท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน า
ระหว่างการศึกษาเน่ืองจากการเรียนรู้โดยใช้โครงการจะมีลกัษณะของการศึกษาท่ีไม่มีโครงสร้าง อาจารย์
อาจจะพิจารณาจากการเขียน Activity diagram ของนักศึกษา และกระตุน้ให้นักศึกษาใช้ค  าถาม  เช่น 
กระบวนทางธุรกิจท่ีศึกษาน้ีเก่ียวขอ้งกบัอะไรบา้ง (What) แต่ละกระบวนการท างานอยา่งไร (How) ใครมี
ส่วนร่วมในกระบวนการและมีบทบาทหรือความรับผิดชอบอยา่งไร (Who) หน่วยงานอ่ืนท่ีมีส่วนร่วมใน
กระบวนการ ขอ้มูลอะไรท่ีมีการไหลจากผูป้ฏิบติัหน่ึงไปยงัอีกคนหน่ึงหรือไปยงัระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
ภายนอกและภายในท่ีตอ้งมีปฏิบติัสัมพนัธ์กนั 
 
 การมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่างผูส้อนและนกัศึกษาตามกระบวนการน้ี จะท าให้นกัศึกษาสามารถได้
ขอ้มูลและเขา้ใจกระบวนการทางธุรกิจท่ีศึกษานั้นชดัเจนยิ่งข้ึน สามารถน ามาเขียนค าอธิบายเหตุการณ์ของ
ผูรั้บผิดชอบแต่ละรายและอธิบายรายละเอียดกิจกรรม ในรูปแบบของ Activity diagram ท่ีสามารถน าไปใช้
ร่วมกบัเคร่ืองมืออ่ืนหรือการท างานเป็นทีมแกปั้ญหาอยา่งใดอยา่งหน่ึงในการด าเนินธุรกิจได ้(Dotoli et al., 
2015) 
 
5. สรุป 
 Activity diagram สามารถน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือเสริมการพฒันาทกัษะการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญัส าหรับนกัศึกษาการตลาดได ้โดยเฉพาะการเรียนโดยใชโ้ครงงานท่ีเนน้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
ของนกัศึกษา ปัจจยัส าคญัในการใช ้Activity diagram ท่ีมีประสิทธิภาพ คือ ลกัษณะงานท่ีมอบหมายให้
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นกัศึกษา บทบาทอาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษา รวมทั้งอาจจะมีปัจจยัอ่ืนท่ีส่งผลในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อการ
ใช ้Activity diagram  ผูส้อนจะตอ้งมีวางแผนการใชเ้คร่ืองมือน้ี และสอนใหน้กัศึกษาไดใ้ชเ้คร่ืองมือน้ี
เพื่อใหเ้กิดความช านาญ ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดประโยชน์ต่อการพฒันาทกัษะท่ีส าคญัของนกัศึกษาสาขาการตลาด
ได ้การใช ้Activity diagram ส าหรับการเรียนรู้ควรจะมีการศึกษาถึงปัจจยัท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของการใช ้Activity diagram ในการพฒันาทกัษะของนกัศึกษา 
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Abstract 

The  purposes  of  this  research  are (1) to  investigate effectiveness  of  using  computer-assisted 
language learning programs for Primary 6 EFL students' English listening classroom in a government 
primary school through making a comparison with the traditional teaching approach and (2) to identify the 
level of students’ satisfaction toward learning English through the computer-assisted language learning 
approach. The research instruments consist of a pre-test, a post –test series and a questionnaire to measure 
students' level of English listening skills, and their satisfaction with learning via technology used in class.  
 

Data were collected during the second semester of the academic year 2016. The experimental 
group was taught by using a  computer-assisted program while the control group was taught by using 
the traditional teaching method. Quantitative data-- mean and standard deviation--were used to analyze 
scores from the pre and post- tests of students' achievement in English learning, and responses from the 
questionnaire. The findings of the study indicated that there were significant differences in the post-test 
between the two groups in favor of the experimental group that showed higher mean scores than those of 
the control group. The surveyed data pointed to the students being highly satisfied with Computer-
Assisted Language Learning in terms of in-class participation, learning interest, and learning inspiration. 
 
Keywords: Computer Assisted Language Learning (CALL), English listening skills, Grade 6 students, 
English teaching 
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1.  Introduction 
 The twenty-first century is the age of globalization and Information Technology which is well 
known and now ubiquitous in the people’s lives across the globe. Moreover, English is an international 
medium of communication that has been use either as a native or second languages that understood 
and reorganized by everyone. People found that being knowledgeable in English is the key factor for 
better status in society and better communication in entire world. English has been playing a major 
role in many sectors including education, which is the most important area where English is needed, 
particularly, in a developing country like Thailand. With the support of technology development over 
years, technology infused classrooms with digital learning tools, such as computers allow offers for 
improving the quality of classroom instruction. 
 

It is, therefore, indispensable to take advantage of the modern technological facilities in aiding the 
task of English language education. Students who try to learn English as a second language need special 
technological support especially when they need to practice in four essential skills in language learning of 
listening, reading, speaking, and writing in order to develop their experience and skills (Ybarra & 
Green, 2003). To follow the development in technology, they are in need of using various tools which 
can help them learn the language easily and effectively. For this reason, technology and English language 
education are related to each other (Singhal, 1997).  Certainly, they should not lose their interest on 
communicating with the world. 
 
 The importance of listening in language learning has been considered the least understood of all 
the language skills. But, in a study (Wilt, 1950) it has been found that when people communicate, 45% of 
this comes from listening, 30% from speaking, 16% from reading and 9% from writing. Listening is the 
first language mode that children acquire according to Hyslop & Tone (1988). With the highest percentage 
of involvement in the exchange of information, listening has to be considered an English language 
forerunner. As humans communicate at about 71% of their waking time (Rankin, 1928), it can be 
confirmed that listening is utilized in most parts of the day. Listening plays a vital role in learning 
(Noowongsri, 2004), in language classrooms, it should be emphasized that comprehension of messages 
conveyed from the teachers or learning tools  can be based on tone of voice, pitch and accent; and it is 
only possible when the learners listen.  
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Furthermore, a study by Chonprakay (2009) showed that listening comprehension was still a 
big problem for Thai students. Based on the study, one of the best English teaching approaches for 
Thai students who are English new comers is the eclectic approach. The eclectic approach is a flexible 
language–learning method. Its teaching style is a combination of all techniques used in all approaches. 
The teacher carefully considers and selects what he or she thinks, is suitable for his or her students. 
For English new learners, especially Thai students, the teaching techniques should start with the 
listening skill integrated with the other three skills: speaking, reading and writing skills respectively. It 
means that the listening skill must be the most important skill out of the four skills. Without listening 
skills, language learning is impossible. 

 
In Thailand, technology has become the key issue and has a significant influence on current 

education. Thailand has placed the issue of technology in education into its priority of concern 
(Ministry of ICT, 2009). Therefore, the use of technology has been shown in several studies to 
facilitate English as a foreign language (EFL) learning in a variety of ways. Technology can be used 
not only as a means of classroom facilities but also as an effective teaching tool for English language 
learners in integrated skills and areas such as listening and speaking, interaction, communication, 
reading and vocabulary, writing and vocabulary, reading and writing, and etc. The use of the 
computer can be a useful supplement to traditional EFL classroom (Deerajviset, 2014). In this study, 
the researcher focused on a learning tool for English language listening class known as Computer-
Assisted Language Learning (CALL), which is defined as any process in which a learner uses a 
computer, and as a result, improves his or her language (Beatty, 2013). Thus, the researcher aimed to 
investigate the effectiveness of using one of computer-assisted programs in enhancing the students' 
English listening skills. 

 
2. Background of the Study 
2.1   Listening Skills in English Language Learning      

Without listening skills, as aforementioned, language learning is impossible. This is because 
there is no communication where there is no human interaction. Learning to listen to the target 
language improves language ability. Listening is the basis for the development of all other skills and 
the main channel through which the student makes initial contact with the target language and its 
culture. As students listen, they construct meaning and make sense of the words they have heard. The 
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sound, rhythm, intonation, and stress of the language can only be perfectly adapted through listening. 
We practice using our second language by reading, writing, speaking, and listening. Since the first 
three skills are to be learned by the time we are three years old, our early schema can only be through 
listening. To understand the nuances in the target language, one must be able to listen. As we get to 
understand spoken language, it is easier to improve the other skills and gain confidence. Other than 
being the primary form of communication, listening opens the opportunity to understand the elegance 
of a language which is not obviously present in grammar or reading. 

 
Through active listening, students acquire vocabulary and syntax, as well as better 

pronunciation, accent and intonation. Though listening skill is very important, for some language 
learners it is considered to be the most difficult language skill. Communication happens if there is an 
interaction between the speaker and the listener. Therefore, listening comprehension activities have a 
direct and important relationship to the amount and quality of speaking skill. Successful listening for 
language learners depends on many factors such as the knowledge of the language, background 
knowledge, etc. (Shabry, 2014). 

 
In learning a foreign language in order to communicate well, students should have enough 

sources of input for listening to enhance their listening skills. The first thing that a student needs 
to develop to be able to communicate in a foreign language is the listening comprehension skill. 
According to Morley (1991), listening is the most common communicative activity in daily life: 
we can expect to listen twice as much as we speak, four times more than we read, and five times 
more than we write. The tendency of many teaching methodologies and techniques on listening to 
draw on theory, objectives, and skills more established in the other language modes seems reasonable 
(Hyslop & Tone, 1988). The neglect of listening may, in fact, is most efficiently remedied by 
transferring what is practiced in developing reading, writing, and speaking proficiencies and skills. 

 
2.2   Using Technology in the Classroom 
     Technology  has  significant  effect  on  language  learning  and  above  all  Technology 
increases Language Learning (TELL). According to Smith (2004) “computer technology can 
provide the student with the means to control his or her own learning, to construct meaning and to 
evaluate and monitor their own performance”. Bruce (1993) claims that the computer will modify 
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the nature of learning by substituting the control of learning more in the hands of the learner in 
other words it is more learner-centered. Furthermore, the impact that technology has had on today’s 
schools has been quite significant. This widespread adoption of technology has completely changed 
how teachers teach and students learn. Teachers are learning how to teach with emerging technologies 
(such as computers, tablets, iPads, Smart Boards, digital cameras, etc.), while students are using 
advanced technology to shape how they learn. By embracing and integrating technology in the 
classroom, we are setting our students up for a successful life outside of school (Cox, 2016). 
 

There are some benefits of using technology in the classroom described by Cox (2016) for 
instance: 

2.2.1 Technology in the Classroom Makes Learning More Fun 
According to the student-centered concept, students prefer technology because they believe 

that it makes learning more interesting and fun. They especially like laptops and tablets. Subjects that 
students deem challenging or boring can become more interesting with virtual lessons, through a 
video, or when using a tablet. 

2.2.2 Technology Prepares Students for the Future 
A Study by CompTIA in 2016 showed that 9 out of 10 students indicated that using 

technology in the classroom would help prepare them for the digital future. These 21st-century skills 
are essential in order to be successful in this day and age. Jobs that may not have had a digital 
component in the past may have one now. Education is not just about memorizing facts and 
vocabulary words; it’s about solving complex problems and being to collaborate with others in the 
workforce. Ed-tech in the classroom prepares students for their future and sets them up for this 
increasing digital economy. 

2.2.3 Improved Retention Rate 
Student perceptions in the study believe that technology helps them retain information better. 

According to different a study, these students may be on to something. Eighteen 2nd grade students 
were challenged to complete a PowerPoint project about an animal. Sixteen out of the 18 students 
remembered more facts about the animal after completing the presentation. These results show that 
technology indeed helps students remember what they learn. 
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2.2.4 Technology Helps Students Learn at Their Own Pace 
Today’s technology enables students to learn at their own pace. For example, almost all 

applications allow for individualized instruction. Students can learn according to their abilities and 
needs. This form of teaching is also great for the teacher because it gives him/her the time to work 
individually with students who may be struggling. 

2.2.5 Technology Connects with Students 
Technology occupies an important place within students’ lives. When they are not in school, 

just about everything that they do is connected in some way to technology. By integrating technology 
into the classroom, teachers are changing the way they used to teach (lectures six hours a day) and 
providing students with the tools that will take them into the 21st century. 

 
2.3   Computer-Assisted Language Learning (CALL) 

Computer-assisted language learning (CALL) is succinctly defined in a seminal work by 
Levy (1997) as "the search for and study of applications of the computer in language teaching and 
learning". Currently, the use of computers in English language classroom is useful for both teachers 
and learners. There are numerous software application programs available such as vocabulary, 
grammar and pronunciation programs, spelling check utilities, electronic workbooks, reading and 
writing programs, and different learning packages to assist instructors in creating tutorial exercises to 
enhance their English language courses.  

 
The examples of CALL programs for multimedia computers that were published on CD-

ROM and DVD from the mid-1990s onwards are described by Davies (2011). CALL programs are 
still being published on CD-ROM and DVD, but Web-based multimedia CALL has now virtually 
supplanted these media. Since CALL learning material has been performing another teaching tool for 
second language education all along, in this study, the researcher utilizes particularly audio and video 
based CD-ROMs and DVD for students’ listening comprehension. Teachers can also modify and 
adopt any CALL learning materials and create relaxed atmosphere for learning, as a result, to suite the 
learners’ needs and levels of competence. Consequently, selection of the most appropriate input, 
chunking the input into manageable and useful segments, developing support material for self-
access learning and training of learners in the best uses of this input is ever more important.  



             การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 7  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2560                 วนัท่ี  25 กุมภาพนัธ์ 2560 
                Proceedings  of  the  Seventh Conference  2017 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University                                25  February 2017 

 

178 
 

        With the support of CALL, not only the students know how to interact with computers, but 
also they know how to adjust themselves in learning English with the aid of multimedia computers 
(Huang & Liu, 2000). Nevertheless, the researchers pointed out that the multimedia lab offered the 
opportunity for students to visualize the situation. In addition, the expansion of CALL undoubtedly 
provides new opportunities for learners of English to study at their conveniences to potentially 
develop their language skills (Borges, 2014). Each technological tool has its specific benefits and 
application with one of the four language parts of speaking, listening, reading, and writing. 
However, in order to use these techniques successfully, the English Language Learning (ELL) 
student should be familiar with using computers and internet, and capable of interacting with these 
techniques (Nomass, 2013). 
 
2.4  The Role of the English Language Teacher 

Teachers who use technology in the classroom are directly related to their own technological 
skills. Li, Worch, Zhou, & Aguiton, (2015) also found that the digital generation student teachers’ use 
of technology in the classroom is significantly correlated with their self-efficacy, perceived computer 
skills, and technology access and support, and in the end, technology can inspire students as a result of 
increased exposure of technology in the classroom. The effect of technology has become huge in 
teaching and learning the language in addition to the instructor's role. In other words, the role of 
the instructor together with the role of the technology can lead to advanced learning results 
(Sharma, 2009).  

 
The widespread availability of new technology such as audio, video, CD-ROMs, DVDs, 

educational software and internet downloads of sound and video files has vastly increased potential 
input material for language learning (Carter & Nunan, 2002). Though there are vast sources of input 
available to English learners to improve their listening skills (Leloup & Ponterio, 2003), teachers can 
also modify and adopt any CALL teaching materials and create relaxed atmosphere for learning, as a 
result, to suite the learners’ needs and levels of competence. While using the CALL materials learners 
have the autonomy to identify and adopt the kind of strategy that would best suit their learning style 
and choosing such a strategy would also facilitate the learning process. Consequently, selection of the 
most appropriate input, chunking the input into manageable and useful segments, developing support 
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material for self-access learning and training of learners in the best uses of this input is ever more 
important. 

 
2.5 Learning English as Foreign Language (EFL) in Thailand 
          In Thailand and elsewhere in the non-native English speaking countries, English is used as a 
second or third language for some people. With the spread and development of English around the 
world, it has become an important means of communication among the people of different cultures 
and languages. At present, the role and status of English in Thailand is higher than ever as it is a 
medium of instruction and curriculum in educational institutions. As a number of English learners are 
growing up, different teaching methods have been experimented to see the effectiveness of English 
language teaching.  
 

From history, it can be seen that English has always played an important role in Thai 
education from the time when it was first introduced, testifying to its importance for the country’s 
economic and technological development. It has been part of the curricula from the primary school to 
the university level. Approaches to teaching English in Thailand have changed to suit the purposes of 
studying and to keep up with the principles and theories of teaching discovered in the Western 
countries (Darasawang, 2007). English language teaching for the last 20 years has employed a 
communicative language approach, which focuses on teaching English for communication rather than 
just for knowledge about the language. However, there are more aspects added to enable students to 
learn more effectively and cope with changes in technology.  

 
Education reform is a cause of change in English language teaching in the past decade. Like 

many other Asian countries, Thailand went through an education reform in order to cope with the 
advances in modern technology which transformed Thai society from an agricultural to a semi-
industrial and a service-based one (Pitiyanuwat & Anatrasirichai, 2002). The objective of learning 
foreign languages is to facilitate communication, education, and business as it is important for the 
country to gain economic competitiveness in this era of globalization.  

 
As a development from the 1977 curricula, the National Education Act of 1999 stipulated that 

English was not a compulsory subject. However, foreign languages are still required to be taught in 
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secondary level and most students still choose English as a foreign language as it is a required subject 
in the National University Entrance Examination. The use of ICT in English language teaching, 
learning, and education in general, may not have a big gap at the tertiary level (Darasawang, 2007). 

 
Not surprisingly, educators value technology mainly as a tool to help meet student 

achievement standards and improve student performance. They also look to technology to make 
learning more engaging and interesting. Technology changes by the minute, educators need to keep up 
with the times in order to best prepare the students for this ever-changing world of multi-languages 
context.  

 
3.  Objectives 
 The  purposes  of  this  research  are  to  investigate  the  effectiveness  of  using  computer-
assisted language learning programs for sixth grade EFL students' English listening classroom in a 
government primary school through making a comparison with the traditional approach teaching and to 
find the level of students’ satisfaction towards learning English through computer-assisted language 
learning approach.  
 
4.  Research Methodology 

In this study, the researchers used a quantitative method in finding the effectiveness of using 
computer-assisted language learning programs for sixth grade EFL students' English listening 
classroom. The population and sample are as follows: 

 
4.1 Population and Subjects 
 The population of this study was 169 students who were studying in grade 6 in one of the 
government primary schools in Bangkok in the academic year 2016. There were four sections of grade 
6 students in this research school.  
4.2 The Subjects 
 A cluster random sampling was adopted to select two sections out of four sections of grade 
six students from the research school. The two selected sections were divided into two groups of an 
experimental and a control group. The experimental group consisted of 21 students and control group 
consisted of 24 students. Both groups were comprised of mixed ability students. 
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 4.2.1 Research Instruments  
The quantitative data was assembled from pretest and posttest administered to both 

experimental and control groups at the beginning and at the end respectively; and also from the 
questionnaires on learning satisfaction administered at the end of the treatment on the experimental 
group. The details of the research instruments are as follows. 

1. Pretest and Posttest 
Each pretest and posttest contained ten questions in order to determine the effectiveness of 

the treatment enforced by the researcher in the experimental group and the traditional teaching in the 
control group. The pretest was conducted in both groups at the beginning of the class. The posttest 
was administered at the end of the experiment to find out the differences of the students’ learning 
achievement among the groups due to the use of different methods of teaching. The purpose of these 
two types of test is to compare the differences of level of learning ability between the two groups.  

2. Questionnaires on CALL Learning Satisfaction 
The other research instrument was a set of questionnaire. The questionnaire was created to 

measure the students’ satisfaction towards learning English through a computer-assisted language 
learning tool. The twenty-itemed questionnaire was administered at the end of the treatment to the 
students in experimental group. The Likert’s five-rating scale questions requested the students to 
answer by checking (√) each statement based on their true experience gained after learning. The score 
of 5 means the highest and 1 means the least satisfaction. 

 
5.   Data Collection 
 The data collection process was conducted in the English listening class. The totals of eight 
lesson plans of 60 minutes for the class, including the six sub-topics under each major topic, were 
used during the experiment. The researcher taught two lessons for each class to both groups in one 
week. The experimental group was taught by using CALL in the audio and video formats for listening 
and the control group was taught through the traditional method by using chalk, chalkboard, textbook, 
and lecture. 
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6.   Data Analysis 
 The researcher analyzed the data assembled from pretest and posttest using paired and 
independent t-test. A comparative statistical analysis using paired sample t-test was done within the 
group. The comparison between pretest and posttest scores of the two groups was done by conducting 
independent t-test to assess and compare the learning achievement between control and experimental 
group. The inferential statistics t-test with p < 0.05 level of significance, mean (x ̅) and standard 
deviation (SD) were used to conclude the results. To analyze the data collected from the 
questionnaire, mean and standard deviation were used to analyze the satisfaction level.    
 
7.   Results and Discussion  
7.1 Results 

This research attempted to find the effectiveness of the effectiveness of using computer-
assisted language learning programs for sixth grade EFL students' English listening classroom through 
a comparison with the traditional approach teaching. The comparisons of pretest and posttest scores 
results (at p-value < 0.05) of both groups are as follows. The pretest mean scores of the experimental 
group (x ̅ = 33.19, SD = 5.05) is lower than the control group (x ̅ = 35.00, SD = 5.04). The posttest 
mean scores of the experimental group (x ̅ = 52.19, SD = 5.01) is much higher than the control group 
(x ̅ = 35.66, SD = 4.69). 

 
The other result illustrates the level of students’ satisfaction towards learning English through 

computer-assisted language teaching method. The three categories of the satisfaction included class 
participation, learning interest, and learning inspiration. The findings showed that the students had the 
highest satisfaction levels in Learning Interest (x ̅ = 4.95, SD = 0.16); Learning Inspiration (x ̅ = 4.74, 
SD = 0.42); and Class Participation (x ̅ = 4.70, SD = 0.39). The results indicated that the students had 
highest level of satisfaction in every category and the average x ̅ was at 4.79 (SD = 0.97). 

 
7.2 Discussion 

According to the result, the students had the highest level of satisfaction on “Learning 
Interest” to learn English due to the integration of computer-assisted language learning tool into 
teaching. It showed that the use of computer-assisted language teaching method in teaching English 
has motivated students to love English, developed interest and curiosity to learn more. The results also 
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supported the findings of Cracker (2006) and Normah & Salleh (2006), in their studies; they stated 
that the inclusion of computer-assisted teaching into the process of teaching and learning made 
learning an enjoyable process where the students derived maximum joy in learning. Furthermore, they 
concluded the reason for success in English education have been associated with motivation and 
curiosity of the students, which has been geared up by using computer-assisted language learning 
method in the teaching. In addition, achievement, motivation and student interest are influenced by 
positive and negative attitudes (Miller et al, 1961). 

 
With regard to “Learning Inspiration” category gained the second highest level of satisfaction 

due to use of computer-assisted language teaching method in teaching, it indicated that students were 
highly inspired in learning English through using computer-assisted language teaching method. The 
result further confirmed that integration of computer-assisted language teaching method made English 
lesson more interesting, fun and motivational for the students. The finding supports what Wang 
(2008) claimed the integration of computer-assisted teaching in classroom inspires students to work 
with each other and develop teamwork skills and learns from their peers. Computer-assisted teaching 
brings the world into the classroom and appeals to different learning styles, actively engaging the 
learners. 

 
Integration of computer-assisted language teaching method is observed to have enhanced 

classroom participation as well. The result of “Class Participation” indicated the third highest level of 
satisfaction, it showed that the students were highly encouraged to attend the class when the lessons 
were taught using computer-assisted language teaching method and supported the research findings of 
Seth (2009); Subba (2011) and Zimmer (2003). They found that the students participated more 
actively in the activities when they were taught using computer-assisted instruction and could make 
students understand the content faster and better, and as a result, it encouraged students to participate 
more. Teaching through computer-assisted instruction not only helps students to gain information 
quickly and efficiently, but also engages them in learning with full attention and enthusiasm.  

 
The result indicated that the integration of computer-assisted language teaching method into 

teaching English lesson not only made lessons appealing to the students but also motivated students to 
learn more. Moreover, the result also agreed with the findings of Kovar & Zekany (2001) and Swaffar 
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& Vlatten (1997) who stated that the integration of computer-assisted aided instruction into the 
classroom teaching enhances learning achievement and makes learning an enjoyable process, 
alongside helping the students take greater interest in learning the lesson.   

 
The overall result from the questionnaire on learning satisfaction showed that the students in 

the experimental group were highly satisfied in learning English with the use of computer-assisted 
language teaching method. The result showed that using computer-assisted aided instruction into 
teaching English boosted the students’ interest towards learning, aiding them to gain confidence in 
learning, and motivating them to attend the classes. Moreover, the students wished to have integration 
of computer-assisted language teaching method into teaching other subjects too. The result supported 
the findings of the studies [Akpinar & Ergin (2008); Ercan (2014); and Um, Song, & Plass, (2007)] 
that using computer-assisted instruction in teaching promotes positive emotion, which enhances 
interest towards learning, boosts higher learning satisfaction, and motivates students to learn more 
with much thrill than in the traditional approach.  

 
8.   Conclusion 

The researcher concluded that integration of computer-assisted language learning tool in 
teaching English listening class had positive effect on students’ learning satisfaction. It also did 
enhance students’ learning satisfaction positively that should ultimately support the direct correlation 
with students’ leaning achievement. Thus, when computer-assisted language teaching method was 
integrated in the lessons with proper management, the students take active participation in classroom 
activities. It provides an opportunity for the students to explore more information through varied 
channels. 

 
 Consequently, computer-assisted language learning approach can develop better interactions 

among students and teachers and also among the students themselves thereby creating interactive 
classroom environment, which would enhance learning. It was concluded that when computer-assisted 
language teaching method was integrated in the lessons with proper management, the students take 
active participation in classroom activities. The excitement and motivation created by the use of 
computer-assisted aided instruction would lead to higher learning satisfaction. Therefore, using 
computer-assisted language teaching method in teaching English lessons was effective in enhancing 
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students’ learning satisfaction. The finding was also parallel to what concluded that computer-assisted 
language learning allows students to take more active role in learning. 
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การใช้เวบ็บลอ็กเพือ่สนับสนุนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
ในวชิาวทิยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  

กรณีศึกษา: โรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวทิยา จังหวดัปทุมธานี 
ประธาน เสนีวงศ ์ณ อยธุยา 

fahyai@hotmail.com  

บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างบทเรียนท่ีมีเวบ็บล็อก (Weblog) สนบัสนุนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 (2) ตรวจสอบทกัษะ
การคิดวเิคราะห์จากการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และ(3) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนท่ี
มีเวบ็บล็อก กลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 - 6 จ านวน 36 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
ประกอบดว้ย (1) แผนบทเรียนท่ีใช้ในการจดัเรียนการสอนโดยมีเวบ็บล็อกเพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมในวิชาวิทยาศาสตร์ จ  านวน 6 แผนบทเรียน (2) แบบประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในการจดัการเรียนรู้เพื่อตรวจสอบทกัษะการคิดวเิคราะห์ (3) แบบประเมินพฤติกรรมการการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียนของนกัเรียน (4) แบบประเมินความคิดเห็นของนกัเรียน ครูผูส้อน และผูส้ังเกตการสอน (5) 
แบบบนัทึกการให้ข้อมูลป้อนกลับของนักเรียนและครู และ (6) แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใชเ้วบ็บล็อก ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ (1) นกัเรียนสนใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ท่ีมีเวบ็บล็อกสนบัสนุนการเรียนมากข้ึน โดยมีส่วนร่วมในการเขียนขอ้คิดเห็น มีการตอบค าถามจากการ
จดักิจกรรมในเวบ็บล็อก มีการแบ่งปันความรู้ และไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั (2) นกัเรียนเกิด
ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ทกัษะการสรุปปัญหา ทกัษะการแยกแยะและจดัหมวดหมู่ ทกัษะการหา
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เหตุและผล ทกัษะการเช่ือมโยง มีการตดัสินใจแก้ปัญหาจากโจทย์ มีการสรุปอภิปราย และขยาย
ความคิด รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความเขา้ใจ โดยบนัทึกขอ้ความในรูปแบบการเขียนขอ้ความ (3) 
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เห็นวา่ การเรียนตามแผนบทเรียนท่ีมีเวบ็บล็อกสนบัสนุนการเรียนรู้ ได้
สร้างความน่าสนใจ มีการตอบค าถาม และไดร่้วมแสดงความคิดเห็นบนเวบ็บล็อกในวิชาวิทยาศาสตร์ 
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ใหค้วามเห็นเพิ่มเติมวา่ ท าให้เกิดทกัษะการคิดวิเคราะห์จากโจทยปั์ญหา 
เพื่อท่ีจะหาค าตอบท่ีถูกตอ้งอย่างสมเหตุสมผลมากท่ีสุด แผนบทเรียนท่ีมีเวบ็บล็อก ท าให้ดึงดูดความ
สนใจเพิ่มข้ึน และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เห็นวา่ แผนบทเรียนท่ีมีเวบ็บล็อกวิชาวิทยาศาสตร์ ได้
สนบัสนุนการเรียนรู้แบบส่วนร่วมอย่างชดัเจน ซ่ึงครูผูส้อนและผูส้ังเกตการณ์สอนเห็นว่า การใช้เวบ็
บล็อกเพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในวิชาวิทยาศาสตร์มีความเหมาะสมในจดัการการเรียนรู้
ระดบัชั้นประถมศึกษา 
 
ค าส าคัญ: เวบ็บล็อก, การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม, ทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
 
The Use of Weblog to Support Participative Learning of Science and Analytical Thinking Skills 

of Primary 4 - 6 Students: A Case Study of Fuengfha Witthaya School, Patumthani 
Pratarn senewongse na Ayudhaya 

fahyai@hotmail.com  

 
Abstract 
 The objectives of this research were (1) to develop science lesson plans with the use of 
weblog to support participative learning in science of Primary 4-6 students, (2) to examine the 
students’ analytical thinking skills, and (3) to secure information on the students’ satisfaction with the 
use of weblog in learning science. The subjects were 36 Primary 4-6 students at Fuengfha Witthaya 
School in Patumthani. The instruments were (1) six science lesson plans with the use of weblog to 
support participative learning for Primary 4 - 6 students, (2) the observation form on behaviors of the 
subjects in using their analytical thinking skills, (3) the observation form on classroom behaviors of 
the subjects, (4) the perception assessment forms for students, teachers and teacher-observers, (5) 
feedback forms for students and teachers, and (6) the student satisfaction form. Major research 
findings were (1) the students were interested in using the science weblog in the classroom and 
showed their participative learning by writing comments on the weblog, answering  questions from 
the event blog and sharing their knowledge and ideas with their peers; and (2) the students 
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demonstrated their analytical thinking skills in summarizing problems, identifying and classifying 
information in terms of cause, effect and relationship, giving solutions to the identified problem with 
supporting evidence, and conveying their ideas in recorded messages or written texts.  It should be 
noted that Primary 4 students showed their satisfaction with the science weblog lesson plans in their 
reviews and answers to questions related to events on science blogs. Primary 5 students gave further 
comments reflecting their analysis of identified problems and extension of information search into 
readings on the topics of their interest. Primary 6 students clearly supported the use of the science 
weblog lesson plans via participative learning. The teachers and teacher-observers in the study were 
positive toward the use of weblog in learning science for students at the Primary level. 
 
Keywords: Weblog, Participative Learning,  Analytical Thinking Skills 
 
1. บทน า 

ในช่วงศตวรรษท่ี 21 การพฒันาเทคโนโลยีดา้นต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร (ICT – Information and Communication Technology) เป็นไปอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง 
ส่งผลให้เกิดความพยายามในการน าเทคโนโลยีเหล่าน้ีเขา้มาประยุกต์ใช้ในการจดัการศึกษาเพื่อให้
การศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกบัสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 จ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ความสามารถในการส่ือสาร (ICT 
Literacy)  2. ความสามารถในการคิด (Learning Thinking Skills) 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 4. 
ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (ส านกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ, 2550) ดงันั้นในการจดัการเรียนโดยใชเ้วบ็บล็อก (กติกา สายเสนีย,์ 2006) จึงเป็นรูปแบบ
ของการน าเอาอินเตอร์เน็ตมาใชใ้นการจดัการศึกษารูปแบบหน่ึงท่ีมีประโยชน์อยา่งมาก เพราะเป็นการ
น าเอาประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพื่อการศึกษาค้นควา้ข้อมูลด้วยตนเอง เป็นการ
ตอบสนองแนวคิดในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เหมาะกบัการเรียนการสอน ท่ีมี
ผูเ้รียนจ านวนมาก ช่วยดึงดูดความสนใจในการท ากิจกรรมในชั้นเรียน กลา้แสดงออก เพิ่มการจดค าสั่ง 
และสามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครูผูส้อน สามารถปรับแต่งเวบ็บล็อกให้น่าสนใจ ดึงดูดผูเ้รียน
ให้อยากเขา้มาอ่าน และร่วมแสดงความคิดเห็นได ้เน้ือหาบทเรียนไม่น่าเบ่ือ และผูเ้รียนมีโอกาสเขา้ถึง
แหล่งขอ้มูลไดทุ้กท่ีทุกเวลา เพียงแต่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตไดเ้ท่านั้น 

 
 ในการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ก็เช่นกนั ในปัจจุบนัควรไดมี้การปรับเปล่ียนไป
ตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี โดยเน้นการเรียนการสอนในลักษณะท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้

2 
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แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองมากข้ึน มีการเรียนการสอนผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการน าขอ้มูลท่ี
มีอยูม่ากมายในโลกออนไลน์ มาช่วยส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ ซ่ึงในการใชเ้วบ็บล็อก มาช่วยจดัการ
เรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ จะเป็นการกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดความสนใจมากข้ึน ท าให้มีการ
ปฏิสัมพนัธ์เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participative Learning) ระหวา่งครูกบันกัเรียน และระหวา่ง
ผูเ้รียนดว้ยกนั มีการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง พร้อมทั้งจดักิจกรรมตรวจสอบทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
แทรกอยู่ในแต่ละขั้นตอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ดงัน้ี 1 ขั้นประสบการณ์ (Experience) 2.ขั้น
สะทอ้นและอภิปราย (Reflection and Discussion) 3.ขั้นความคิดรวบยอด (Concept) 4.ขั้นทดลอง/
ประยุกตแ์นวคิด (Experimentation / Application) (Thomas, 2015) ดงันั้นครูผูส้อนวิทยาศาสตร์ จะตอ้ง
ปรับเปล่ียนวิธีการสอนใหม่ให้สอดคล้องกบักระบวนการศึกษาท่ีเปล่ียนไป ตอ้งใฝ่รู้แสวงหาสาระ
เน้ือหาใหม่ๆ เพื่อการพฒันาส่ือนวตักรรมการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่  ท่ีส าคญัครูผูส้อนต้องเข้าใจท่ี
จะตอ้งเรียนรู้และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศน ามาประยุกตใ์ชร่้วมกบัการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งผสมผสาน
มากท่ีสุด 
 
 ผู ้วิจ ัยได้ท าการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6เก่ียวกบัสภาพการจดัการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ ของโรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวิทยา 
อ าเภอล าลูกกา จังหวดัปทุมธานี พบว่า ผู ้เรียนย ังขาดความสามารถเก่ียวกับทักษะการคิดทาง
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงอาจจะเกิดจากครูผูส้อนยงัขาดความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กบัผูเ้รียนท่ีมี
ศกัยภาพทางดา้นการเรียนท่ีแตกต่างกนั การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไม่หลากหลาย ไม่มีความ
น่าสนใจ หรือสอนจากต าราเรียนเพียงอยา่งเดียว ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ท่ีไม่เท่ากนั ขาดความเขา้ใจใน
บทเรียน ขาดการทบทวน ขาดการฝึกฝนให้ผูเ้รียนรู้จกัทกัษะการคิดวิเคราะห์  จากปัญหาการจดัการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงไดเ้ห็นแนวทางในการพฒันาการเรียนรู้ท่ีมีการ
ใช้เว็บบล็อกมาเป็นเคร่ืองมือช่วยพฒันาและส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ใช้ทกัษะคิดวิเคราะห์ จากการจดั
กิจกรรมบนเวบ็บล็อก มีการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง มีการกระตุน้ดึงดูดความสนใจให้ผูเ้รียนอยาก
เขา้มาศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจากต าราเรียนและจากครูผูส้อน และสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได ้โดยมี
เน้ือหาท่ีสามารถปรับเปล่ียน และเพิ่มเติมให้เหมาะสมไดต้ลอดเวลา ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล
ได้ทุกท่ีทุกเวลาบนระบบเครือข่ายท่ีมีการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต ไดส้ร้างการเรียนรู้และท ากิจกรรมท่ี
ก าหนด มีการปฏิสัมพนัธ์ท าให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่างผูเ้รียนด้วยกนั ระหว่างครูกับ
ผูเ้รียน โดยมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และท า
ให้ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองท่ีคงทน และดว้ยความคิดท่ีวา่การศึกษาเป็นฐานรากของชีวิตและ
เป็นหัวใจของการพฒันาประเทศ เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางสติปัญญา และมีทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดคุณลกัษณะดงักล่าวได ้และเพื่อให้การจดั
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การศึกษาได้บรรลุตามจุดหมายของหลกัสูตรของสถานศึกษาท่ีจะให้ผูเ้รียนมีความรู้อนัเป็นสากล มี
ความสามารถในการส่ือสาร มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ มีการแกปั้ญหาในการใชเ้ทคโนโลยี และมีทกัษะ
ชีวติท่ีดีต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์การวจัิย 
2.1 เพื่อสร้างบทเรียนท่ีมีเวบ็บล็อก (Weblog) สนบัสนุนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของวชิาวทิยาศาสตร์
ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6  
2.2 เพื่อตรวจสอบทกัษะการคิดวเิคราะห์ จากการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนท่ีมีเวบ็บล็อก  
 
3. การด าเนินการท าวจัิย 
3.1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

       ประชากร  ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ในภาคเรียนท่ี1  ปีการศึกษา 2557 
โรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวทิยา จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 358 คน  

      กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ในภาคเรียนท่ี1 ปีการศึกษา 2557 ท่ีได้
จากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็นนกัเรียนท่ีมีผลการเรียน เกรด 1 – 2 จ  านวน 4 
คน  เกรด 2 – 3 จ  านวน 4 คน และเกรด 3 – 4 จ  านวน 4 คน รวมเป็นจ านวนนกัเรียนแต่ละชั้นละ 12 คน รวม 
3 ชั้นปี เป็นจ านวนนกัเรียนทั้งหมด 36 คน  โดยนกัเรียนแต่ละชั้นปีมีความเต็มใจเขา้ร่วมการท าวิจยั และ
ผูป้กครองใหก้ารสนบัสนุน 

 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

      เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ 1) แผนบทเรียนท่ีใชใ้นการจดัเรียนการสอนโดยการใชเ้วบ็
บล็อกเพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในวชิาวทิยาศาสตร์ 2) แบบประเมินพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในการจดัการเรียนรู้เพื่อตรวจสอบทกัษะการคิดวิเคราะห์ 3) แบบประเมินพฤติกรรมการการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียนของนกัเรียน 4) แบบประเมินความคิดเห็นของนกัเรียน ครูผูส้อน และผูส้ังเกตการสอน 
5) แบบบนัทึกการให้ขอ้มูลป้อนกลบัของนกัเรียนและครู และ6) แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใชเ้วบ็บล็อก  
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4. ผลการวจัิย 
4.1 การสร้างแผนบทเรียนท่ีมีเว็บบล็อก (Weblog) สนับสนุนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของวิชา
วิทยาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 นั้น สามารถพฒันาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
สร้างความเร้าใจ ความสนใจต่อการเรียนรู้ สามารถเสาะแสวงหาขอ้มูลไดท้นัที ท าให้เกิดการพฒันา
ทกัษะการคิดวิเคราะห์ และนักเรียนทุกคนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างของวิจยัน้ี มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับ
คุณภาพดี มีความสนใจในการใช้เวบ็บล็อกวิชาวิทยาศาสตร์ และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
จากการจดักิจกรรมโดยตอบค าถามในเวบ็บล็อกวชิาวทิยาศาสตร์  
 
4.2 ผลการตรวจสอบทกัษะการคิดวเิคราะห์ โดยให้นกัเรียนแต่ละคน แต่ละระดบัชั้นเขียนค าตอบ ลงใน
ช่อง Comment นั้น พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จะใช้ทกัษะการแยกแยะและจดัหมวดหมู่ 
รวมทั้งทกัษะการเช่ือมโยง ซ่ึงข้ึนกบัประเด็นค าถามท่ีจะมีแนวโนม้ช้ีน าวา่ จะวดัทกัษะดา้นไหน ส่วน
นกัเรียนชั้นประถมปีท่ี 5 และ 6 นกัเรียนจะใชท้กัษะการสรุปปัญหาและ ทกัษะการหาเหตุและผล ไดดี้ 
โดยประเด็นค าถามจะเป็นเร่ืองราว เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งเป็นการทดลองทางวทิยาศาสตร์ท่ีต่อเน่ือง   
 
4.3 นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ ตามแผนบทเรียนท่ีมีเวบ็บล็อก (Weblog) สนบัสนุนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของวิชาวิทยาศาสตร์ซ่ึงนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เห็นวา่ การไดเ้รียน
ตามแผนบทเรียนท่ีมีเวบ็บล็อกสนบัสนุนการเรียนรู้ ไดส้ร้างความสนใจไดร่้วมแสดงความคิดเห็นจาก
การจดักิจกรรมในเว็บบล็อกวิชาวิทยาศาสตร์  มีการตอบค าถามจากการจดักิจกรรมในเว็บบล็อกวิชา
วทิยาศาสตร์ แผนบทเรียนท่ีมีเวบ็บล็อก ก็มีเน้ือหาทนัสมยั ส่ือความหมายไดช้ดัเจน ท าให้เขา้ใจง่าย ได้
มีการแบ่งปันความรู้เพื่อน ๆ ไดดี้  ไดก้ารตอบค าถามจากโจทยท่ี์เนน้ค าถามเชิงคิดวิเคราะห์อยา่งมีเหตุมี
ผล   ได้ฝึกการแก้ไขปัญหาได้ค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง สามารถพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ได้
เพิ่มข้ึน  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ได้ความเห็นเพิ่มเติมว่า  ท าให้ได้มีการฝึก อ่าน คิด 
วิเคราะห์ จากโจทยปั์ญหา เพื่อหาค าตอบท่ีถูกตอ้งสมเหตุสมผลมากท่ีสุดซ่ึงแผนบทเรียนท่ีมีเวบ็บล็อก 
ท าให้ดึงดูดความสนใจเพิ่มข้ึน เพราะมีเน้ือหาท่ีชัดเจน อ่านง่าย ค้นหาง่าย สะดวก เขา้ใจง่าย และ
นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ยงัให้ความเห็นว่า แผนบทเรียนท่ีมีเวบ็บล็อกวิชาวิทยาศาสตร์ มี
เน้ือหาท่ีทนัสมยั ส่ือความหมายชดัเจน โดยมีการใช้เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนัมาประยุกต์ใช้ในการ
อธิบายเน้ือหาดว้ยนั้น ได้ท าให้เขา้ใจในความเป็นจริงของปัจจุบนั ท าให้ตนเองสนใจ และอยากเรียน
วชิาวทิยาศาสตร์มากข้ึน 
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5. อภิปรายผล 
5.1  ผลจากการสร้างบทเรียนท่ีมีเวบ็บล็อกสนบัสนุนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของวชิาวทิยาศาสตร์ของ
นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 พบว่า นักเรียน ท่ีเรียนดว้ยแผนบทเรียนท่ีมีเวบ็บล็อก 
สนบัสนุนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของวิชาวิทยาศาสตร์ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 11.49 จากคะแนนเต็ม 12 อยู่
ในระดบัคุณภาพดี มีความสนใจในการใชเ้วบ็บล็อกวิชาวิทยาศาสตร์ และมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นจากการจดักิจกรรมในเวบ็บล็อกวิชาวิทยาศาสตร์ นกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ในกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ข้อค าถามตามเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์ตอบค าถามและแสดงความคิดของตนเป็นรายบุคคล 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ธนาทร ทะนานทอง (2551, น.บทคดัย่อ) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันา
ระบบการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เวบ็บล็อก โดยใชร้ะบบ Learning Management System: LMS ซ่ึง
มีระบบการจดัการท่ีง่าย สะดวกต่อการใชง้าน เพิ่มความเร็วในการคน้หาและการน าขอ้มูลไปใช ้ระบบน้ี
เป็นสังคมการศึกษาออนไลน์รูปแบบใหม่ท่ีเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ นรินทร์ทิพยท์องศรี (2552) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง การพฒันาความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษของ
ผูเ้รียนโดยใช้เวบ็บล็อก ผลวิจยัพบวา่การฝึกเขียนขอ้ความภาษาองักฤษโดยใชเ้วบ็บล็อกเป็นประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ร่วมกนัในกลุ่มเพื่อน นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นของตนในช่อง Comment โดยการตอบ
ค าถามจากกิจกรรมต่างๆตามแผนบทเรียนเวบ็บล็อกท่ีจดัข้ึนท าให้สามารถกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดการ
พฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์จากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั และผูส้อนท่ีไดป้รับบทบาท
ตนเองเป็นผูส้นบัสนุนและใหค้วามสะดวกในการเรียนรู้ 
 
5.2 ผลการตรวจสอบทกัษะการคิดวิเคราะห์ ของผูเ้รียนท่ีใช้เวบ็บล็อกประกอบการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมวชิาวทิยาศาสตร์ พบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4- 6 มีพฒันาในทกัษะการคิด ไดแ้ก่ ทกัษะการ
สังเกต ทกัษะการส ารวจ ทกัษะการจ าแนก ส่วนทกัษะการสรุปปัญหา ทกัษะการหาเหตุและผล ทกัษะ
การเช่ือมโยง (Marzano, 2001) ส่วนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 นกัเรียนจะใชท้กัษะการสรุปปัญหา 
และทกัษะการหาเหตุและผล ในการประมวลเหตุการณ์ของการทดลองท่ีน าเสนอในเวบ็บล็อก สามารถ
เขา้ใจทราบเหตุผลและตอบปัญหาจากกิจกรรมน้ีไดดี้ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า มี
การพฒันาการความสามารถคิดเหตุและผลเชิงตรรกะได้ สามารถรับรู้ส่ิงแวดลอ้มตามความเป็นจริง 
สามารถพิจารณาเปรียบเทียบจดัของเป็นกลุ่มโดยใช้เกณฑ์หลายอย่าง เร่ิมเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆ มี
ความคิดสร้างสรรค์ ชอบคิดแก้ปัญหาตามวิธีการของตวัเอง ชอบแสวงหาวิธีการต่างๆ จากการลอง
ปฏิบติัมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ท าให้มีผลต่อการพฒันาการคิดของผูเ้รียนให้ขยายขอบเขต
ความคิดใหก้วา้งและซบัซอ้นยิง่ข้ึน (Takington,  1989; Gall & Gall cited in Dillon, 1984) 
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5.3 ความพึงพอใจของนกัเรียน พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ ตามแผนบทเรียนท่ีมีเวบ็
บล็อก (Weblog) สนบัสนุนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซ่ึงนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เห็นวา่ การได้
เรียนตามแผนบทเรียนท่ีมีเวบ็บล็อกสนบัสนุนการเรียนรู้ ไดส้ร้างความสนใจไดร่้วมแสดงความคิดเห็น
จากการจดักิจกรรมในเวบ็บล็อกวิชาวิทยาศาสตร์  มีตอบค าถามจากการจดักิจกรรม โดยแผนบทเรียนท่ี
มีเวบ็บล็อก ไดมี้เน้ือหาท่ีทนัสมยั ส่ือความหมายไดช้ดัเจน ท าให้เขา้ใจง่าย ไดมี้การแบ่งปันความรู้กบั
เพื่อน ๆ ไดดี้ ไดก้ารตอบค าถามจากโจทยท่ี์เนน้ค าถามเชิงคิดวิเคราะห์อยา่งมีเหตุมีผล ไดฝึ้กการแกไ้ข
ปัญหา ได้ค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ เพิ่มข้ึน นักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ไดค้วามเห็นเพิ่มเติมวา่ ท าให้ไดมี้การฝึก อ่าน คิด วิเคราะห์ จากโจทยปั์ญหา เพื่อหา
ค าตอบท่ีถูกตอ้งสมเหตุสมผลมากท่ีสุด ซ่ึงแผนบทเรียนท่ีมีเว็บบล็อกน้ีจะดึงดูดความสนใจเพิ่มข้ึน 
เพราะมีเน้ือหาท่ีชดัเจน อ่านง่าย คน้หาง่าย สะดวก เขา้ใจง่าย และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ยงัให้
ความเห็นวา่ แผนบทเรียนท่ีมีเวบ็บล็อกวชิาวทิยาศาสตร์ มีเน้ือหาท่ีทนัสมยั ส่ือความหมายชดัเจน มีการ
ใช้เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนัมาประยุกต์ใช้ ในการอธิบายเน้ือหา ท าให้เขา้ใจในความเป็นจริงของ
ปัจจุบนั ท าใหต้นเองสนใจ และอยากเรียนวชิาวทิยาศาสตร์มากข้ึน 
 
6. สรุปผล 
 นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 มีความสนใจในเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีมีเวบ็บล็อก
สนบัสนุนการเรียนมากข้ึน โดยมีส่วนร่วมในการเขียนขอ้คิดเห็น มีการตอบค าถามจากการจดักิจกรรม
ในเวบ็บล็อก มีการแบ่งปันความรู้ และไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั และยงัเกิดทกัษะการคิด
วิเคราะห์ ซ่ึงไดแ้ก่ ทกัษะการสรุปปัญหา ทกัษะการแยกแยะและจดัหมวดหมู่ ทกัษะการหาเหตุและผล 
ทกัษะการเช่ือมโยง มีการตดัสินใจแกปั้ญหาจากโจทย ์มีการสรุปอภิปราย และขยายความคิด รวมทั้ง
สามารถถ่ายทอดความเขา้ใจ โดยบนัทึกขอ้ความในรูปแบบการเขียนขอ้ความ  ซ่ึงแผนบทเรียนท่ีมีเวบ็
บล็อกวิชาวิทยาศาสตร์ ได้สนับสนุนการเรียนรู้แบบส่วนร่วมอย่างชัดเจน โดยครูผู ้สอนและผู ้
สังเกตการณ์สอน เห็นวา่ การใชเ้วบ็บล็อกท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมน้ี มีความเหมาะสมใน
จดัการการเรียนรู้ในระดบัชั้นประถมศึกษา 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
7.1  ควรท าการวจิยัเฉพาะระดบัชั้น และใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในเลือกหน่วยการเรียนรู้เอง 
7.2 ควรมีการวิเคราะห์ประเด็นค าถามให้ชดัเจน ว่าตอ้งการจะวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ ในประเด็น
ใดบา้ง เช่น ทกัษะการสรุปปัญหา ทกัษะการแยกแยะและจดัหมวดหมู่ ทกัษะการหาเหตุและผล ทกัษะ
การเช่ือมโยง ทกัษะการเปรียบเทียบ ทกัษะการตีความ ทกัษะการสรุปลงความเห็น เป็นตน้ 
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7.3 ควรมีกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นกลุ่มควบคุม เพื่อจะได้เปรียบเทียบขอ้มูลเพื่อหาความแตกต่างได้อย่าง
ชดัเจน หรือไม่ก็มีการทดสอบก่อนและหลงัการวจิยัในประเด็นค าถามเดียวกนั 
7.4 ครูผูส้อน ควรได้สร้างปฏิสัมพนัธ์ ในการให้ค  าแนะน า สร้างแรงจูงใจ เพื่อให้เกิดทกัษะการคิด
วเิคราะห์ โดยเขียนลงในช่อง Comment เพื่อเป็นการยอ้นกลบัขอ้มูลแก่นกัเรียนในทนัที 
 
8. ผู้วจัิย 
 ประธาน เสนีวงศ ์ณ อยุธยา จบการศึกษาระดบัปริญญาเอก หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบณัฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลยัรังสิต ระดบัปริญญาโท หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต และระดับปริญญาตรี หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวิทยา 
จงัหวดัปทุมธานี  ผูว้จิยัมีความสนใจในการท าวจิยัดา้นการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการจดัการศึกษา 
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Abstract 

The Communicative Language Teaching Approach (CLT) has generally attracted interest 
from language teachers as an alternative to the traditional teaching method, particularly in the area of 
Chinese speaking and listening skills development. This paper defines the scope of the CLT approach, 
discusses ways to apply the CLT approach at the classroom level, and focuses on the student’s 
satisfaction with the CLT approach. The results of the study pointed to thirty-four Thai students 
learning Chinese speaking and listening being satisfied with the CLT approach (mean 4.39, S.D. 
0.84).  

 
Keywords: Communicative Language Teaching (CLT) Approach, Satisfaction, Teaching Chinese 
 
1. Introduction 

China and Thailand have a long relationship since Sukhothai dynasty, as many Chinese 
immigrated to Thailand in the past. Chinese language has been taught in Thailand for a long period of 
time. But there was a limited period for Chinese teaching before 1992, because of political reasons in 
history (Masuntisuk, 2009). Chinese teaching was almost stopped for many years. Modern Chinese 
teaching could continue to be taught from 1992, as the educational policy changed and Chinese start 
to be a school subject in every level in school and had the same status as English since 1992 
(Tangyuenyong & Choonharuangdej, 2009). Now Chinese has become a subject in Ordinary National 
Educational Test (O-net). 

 
In Thailand, most Chinese teachers were native speakers, as they were from China. The reason 

for this was because Thailand lacked non-native (Thai national) Chinese teachers to teach Chinese. 
The textbooks came from two parts: one part was made by both Thai education ministry and Chinese 
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Language Council International (HanBan); the other part was made in China, as they were original 
Chinese textbooks (Masuntisuk, 2009).  

 
There was no standardized curriculum in Chinese teaching (Masuntisuk, 2009). In most 

schools, the Chinese teaching objectives and how to evaluate students’ outcome were dependent on 
school polities. 

 
2. Background of the Study 
 Teaching Chinese as a foreign language is to teach standard Chinese “Mandarin” to non-
Native speakers. It became a school subject and has developed fast in Thailand in recent years. Now 
in Thailand, to develop language communicative skills for learners and workers is a vital need in Thai 
language teaching objectives (Ministry of Education Thailand, 2007). 

 
Communicative Language Teaching (CLT) approach is focused on meaningful language 

understanding and pays attention to student needs. In the teaching process, let students understand the 
meaningful language, and to make conversation according to the real situation. The grammar teaching 
is involved, but it is just for improving the expression of language in communication. It can be 
understood “as a set of principles about the goals of language teaching, how learners learn a language, 
the kinds of classroom activities that best facilitate learning, and the roles of teachers and learners in 
the classroom” (Richards, 2006, p.2). As well as the classroom activities which include the pair work 
activities, role plays, and the group work activities. 

 
 The goal of the CLT approach is communicative competence (Richards, 2006), and 
communicative competence could be understood as the ability that people have successful 
communication in the societal activities.   
 
       Hymes is the first person who created the communicative competence in 1972 (Brown 2000), 
and many theorists defined what communicative competence is after Hymes. The famous and popular 
one was presented by Canale and Swan (1980). Canale and Swan (1980) and Canale (1983) divided 
communicative competence into four parts: grammatical competence, sociolinguistic competence, 
discourse competence and strategic competence. 
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       Richards (2006) defined the communicative competence as the ability which was able to 
apply the language of different language objectives and functions; the ability which was able to be 
applied in different language types in different society interaction processes and in different society 
situations, for example, people are able to talk in different language types depending on the people 
who they are talking with or depending on which kind of communication it is; the ability which was 
able to create language and go through the different style of texts in communication is important, for 
example, people know how to make a speech or introduction; and the ability which was able to 
achieve a successful communication with people who have limited knowledge of language.  
 
 The application of the CLT approach in the classroom has to think about the role of teachers, 
the role of students, how teachers to teach a language, how students to learn a language and what 
kinds of activity teacher offer to students will help student to improve language acquire (Jacobs & 
Farrell, 2003; Richards, 2006). Also Jacobs and Farrell (2003) think the CLT approach has developed 
to such an approach that it makes classroom activities connected to the real world, the learning is a 
long process that will be taken in the whole life period, and the CLT approach is to development the 
critical thinking skills.  
 
 Teacher is a helper or a co-learner (Jacobs & Farrell, 2003; Richards, 2006).  Richards (2006) 
describe a teacher’s role as that teachers are a facilitator and monitor in the classroom activities. And 
teachers need to provide a classroom learning situation which is connected to the real world and keep 
students interacting with their teachers and other students (Larsen-Freeman & Anderson, 2011).  
 
 According to Larsen-Freeman and Anderson (2011), students are communicators, and they 
are also a negotiator, as they have to try to let themselves to understand the knowledge, and they have 
to discover the knowledge when the knowledge is not complete to them. Students should pay attention 
to their own learning in CLT approach classroom. 
 
 The materials which are used in the CLT approach, don’t matter if they come from authentic 
texts or come from other forms of input information (Widdowson, 1987), but they should support the 
CLT approach teaching and to achieve the effective outcome according to the language teaching 
objectives in CLT approach.    
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       The content materials have to connect with the real world, to improve students’ 
communicative skills, and what students read on materials are what they read see in the world (Clarke 
& Silberstein, 1977; Larsen-Freeman & Anderson, 2011).   
 
      Classroom activities in the CLT approach have the following characteristics as Richards talked in 
2006: 
      1. The classroom activities try to find out a way to improve communicative skill through correct 
grammar teaching with communication competence teaching together. But grammar teaching is not 
separate from teaching in the classroom activities, as it is involved in communicative tasks activities 
and it is used to development communication competences. At first, students may have a 
communicative task; they then learn grammar rules in the task.  
      2. The classroom activities must be activities for communicating, as a teacher creates a classroom 
activity to develop “the need for communication, interaction, and negotiation of meaning through the 
use of activities such as problem solving, information sharing, and role play” (Richards, 2006, p.23).   
      3. In a classroom, the teacher needs to create classroom activities to guide students to learn 
grammar or let students to discover the knowledge of grammar. 
      4. The content of activities must connect with real things in students’ daily life and keep students 
interested in them. 
      5. The classroom activities “allow students to personalize learning by applying what they have 
learned to their own lives” (Richards, 2006, p.23). 
      6. The classroom activities have to use authentic texts to be learned from materials in activities, 
and teachers should make sure students are interested in those materials and those materials offer 
significant different forms of target language. 
 
 In a CLT approach classroom, listening and speaking could be taught in the same task which 
links both listening and speaking skills. Listening and speaking skills could be developed in the 
process of communication. There are many classroom activities that could be used to teach listening 
and speaking, such as group work, pair work, games, role-play, reading aloud, story-telling, 
conversation, and discussion (Richards, 2008; Harmer, 2007).  
 
 



             การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 7  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2560                 วนัท่ี  25 กุมภาพนัธ์ 2560 
                Proceedings  of  the  Seventh Conference  2017 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University                                25  February 2017 

 

201 
 

CLT approach relate to ICT in education 
  ICT in education is applying information and communication technologies in teaching and 
learning process. We are stay in a digital age now, the information and communication technologies 
are going to everywhere in our daily life. In modern classroom, the ICT application is necessary. 
 
 And in the modern classroom today, ICT could be applied in a CLT approach listening and 
speaking classroom. In a CLT classroom, there are more learning materials and learning activities 
than in a traditional classroom, and those learning materials and learning activities have to connect to 
real world. ICT application in a CLT approach classroom, it is better to connect students with real 
world, for example, teacher could use online pictures, online game, watch radio, interactive 
whiteboard, and distance education in the listening and speaking teaching process.  
 
Listening and Speaking are Related to the Communicative Language Approach (CLT) 
 Listening is a basic skill to understanding the meaning when people are talking, as it is to 
carry on most activities in human daily life.     

Speaking is a process to receive, produce and transfer the information, as it is an interactive 
activity between people in society.  

Communication is a process which includes both listening and speaking, as it happened in 
the process that people interact with each other through listening and speaking. Listening and 
speaking always happened in the same process; people say something because they heard something, 
or people heard something because someone spoken something. 

 
Richards (2008) said that listening and speaking teaching are already changed from 

traditional ways of communicative language teaching ways from the 1980s, and it still continues to 
affect communicative teaching in recent years. In the CLT approach classroom, listening and speaking 
teaching are always involved in classroom activities. They are not only training as repeating with the 
teacher, remember the dialog and make sentences according to the grammar rules same as in a 
traditional approach. However, they are also improved by using communicative strategies, 
understanding the meaning of language, interaction with people and achieving the goal of the present 
language.   
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Listening includes two parts, “comprehension” and “acquisition”, “listening as 
comprehension” means the natural process of listening, people understanding the meaning of the 
materials what they have listened. It includes two processing, “Bottom-up processing” and “Top-
down processing”. “Bottom-up processing” is to understand the meaning of a listening material 
straight according to the meaning of words, the content, the sentences and the grammar in listening 
material. “Top-down processing” is to understand the background information which is involved in 
the listening material. The “bottom-up processing” asks the listener that has good language linguistics 
and “top-down processing” orders the listener that has social experiences. “Bottom-up processing” 
and “top-down processing” are not two separate processing, but they are happening at the same time 
and they are together appearing in the real listening activities. “Listening as acquisition” could be seen 
as using both “bottom-up processing” and “top-down processing” to understand the listening 
materials and using listening strategies to understand the listening materials. (Richards, 2008, p.3-14). 

 
Teaching speaking in a classroom is a process as “teaching talk as interaction”, “Teaching 

talk as transaction” and “teaching talk as performance”. “Teaching talk as interaction” means teaching 
speaking in the process of conversation or in the process of interaction between people. “Teaching 
talk as transaction” means to teach students what they should say and what they should do depending 
on the real situation. “Teaching talk as performance” means to teach students how to speak in public 
activities, for example, making a presentation in a workshop, and making a speech in a public area. In 
“Teaching talk as performance”, students are ordered to achieve fluency and accuracy are both 
important. But in “Teaching talk as interaction” and “Teaching talk as transaction”, students are 
ordered to achieve fluency may be more important than to achieve accuracy. (Richards, 2008, p.22-
38). 

 
In a CLT approach classroom, listening and speaking could be taught in the same task 

which links both listening and speaking skills. Listening and speaking skills could be developed in the 
process of communication. There are many classroom activities that could be used to teach listening 
and speaking, such as group work, pair work, games, role-play, reading aloud, story-telling, 
conversation, and discussion (Richards, 2008; Harmer, 2007). 

 
 



             การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 7  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2560                 วนัท่ี  25 กุมภาพนัธ์ 2560 
                Proceedings  of  the  Seventh Conference  2017 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University                                25  February 2017 

 

203 
 

3. Aims of the Study 
      This study was wished to find out what was the student’s satisfaction in a CLT approach in a 
primary school in Bangkok.  
 
4. Scope of the Study 
4.1 Population and Sampling  
 The population of this study came from Grade 3 students. There were 6 classes in Grade 3, 
The population of the students were about 210. They were all Thai students. According to a purposive 
sampling method, the 34 sample students were chosen from 1 class in Grade 3. 
 
4.2  Research Methodology 
 This study was a quantitative method. The data collected from satisfaction questionnaire. The 
satisfaction questionnaire included 10 items of close-ended questions. And it was designed in two 
parts, teacher’s performance and students’ performance. 
 The questions were set according to a 5-point Likert rating scale, and the requirement of 
questions was set as five levels from 5 to 1: 5=highest; 4=high; 3=average; 2=low; and 1=lowest. 

The level of satisfaction was considered according to the range as below: 
1) 4.51-5.00 extremely satisfaction 
2) 3.51-4.50 very satisfied 
3) 2.51-3.50 moderately satisfied 
4) 1.51-2.50 slightly satisfied 
5) 0.00-1.50 not at all satisfied 
 

5. Results 
 The results of this study showed that the level of student’s satisfaction was very satisfied. The 
students had high level of satisfaction with a CLT approach. Table 1 shows the analysis results of 
satisfaction questionnaire as below: 
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Table1 The analytic results of the satisfaction questionnaire: 
Item Mean S.D Level of Satisfaction 

Satisfaction questionnaire 4.39 0.84 Very satisfied 

 According to the data, the mean of satisfaction questionnaire was 4.39, the S.D of satisfaction 
form was 0.84, the level of satisfaction was very satisfied. 

 
5.1 The satisfaction of teacher and the satisfaction of students 
 The researcher divided the satisfaction questionnaire into two parts, the satisfaction of 
teacher’s performance and the satisfaction of students’ performance. And the questionnaire of both 
parts were analyzed in SPSS, the mean, the standard deviation and the level of satisfaction were 
interpreted. The Table 2 shows the analysis results of satisfaction of teacher’s performance and Table 
3 shows the analysis results of satisfaction of students’ performance as below: 
 
Table 2 The analytic results of satisfaction of teacher’s performance 

Item Question Mean  S.D Level of Satisfaction 

1. Teacher provides good learning 
materials and activities. 

4.71 0.52 extremely satisfaction 

2. Teacher gives me enough time to 
practice. 

4.47 0.66 very satisfied 

3. Teacher listens to students’ ideas. 4.53 0.61 extremely satisfaction 

4. Teacher pays attention to my 
individual problems and helps me to 
improve. 

4.47 0.79 very satisfied 

5. Teacher is fair to all students. 4.29 1.06 very satisfied 

Average 4.49 0.73 very satisfied 
 
 The data from Table 2 shows that the range of mean from question 1 to question 5 were from 
4.29 to 4.71, the range of S.D. from question 1 to question 5 were from 0.52 to 1.06, the average mean 
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of 5 questions was 4.49, and the average S.D was 0.73. According to the range of satisfaction level, 
the satisfaction of teacher’s performance was very satisfied. 
 
Table 3 The analyze results of satisfaction of students’ performance 

Item Question Mean  S.D Level of Satisfaction 

6. I know how to make sentences 
by myself. 

4.06 0.85 very satisfied 

7. I get feedback from teacher in 
the learning process. 

4.38 0.99 very satisfied 

8. I learn from other students in 
the classroom activities. 

4.24 0.96 very satisfied 

9. I enjoyed the classroom 
activities. 

4.32 1.01 very satisfied 

10. I feel safe and respected in the 
classroom. 

4.41 0.92 very satisfied 

Average 4.28 0.94 very satisfied 
 

The data from Table 3 shows that the range of mean from question 6 to question 10 were 
from 4.06 to 4.41, the range of S.D. from question 6 to question 10 were from 0.85 to 1.01, the 
average mean of 5 questions was 4.28, and the average S.D. was 0.94. According to the range of 
satisfaction level, the satisfaction of students’ performance was very satisfied. 

 
6. Discussion 
 The students was very satisfied with a CLT approach, they said that the teacher provided 
good learning materials and activities to students, teachers gave them enough time to practice 
language, they enjoyed classroom activities and they learned from other students in the activities, the 
teacher paid attention to their individual problems and gave feedback to them in the learning process 
and the teacher listened to students’ ideas and was fair to all students, and they felt safe and respected 
in the classroom. In the student centered teaching, the students had comfortable feelings in the 
learning process, so all those factors could be seen as the reasons why students had high level of 
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satisfaction with a CLT approach. Renukadevi (2016) and Phil and Sarpparaje (2016) said that 
students will improve their language abilities if they are involved in the interaction activities. In the 
research of Zeeshan (2016), most students also gave high support to a student center. And in the 
research of Wu (2010), most students preferred student centered too, and the student center provided 
more practice opportunities in the learning process. The student centered could be seen as a way to 
improve students’ learning interest and a way to give students more chance to practice language. The 
learning interest and more practice are positive effects in a students’ learning achievement.   
 According to the findings of this study, the researcher would like to suggest as below: 

1. As the students had high satisfaction with the CLT approach, the CLT approach could 
be used to teach Chinese in schools. 

2. In a CLT approach, a teacher needs more teaching materials or equipment to support 
teaching. The teaching materials and equipment may be lacking in a school, a financial support to 
purchase teaching materials and equipment is necessary. 
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Abstract 
 Over the last decade, Thailand’s higher education system has experienced a gradual growth 
of its gross enrollment ratio from 35.14% in the year 2000 to 51.3% of the relevant age group enrolled 
in higher education in the year 2013  (UN, UIS Data Centre).  As education plays a key role in 
improving the economy of a country, opportunities wherein universities could provide the quality 
education which provide the right skill set to its graduates are now being considered and explored in 
order to accommodate the demand of the business sector.  Diversification, in terms of flexible 
learning methods, focuses on the delivery of these programs by the universities.   While distance 
education is now a norm in almost all universities around the world, its presence in the Thai education 
system is still struggling as not all are convinced that the right skill set could be provided through this 
method.  However, Thailand’s government subsidy on distance education according to World Bank 
statistics (2011) is at 26.5%, proving that the government accepted the validity of degrees earned 
through distance education.  Distance education and online learning is not a new phenomenon but 
rather is becoming a necessity to increase the scope of delivery of quality education. This article will 
present an overview of the evolution of distance learning in Thailand, focusing on programs offered 
and its methods of instruction.   
 

Keywords:  Distance Education, Online Learning, Flexible Learning, Higher Education in Thailand 
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1. Introduction 
 Distance education is not a new concept.  Universities around the world have used it for many 
years and its effectiveness and efficiency has been analyzed and researched widely in the academe 
(Cooper & Higgins, 2015; Redfern & Naughton, 2002; Volery, T. & Lord, D., 2000; Knight, 1996, 
Hawkes, M. & Cambre, M., 2000). The growth of its users (market) has continuously risen due to 
social, economic and most importantly, the technological advancements of the 21st century. Distance 
education has shaped different learning behaviours and shifted learning and development as perceived 
today. 
 

Defined by Kentnor (2015) as a method of teaching where the student and teacher are 
physically separated, distance education has started with correspondence teaching, which then 
evolved to the use of media resources such as radio, television, computers and mobile devices in order 
to deliver teaching and learning materials to its users.  Although media resources enhanced the speed 
of delivery, it then only focused on the production and distribution of teaching and learning materials. 
This learning platform utilizes a virtual experience wherein direct contacts between teacher and 
learner or between learners are limited (Jorgensen, E., 2014) but with a broader reach. Time and 
location are rendered insignificant as learners and teachers are technologically connected which 
allows them to learn and provide learning any time, anywhere – even at the comforts of their home. 
The technological shift in distance education enhanced the delivery and communication between its 
providers and users.  This technological mediation between the teacher and the learner or between 
learners makes distance education differ greatly from traditional learning method, with some 
stipulates a greater learning outcome from its immersive interaction and environment as compared to 
the traditional methods of learning. 

 
Currently, distance education is now synonymous to online learning that uses computers and 

mobile devices connected to the Internet as a medium of delivery of almost 80% of the course content. 
Learning is proven to be more individualistic rather than a social process (Courtney, M. & Wilhoite-
Mattews, S., 2015).  
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2. Distance Education Around the World 
 Distance learning has been around since the 19th century rooting from both Europe and the 
United States (United Nations Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication 
Technology for Development, 2014).  Since its emergence, more and more countries have adapted 
distance education system as a cost-effective and far-reaching delivery method of education. 
 

In the United States, out of 18.2 million students enrolled in higher education, 21.4% or a 
total of 3.9 million students were enrolled with at least one online course in 2007.  By 2010, students 
enrolled with at least 1 online course reached 29% of the total enrolled students in higher education 
(6.1 million students out of 21 million enrolled).  In that 3 year time frame, the average increase in 
students enrolled in at least 1 online course reached 18.8%.  By 2012, 32.5% or 6.7 million students 
were taking at least 1 online class.  This represents 1/3 of the student population.  Since then, 
educational institutions has acknowledged the need to offer online courses in order to meet the 
demand.  According to Allen and Seaman (2015), 69.1% of academic leaders in the US agreed that in 
order to sustain an educational institution’s growth, online learning should be part of its long-term 
strategy.   

 
The diversity in distance education offered in Europe created the challenge in gaging the total 

number of enrolled students under distance education. The European distance-teaching universities 
alone reported enrollment numbers more than 2 million (Impact of Distance Education on Adult 
Learning Project, 2014). IDEAL project’s research in 2014 results suggests that the main driver for 
distance education in Europe is the increasing demand of the (potential) students (43%) followed by 
adapting distance education model for program improvement (34%). Hence, the availability of 
distance education in European HEIs has continuously increased. Over 50% of the universities in 
Europe offer some level of distance learning (mostly blended learning) and 9% of the universities 
there are solely for distance education.  

 
Distance education in the United Kingdom is defined into two, UK-based or UK-funded and 

‘solely overseas students’ (students registered at a UK Higher Education Institution). There are 
226,420 UK-based/funded students and 123,635 ‘solely overseas students’ studying distance 
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education from UK-based Higher Education Institutions in 2012-2013. At the same period, 6.1% of 
undergraduate and 10.1% postgraduate ‘solely overseas students’ are non-European students. 

 
Making great strides in Asia, distance education has been operated in “10 mega-universities, 

over 70 open universities and a growing number of conventional institutions offering DE [distance 
education] as well as rapidly growing number of private and / or for-profit DE providers” (Jung, I., et 
al., 2011). In 2008, 3,560,000 or 12% of students in HEIs in China are registered as active distance 
students. Notable enrollments for distance education as of 2010 are: 650,000 students in Indonesia, 
13,000 students in Hong Kong, 100,000 students in Japan, over 200,000 students in Korea, 90,000 
students in Malaysia, 25,000 students in Sri Lanka.   

 
Technological developments created endless learning opportunities with distance education 

and make it continually thrive in the years to come.  
 
3. Online Learning and How it Works – The use of Technology 
 According to Ally (2004), online learning is defined as “the use of the Internet to access 
learning materials; to interact with the content, instructor, and other learners; to obtain support during 
the learning process, in order to acquire knowledge, to construct personal meaning, and to grow from 
the learning experience.” 
 

There are two types of delivery of online learning: synchronous learning and asynchronous 
learning.  In synchronous learning, the day and time when students have to go online is indicated.  
Learners need to join an online class or discussion wherein they interact with the instructor as well as 
their peers.  In asynchronous learning, students choose when they want to get access to the course 
materials.  They are given deadlines as to when to submit course requirements such as research papers 
and projects.  Most of the online courses now are a hybrid of these.  Part of the program or course 
requires students to join an online class, discussion and sometimes an online exam (sometimes in a 
regulated environment such as testing centers) and the other part, they are free to do on their own.   
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Currently we can say that online programs being offered are a mixture of traditional 
classroom teaching while using technological advancement in its delivery.  It offers more flexibility 
and student participation and involvement.   
 
4. Advantages of Online Learning 
The following are the advantages of online learning: 
4.1 Borderless Education – pace, place and mode of learning is usually determined by the student.  As 
long as there is an Internet connection, access to learning materials can easily be acquired.  There is 
also diversity in resources to meet learners’ need and preference. 
 
4.2 Equal Opportunity – Opportunities to complete a university degree is now open for people with 
disabilities as the mode of delivery is easily accessible and the pacing depends on the student.   
Moreover, it gives equal opportunities for students who doesnt have the means to go study abroad.  
Through online classes, students will have the opportunity to interact and engage with different 
perspectives as students would be coming from all over the world. 
 
4.3 Student Centered – programs are flexible in that particular areas of interest and current needs of 
the industry are being offered.  Activities that assesses their own progress as learners encourage them 
to determine their strength thereby giving them opportunities to match their interest with what the 
industry needs.  
 
4.4 Autonomy – Online learning promotes self paced learning.  Learners have a choice in their 
education in that they get to choose which courses would best fit their needs.   
 
4.5 Reasonable costs – Although the cost of online courses are not cheap, when compared to 
traditional university fees and overhead like transportation and allowances, the fees of online courses 
are more economical. 

 
5. Online  Learning in  Thailand 
 In 2000, announced by the National IT Committee, Thailand’s first National IT Policy is 
implemented (Makaramani, R., 2013). Its goal was to utilize ICT in achieving economic prosperity 
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and social equity and one of the five main subgoals is for e-Education including virtual education. 
Technological advancements in education in Thailand are included in Ministry of Education (MOE)’s 
ICT Master Plans. Since 2000, MOE has been securing a strong foundation of the Internet as 
integrated in their “Schoolnet Thailand” project. This project sparked the increase of Internet usage in 
teaching and learning.   
 

Efforts of the Thai government in providing digital resources to be accessible in classrooms 
began in the very basic stage of education. MOE has been implementing projects after projects in their 
continuous support for ICT Master Plans. Remarkable outcomes such as the 2007 – 2011 Master Plan, 
hardware, software and digital contents for every school has been issued under the “Thai Kem Kang” 
or “Strong Thai Project. In 2008, 87.8% of teachers in basic education have their own computers 
spending 8.7 hours per week as an instruction tool in their classrooms and 22.8% of their teaching 
materials are electronic. By 2011, most schools have an average of 50 computers available to their 
students and 82.02 % of these computers are using the Internet. Computer usage in schools was said 
to be 26-50 hours per week.  

 
The Thai Civil Service Commission first recognized a foreign degree awarded through 

distance education in March 2000.  This acknowledgement paved the way for recognition of the 
legitimacy of distance education.  As the gross enrollment ratio of 35.14% in 2000 increased to 51.3% 
in 2013, Thailand’s e-learning readiness ranking went down from 36th in the world in 2003 to 49th in 
2008, 2009 and 2010 (The Economist Intelligence Unit and IBM).  Top rankings for elearning 
readiness are the US, Sweden and Denmark.   Other Asian countries have surpassed and accepted the 
challenge of providing elearning such as Hongkong, Singapore, Japan, and Malaysia.   

Thailand’s government subsidy on distance education is at 26.5% in 2011.   
 
6. Universities Offering Online Degrees 
 These are the top ten universities in Thailand according to 4ICU.ORG.  Out of the 10 
universities, only Assumption University currently offers online degrees.   Assumption University 
offers degrees in the following: 
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- Master of Education in Teaching and Technology 
- Master of Science in Information and Communication Technology 
- Master of Science in Management 
- Doctor of Philosophy in eLearning Methodology 
- Doctor of Philosophy in Teaching and Technology 

1 Kasertsart University 
2 Mahidol University 
3 Chulalongkorn University 
4 Chiang Mai University 
5 Khon Kaen University 
6 Assumption University 
7 Thammasat University 
8 Prince of Songkla University 
9 Naresuan University 
10 King Mongkut’s University of Technology Thonburi 

 
 Another university which offers online degrees is Sukhothai Thammathirat Open University.  
It offers an online international masters degree in communication arts. 
 
7. Challenges Facing Online Learning in Thailand 
 Attrition rates are much higher in online courses as students have more autonomy and control 
over their learning process.  According to Dabbagh and Kitsantas (2004), instructors have more 
control over the teaching and learning environment in a traditional face-to-face classroom setting as 
they can monitor the progress of the students.  With online learning, waning of student motivation 
makes it more prone to drop-outs from the online course or program.  Designing and developing 
effective online tools which will keep students motivated and engaged will help keep them in the 
program until completion.   
 

Another challenge facing online learning is the lack of support from the faculty.  Teaching 
skills and technological skills are two different things.  A lecturer may be very effective instructor 
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however; a lack of technological skill set can hamper the delivery of modules to students.  Barriers 
created by information technology for both students and the faculty (such as access to a computer, 
access to the Internet, access to online resources – chatrooms, social networking, file sharing sites, 
and limited technical support for both students and the faculty) hampers the progress of online 
learning in Thailand. 

 
In order to be successful in online learning, self-regulation and motivation of students need to 

be harnessed.  If students feel a lack of engagement with learning materials, they will eventually 
decide to stop or pursue a different course.  Also, the perception of students that online courses can 
easily be completed with a minimum amount of effort can pose quite a challenge to the universities 
offering online programs.  Although online degrees are easily accessible, the quality of education 
being delivered should not be compromised. 

 
Linking learning objectives with specific learning activities and measurable outcomes.  

Alignment with what has actually been learned in the courses and the means of assessment should be 
clearly be constructed and communicated to the students.   
 
8. Linking Industry and Academia 
 This has become even a bigger challenge to educational institutions nowadays.  Although 
students have more access in acquiring their degrees online, aligning the skills that the industry needs 
and the skills that they acquire should be focused upon.  Establishing relevance of programs and 
courses offered that could provide the right skill set needed by companies is crucial to the acceptance 
of online degrees by companies.  Currently, a student who graduates from a traditional university 
setting has more chances of getting hired than a graduate via online learning.  As there are a lot of 
online degrees now which are not accredited, the word “online degree” has somewhat a negative 
connotation when it comes to hiring employees.  In order for universities in Thailand to overcome 
this, collaboration with companies are needed to establish a relationship with the industry.  This way, 
courses could be molded into what the industry needs.  Courses would be aligned to the skill set 
which are in demand and therefore giving better chances to its graduates when its comes to hiring.  
Seminars, workshops, internships and collaborative research are some examples of this. 
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9. Recommendations to Make it Work  
 Several steps need to be undertaken in order for online programs to survive in Thailand.   
Recommendations for Universities/Instructors: 
 - Keep courses uptodate or current to maintain interest and engagement of students (create 
collaborative groups, occasional face-to-face video conferencing, online workshops, blogs, group 
informal chats, etc.).  Courses should provide a diversity of resources (text, audio, video, 
presentations, prtfolios and projects, debates, etc.) that can meet the preference of students. 
 - Technical support, seminars and workshops provided for the faculty in order to provide 
them with the right skills in constructing their courses. 
Recommendations for the Government: 

- Provide scholarship for students who would like to take online courses or pursue online  
degrees. 

- Create internship opportunities for students with online degrees. 
- Provide more IT support in public libraries around Thailand, especially in provinces to  

encourage students in taking up online learning programs, as this will help alleviate IT barriers. 
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ห้องเรียนอจัฉริยะกบัทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21ทีโ่รงเรียนสามโคก  

องค์การบริหารส่วนจังหวดัปทุมธานี 
นายยนิดี  ฮานาฟี1 และ พรรณรัตน์ วรรณสวสัด์ิกลุ เคดิช2 

1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตร การบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต   
2อาจารยป์ระจ า หลกัสูตรการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต   

 
บทคัดย่อ 
 การให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามแนวคิดทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยการจดั
ห้องเรียนอจัฉริยะเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม ในการเรียนท่ีเหมาะสม โดยใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยันั้นก็เน่ืองมาจากในปัจจุบนัโลกไดมี้การเปล่ียนแปลง ทางดา้นเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ไปอยา่งรวดเร็ว ในขณะท่ีการศึกษาไทยยงัคงเป็นแบบท่ีผูเ้รียนฟังจากครูผูส้อน และท่องจ าต ารา ท าให้
บ่อยคร้ังผูเ้รียนไม่สามารถเรียนรู้ไดท้นักบัความเปล่ียนของโลกในปัจจุบนัได ้หรือผูเ้รียนไม่สามารถน า
ความรู้ท่ีไดเ้รียนไปปรับใชใ้นการท างานและชีวติประจ าวนัได ้ ผูเ้ขียนจึงเกิดแนวความคิดในการพฒันา
ทกัษะการเรียนรู้เพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของโลกซ่ึงเรียกวา่ “ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
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21” ในหอ้งเรียนอจัฉริยะท่ีโรงเรียนสามโคก องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี     ห้องเรียนอจัฉริยะ
เป็นรูปแบบหน่ึง ของการจดัหอ้งเรียน เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นแนวความคิดทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้ และฝึกฝนการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัจนเกิดความช านาญ ประกอบการจดัการเรียนการสอนตามสาระวิชา และส่งเสริมทกัษะในดา้น
ต่าง ๆ   เพื่อใหผู้เ้รียนน าไปปรับใชก้ารเรียน ในชีวติและการท างานต่อไป 
 
ค าส าคัญ: หอ้งเรียนอจัฉริยะ, การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21, การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 

Smart Classroom and Twenty-First Century Learning Skills at Samkhok School  
under Pathumthani Provincial Administration Organization 

Yindee Hanafee1 and Pannarat Wansavatkul Kadish2 
1Graduate student in Master of Education (Eductional Administration) Faculty of Education, Rangsit University,  Thailand  

2Lecturer in Master of Education (Educational Administration) Faculty of Education, Rangsit University, Thailand  
hanaf_com5@hotmail.com 

 
Abstract 
 supporting learners to have self-directed learning can be done by providing smart classrooms 
to create appropriate learning environment with tools, equipment and advanced technology for 
twenty-first century learning skills.  Thailand’s current educational context needs to shift  its focus 
from the teacher-centered approach and learners’ memorization to a new learning approach  in 
keeping pace with changes of the current world which requires thinking skills for problem-solving 
tasks in work and daily life. In this regard, the researcher explored how the twenty-first century 
learning skills can be developed in Smart Classrooms at Samkhok School under Pathumthani 
Provincial Administration Organization. The paper reports how learners can learn and practice how 
to use tools, equipment and advanced technology to the functional  level. Provision of learning 
instruction for each subject strand and target skills  is meant to show to learners how they can adapt 
learned skills to their daily life and future career. 
 
Keywords: Smart Classroom, twenty-first century learning skills, self-directed learning 
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1. บทน า 
 การจดัการเรียนรู้ในปัจจุบนัมีรูปแบบท่ีหลากหลาย จะมุ่งการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ความรู้ความสามารถท่ีจะเป็นหน่ึงในปัจจยัการขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศ ท่ีเปล่ียนแปลงในยุค
ศตวรรษท่ี 21  ซ่ึงจะเนน้รูปแบบการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนคน้ควา้ดว้ยตนเอง โดยท่ีครูผูส้อนจะช่วยแนะน า 
และช่วยออกแบบกิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ตนเองได้  ใน
ศตวรรษท่ี 21 จะส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนรู้วิชาหลกัและสอดแทรกทกัษะท่ีจ าเป็น เขา้ไปในทุก
วิชา เช่น ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม จะเป็นตวัก าหนดความพร้อมของผูเ้รียนท่ีจะท างานท่ีมี
ความซบัซ้อนมากข้ึน ไดแ้ก่ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวตักรรม การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ การ
แก้ปัญหา และการส่ือสาร ทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี  และทกัษะในชีวิตและอาชีพ 
ผูเ้รียนจะประสบความส าเร็จจะตอ้งมีการพฒันาทกัษะท่ีส าคญัไดแ้ก่ ความยืดหยุน่ การปรับตวั ทกัษะ
สังคมและสังคมขา้มวฒันธรรม (วจิารณ์  พานิช 2555) 
 
 เป้าหมายหลกัของการพฒันาการศึกษาของประเทศไทย  คือ การพฒันาผูเ้รียนให้เป็นบุคคลท่ีมี
คุณภาพดว้ยกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยถ่ายทอดความรู้ การ
ฝึกการอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรคจ์รรโลง ความกา้วหนา้ทางวิชาการ การสร้าง
องคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สังคม การเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553)  การพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค ์ตอ้งอาศยัครูท่ีมีทกัษะในการจดัการเรียนรู้ต่อวิชาชีพครู โดยเฉพาะในศตวรรษท่ี  21 เป็น
ทกัษะท่ีรองรับเพื่อการสร้างนวตักรรม  สอดคล้องหลกัการจดัการศึกษาตามมาตรา  22 ท่ีว่าการจดั
การศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมี
ความส าคญัท่ีสุดกระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศกัยภาพ (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542) 
 
2. หลกัการและเหตุผล 
 โรงเรียนสามโคก สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี จดัการเรียนการสอนตั้งแต่
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จดัการเรียนการสอนโดยน าห้องเรียนอจัฉริยะ 
(Smart Classroom) มาเป็นส่วนส าคญัโดยเน้นให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กับครูผูส้อนผ่านอุปกรณ์
อิเลคทรอนิคส์ และน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาประยกุตใ์หเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 
ดงันั้นการน าห้องเรียนอจัฉริยะ (Smart Classroom) มาใชใ้นการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยครูและบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเรียน
อจัฉริยะสามารถน าไปสู่หัวใจของการเรียนรู้ท่ีสร้างวิธีการคิดการแกปั้ญหาอย่างถูกตอ้งได้ นักเรียน
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สามารถคิดวิเคราะห์และประมวลผลไดดี้จากบทเรียนท่ีมีสาระการเรียนรู้แปลกใหม่ น่าต่ืนเตน้มีส่วน
ช่วยในการดึงดูดความสนใจในบทเรียนของนักเรียน ตลอดจนความพึงพอใจในการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข ซ่ึงในปัจจุบันโรงเรียนสามโคก ได้รับงบประมาณในพฒันาห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart 
Classroom)  เป็นจ านวนมาก และการด าเนินการท่ีผ่านมาพบว่าการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
ห้องเรียนดงักล่าวเกิดปัญหาในดา้นต่างๆ ส่งผลท าให้การเรียนการสอนไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร 
ผูว้จิยัจึงไดมี้แนวคิดท่ีจะท าการศึกษาสภาพปัญหาของการจดัการเรียนการสอนโดยใชห้้องเรียนอจัฉริยะ 
เพื่อท่ีจะได้หาแนวทางการแกไ้ข ปรับปรุงให้กระบวนการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สูงสุด  
 
3. เนือ้เร่ือง 
 การพฒันาคนโดยเฉพาะการพฒันาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล  
สนบัสนุนใหเ้กิดนวตักรรม และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆ นบัเป็นจุดมุ่งหมายท่ี
ส าคญัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) เพื่อให้การจดั
การศึกษาของประเทศไทยมีความทดัเทียมกบักลุ่มประเทศอาเซียน ในยุคท่ีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขา้
มาเป็นกลจกัรส าคญัในการผลกัดนัขีดความสามารถ และการพฒันาศกัยภาพของมนุษย์ เทคโนโลยีจึงมี
บทบาทอย่างมากในการก าหนดรูปแบบการศึกษายุคใหม่ กระบวนการเรียนรู้เดิมท่ีไดเ้ปล่ียนแปลง
รูปแบบความตอ้งการท่ีมีต่อเทคโนโลย ีจากผูเ้รียน ความพร้อมใชง้านของเน้ือหาออนไลน์ และความคิด
ริเร่ิมในการปฏิรูปหลกัสูตร เช่น โครงการประเมินผลนกัเรียนนานาชาติ (PISA) และกรอบความคิด 
สมาร์ท เลิร์นน่ิง (Smart Learning) ลว้นมีส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนให้มีการน าเทคโนโลยีสมยัใหม่ 
มาใชใ้นการศึกษาอยา่งกวา้งขวางและรวดเร็ว เป็นการสร้างโอกาสและทา้ทายส าหรับทั้งโรงเรียนและ
ครูผูส้อน ในการเปล่ียนแปลงวิธีการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน นกัการศึกษาทัว่โลกตระหนกัถึง
ความส าคญัของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ (Digital Inclusion) น ามาสู่แนวคิดเร่ือง “ห้องเรียน
อจัฉริยะ” หรือ Smart Classroom   เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีจดัท าข้ึนในลกัษณะพิเศษเฉพาะท่ีแตกต่างจาก
ห้องเรียนโดยทัว่ไป เพื่อใช้ส าหรับการเสริมสร้างประสบการณ์ทางการเรียนการสอน  การฝึกอบรม 
รวมทั้งการฝึกทกัษะ ความรู้ในดา้นต่างๆโดยมีจุดเน้นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ทางการเรียนร่วมกนัจาก
เทคโนโลยีท่ีหลากหลายทั้งส่ือในระบบภาพและเสียง ก่อให้เกิดการเรียนทั้งในระบบชั้นเรียนปกติและ
นอกชั้นเรียนในการเรียนแบบทางไกลท่ีมีประสิทธิภาพ (สุรศักดิ์ ปาเฮ)  ซ่ึงห้องเรียนอจัฉริยะ SMART 
Classroom มาจากค าส าคญัท่ีแสดงใหเ้ห็นในมิติในดา้นต่างๆคือ  
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 S : Showing มิติของความสามารถในการนาเสนอขอ้มูลสารสนเทศในการเรียนการสอนผา่น
ส่ือเทคโนโลยกีารสอน เป็นคุณลกัษณะท่ีเรียกวา่ “คุณลกัษณะทางปัญญา( Cognitive Characteristic )  
 M : Manageable มิติดา้นความสามารถในเชิงบริหารจดัการ ซ่ึงคุณลกัษณะดงักล่าวน้ีเป็นการ
บริหารจดัการดา้นส่ือ วสัดุอุปกรณ์ การจดัระบบการสอนรวมทั้งแหล่งทรัพยากรและสภาพแวดลอ้ม
ของการใชห้อ้งเรียนอจัฉริยะ  
 A : Accessible มิติด้านความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลทางการเรียนรู้จากการใช้
หอ้งเรียนอจัฉริยะผา่นส่ือท่ีมีอยูห่ลากหลาย  
 R : Real-time Interactive มิติในเชิงปฏิสัมพนัธ์ในการสร้างประสบการณ์ทางการเรียนการสอน
โดยครู รวมทั้งการเรียนรู้ผา่นส่ือเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เชิงโตต้อบในหอ้งเรียนอจัฉริยะดงักล่าว  
 T : Testing มิติดา้นการทดสอบ ซ่ึงเป็นการตรวจสอบเชิงคุณภาพในการจดักิจกรรมการเรียน 
หรือการตรวจสอบพฤติกรรมทางการเรียนจากการใชห้อ้งเรียนอจัฉริยะ ( Huang et.al , 2014 ) 
 
4. องค์ประกอบของห้องเรียนอจัฉริยะ 
 องคป์ระกอบของห้องเรียนอจัฉริยะ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั 3 องคป์ระกอบคือ 1) 
ผูเ้รียน 2) ผูส้อน 3) ส่ือการเรียนการสอน ซ่ึงไม่ไดมี้ความแตกต่างจากการองคป์ระกอบของหอ้งเรียน
ทัว่ไป ซ่ึงในอดีตมีองคป์ระกอบคือ ผูเ้รียน ผูส้อน และส่ือการเรียนการสอน คือ กระดานด า หนงัสือ
เรียน แผน่ภาพ เป็นตน้ แต่การจดัการเรียนการสอนดว้ยห้องเรียนอจัฉริยะ ไดมี้การเปล่ียนแปลงบทบาท 
และมีการน าเอาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยต่ีาง ๆ มาใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนเพิ่มมากข้ึน โดย
ส่ือการเรียนการสอนต่าง ๆ ไดแ้ก่ 1)คอมพิวเตอร์ แบบโน๊ตบุค๊ และแบบตั้งโตะ๊ สมาร์ททีว ี2) 
จอแสดงผล และโปรเจค็เตอร์ 3) แทปเล็ตและสมาร์ทโฟน 4) เน็ตเวิร์ค และอินเตอร์เน็ต 5) สมาร์ท
บอร์ด 6) ซอร์ฟแวร์ต่าง ๆ  
 
 ซ่ึงหอ้งเรียนอจัฉริยะ จะช่วยขยายโอกาส สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา องคป์ระกอบหน่ึง
ท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนห้องเรียนอจัฉริยะ (Smart Classroom) ซ่ึงการออกแบบห้องเรียนอจัฉริยะ 
(Smart Classroom) อาศยัอุปกรณ์หลายอยา่งทั้งผลิตภณัฑท่ี์เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ท่ีทนัสมยั  
ของระบบห้องเรียนอจัฉริยะมาท างานร่วมกนั อาทิ แท่นบรรยายอจัฉริยะจอภาพหน้าชั้น คอมพิวเตอร์ 
ปากกาอิเล็กทรอนิกส์ โทรศพัทมื์อถือ ipad, android หรือ tablet สามารถสอนจากอุปกรณ์ PC, IPad 
หรือ Document Camera โดยข้ึนจอภาพหน้าชั้นไดแ้บบ real time และระบบตอบค าถามท่ีผูเ้รียน
สามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อนและผูเ้รียนคนอ่ืน ๆ อาทิ โตต้อบ แสดงความคิดเห็น โดยการใช้
โทรศพัท์มือถือของผูเ้รียนแต่ละคนในการขีด เขียน พิมพ์ วาดภาพข้ึนจอภาพหน้าชั้นเรียนได้เช่นกนั 
การสอนในบรรยากาศของหอ้งเรียนอจัฉริยะจึงท าให้การเรียนเป็นเร่ืองสนุก และทา้ทาย  (การออกแบบ
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หอ้งเรียนอจัฉริยะ Smart Classroom และนวตักรรมการเรียนการสอน,2556)  โดยองคป์ระกอบท่ีส าคญั
ของห้องเรียนอจัฉริยะมี 4 ดา้น คือ ความพร้อมของบุคลากร เน้ือหาการเรียนการสอนแบบดิจิตอล 
ซอฟตแ์วร์และบริการ และอุปกรณ์ท่ีน ามาใชใ้นหอ้งเรียน (Microsoft, 2559) 
  
5. สรุป 
 หอ้งเรียนอจัฉริยะเป็นรูปแบบของการจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และไดมี้
การน าเอาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ช่วยเพื่อให้ผูเ้รียนมีการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ใช่การเรียนรู้จากผูส้อนหรือในต าราเท่านั้น แต่ผูเ้รียนยงัไม่ไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง และได้
ฝึกฝนการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เหมาะสมกบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึง
เทคโนโลยต่ีาง ๆ มีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว การจดัหอ้งเรียนอจัฉริยะในสถานศึกษาในศตวรรษ
ท่ี 21 น้ี จึงเป็นการช่วยพฒันาศกัยภาพทางการศึกษาของผูเ้รียนให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงไปของโลก 
ตอบสนองต่อความตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีดีซ่ึงเหมะสม
กบัการท างาน 
 
6. ผู้วจัิย 

 นายยนิดี  ฮานาฟี นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตร การบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรังสิต  จงัหวดัปทุมธานี  

  พรรณรัตน์ วรรณสวสัด์ิกุล เคดิช อาจารยป์ระจ า หลกัสูตรการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรังสิต  จงัหวดัปทุมธานี  
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Abstract 
This paper reviews literature on the use of listening strategies and digital technology that can 

help students develop their listening skills when listening to text messages or spoken words.  It 
describes three kinds of basic strategies--metacognitive, cognitive and socioaffective--used in the 
listening processes. Included are suggestions on innovative ways to use digital technology in support 
of  language learning, and expected outcomes of these strategies.  Emphasis is on how listeners can 
handle different kinds of listening situations with assistance of digital technology.   

 
Keywords: Listening Strategies, Metacognitive, Cognitive, Socioaffective, Language Development 
 
1. Role  of  English 

In this era of information and technology, English has become vital as the international or 
global language. Most countries all over the world are trying to raise the ability of their people to use 
English effectively. English has played such a very important role in our communication that it has 
come to be considered globally as the international or global language (Punthumasen, 2007).  It 
influences the way we communicate and contacts other people around the world. It is so much 
important that the governments of so many countries have regarded the significance of English 
language education and allowed many governmental organizations to have strategies for promoting 
effective English language teaching in every level of education.  
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When we talk about English, many Thai people think of grammar and reading. Actually, 
Richards (2008) and Holden (2004) pointed out that we should pay attention to listening skills 
because it is seen not only as something valuable for its own sake but as something that supports the 
growth of other aspects of language use, such as speaking and reading. More importantly, Holden 
(2004) said that adults spend 40-45% of communication time engaging in listening, 25-30% speaking, 
10-15% reading and less than 10% writing. As Vandergrift (2007) also emphasized that listening 
skills are important to develop because language learners want to be able to access the rich variety of 
aural and visual L2 texts available today via network-based multimedia. 

 
Good listening skills benefit not only for students but also for workers. As for the students, 

good listening is vital in the language classroom because it provides input for the learner. That means 
without understanding input at the right level, any learning simply cannot begin (Rost, 2011). As for 
the workers, it helps them more productive (Babita, 2013). That means the effective listening skills 
also benefit personal growth and development in many areas such as having effective communication, 
experiencing a few mistakes in their sending and receiving messages and improving personal 
relationships with their colleagues.  

 
In Thailand, listening skills are urgently prioritized for many people especially for students 

studying English as a second language because it is being widely adopted in all levels of education 
around the country. To succeed in their education, they have to possess a strong command of listening 
skill though it is considered as the most difficult skill to study and the least researched skill 
(Vandergrift, 2007). However, the teaching steps have never been changed. More importantly, the 
listening processes only focus on the outcome of listening instead of the processes of listening.  

 
Listening strategies are  for  the  most part  unobservable, though  some  may  be  associated  

with  an observable  behavior.  For example, a learner  could  use  selective attention  (unobservable)  
to  focus on  the main  ideas while listening  to  a  newscast and  could  then  decide to  take  notes 
(observable) in order to  remember the information (Chamot, 2005). Given this complexity and 
perhaps because the process is largely unobservable, it may be difficult for learners to have a clear 
understanding of how they go about listening in a foreign language, or more importantly, how they 
might improve their performance (Graham, 2005). 
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In terms of listening strategies, there are many different researchers presenting different 
viewpoints. According to Rost (2006) and Babita (2013), listening strategies are conscious plans, 
techniques or activities to deal with incoming speech, particularly when the listener knows that he or 
she must compensate for incomplete input or partial understanding. However, O’Malley and Chomot 
(1995) give a little different view on this point. They refer to the thoughts and behaviors such as 
elaboration, identifying the main idea, identifying specific information, and prediction, which listeners 
use to help them comprehend, learn, or retain information as listening strategies. From the above-
mentioned definitions, learners need to understand two common listening processes, bottom-up and 
top-down, to enhance their listening skills. 

 
Both terms “bottom-up processing” and “top-down processing” originally came from 

computer science, and were later introduced to the linguistic field. Bottom-up processing carries the 
meaning of “data-driven” and  top-down processing is known as “knowledge driven” in computer 
science (Field, 1999).  Vandergrift (2007) commented that listeners favored bottom-up processes 
when they relied on their linguistic knowledge to recognize linguistic elements—phonemes, syllables, 
words, phrases, sentences to construct meaning. On the contrary, top-down processes work in the 
opposite direction, and listeners used context and prior knowledge (topic, genre, culture and other 
schema knowledge stored in long-term memory) to build meaning. To see clearer perspectives of the 
listening skills, three more prominent categories: cognitive strategy, metacognitive strategy, and 
socioaffective strategy will be thoroughly explored in this paper. 

 
2. Metacognitive  Strategies 
 According to Vandergrift and Goh (2012), a metacognitive strategy is our ability to think 
about our own thinking or “cognition,” and, by extension, to think about how we process information 
for a range of purposes and manage the way we do it. It is the ability to step back, as it were, from 
what occupies our mind at a particular moment in time to analyze and evaluate what we are thinking. 
Another researcher, Oxford (2006), says that a metacognitive strategy is used to plan, monitor, and 
evaluate the learning process, arrange the condition for someone to learn, set long and short term 
goals and check learners’ comprehension during a listening task.  To see a better picture of a 
metacognitive strategy, a pedagogical circle of this strategy should be discussed. 
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Metacognitive strategies combine various attended thinking and reflective processes. They 
involve planning (e.g., anticipating), monitoring (e.g., checking the accuracy of anticipations), 
problem-solving (e.g., repairing inaccurate comprehension), and evaluating (e.g., verifying overall 
comprehension, ideas, and performance) (Vandergrift and Goh, 2012). However, to be successful in a 
listening task, Goh (2008) states that L2 listeners should develop three effective dimensions which 
address a specific area of declarative knowledge namely (1) person knowledge, the way individuals 
learn to listen and the factors that influence one’s own listening; (2) task knowledge, the nature and 
the demands of listening tasks; (3) strategy knowledge, to learn or accomplish a listening task.  

 
Therefore, learners should be equipped with above-mentioned knowledge to be successful in 

the goal of listening as Chamot (2004) says that this circle is recursive (rather than sequential) 
process. That is, more than one metacognitive process may be occurring at a time during a second 
language learning task. Therefore, in the language classroom it is important that teachers strive to 
develop students’ own metacognition, as that will help them select the most appropriate strategies for 
a given task. However, another supportive listening strategy, cognitive strategy, is a requirement to 
make listening comprehension successful.   

 
3. Cognitive  Strategies 
 Another fundamental listening strategy is a cognitive strategy. It embraces all necessities to 
enhance listening comprehension. According to Chamot (1995), cognitive strategies are mental 
activities that operate directly on incoming information, manipulate the language to enhance learning. 
Such strategies include summarizing, guessing meaning of words or phrases from context, and 
relating new information to prior knowledge. However, Anderson (2015), proposed the cognitive 
strategy model including perception, parsing and utilization. The first stage involves the perceptual 
process that encodes the spoken message; the second stage is the parsing stage, in which the words in 
the message are transformed into a mental representation of the combined meaning of the words. The 
third stage is the utilization stage, in which listeners use the mental representation of the sentences' 
meaning. If the sentence is a question, they may answer; if it is an instruction, they may obey. In 
summary, cognitive strategies are the basic logistics to improve listening skills, but learners still need 
another aspect of listening strategy, that is socioaffective strategies, to strengthen their listening.  
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4. Socioaffective  Strategies 
 To have a good listening skill, learners need cooperation and clarification in their listening 
processes. According to O’Malley et al (1995), socioaffective strategies represent a broad range of 
activities that involve either interaction with another person or affective control in language learning. 
Socioaffective strategies are exemplified by asking questions for explanation or clarification and 
working together with peers to solve a problem. As Brown (2007) says that socioaffective strategies 
have a close relationship with social-mediating activity and interacting with others. The main 
socioaffective strategies include cooperation and questions for clarification. The clear example of this 
strategy is when students interact with teachers or other students to solve problem, or exercise some 
kinds of affective condition over their own learning behaviors. Thus, this strategy is really recognized 
as the social relationship in our society. In summary, cooperation, interaction and clarification should 
be regarded as the fundamental actions for the socioaffective strategies. However, all three listening 
strategies— the metacognitive strategies, the cognitive strategies and the socioaffective strategies— 
must be harmonized when applying in the classroom situation. 
 
5. Models of Teaching  Listening Strategies  

The styles of teaching play very important roles in language acquisition. In the language 
learning environment, many researchers demonstrate many different teaching formats, but they are all 
useful for the learners. Even though each different teaching model emphasizes on different basic 
elements in teaching and learning situations, they all have the same purpose to improve the learners’ 
language learning abilities.  

 
One  of  the  earliest  metacognitive  strategy  training  models  developed  by  Chamot  and  

O’Malley  (1994)  is known  as  CALLA.  This  model  helps  teachers  integrate  language,  content,  
and  learning  strategies  in  a  carefully planned  lesson.  Within  this  model,  the  learners’  prior  
knowledge  and  their  habit  of  evaluation  of  their  own learning  seem  to  be  the  major  
principles.  According  to  Chamot  and  O’Malley  (1994),  the  CALLA  can  be presented  to  
learners  in  five  sequential  phases  which  are preparation,  presentation,  practice,  evaluation,  and 
expansion  respectively.  Chamot  et  al.  (1999)  also  devised  an  updated,  recursive,  metacognitive  
instructional model  of  CALLA,  which  is  based  on  the  four  metacognitive  processes  of  
planning,  monitoring,  evaluating,  and problem-solving.  The  model,  which  is  by  no  means  
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linear,  makes  learners  flash  back  to  a  prior  stage  at  any time  to  refine  and  improve  their  
comprehension  process.  The  model  includes  six  instructional  stages,  which  can be  implemented  
through  preparation,  presentation,  practice,  self-evaluation,  expansion,  and  assessment  phases, 
respectively. 

 
Anderson  (2002)  proposed  a  model  based  on  which  teachers  should  teach 

metacognitive  strategies  to  help  learners  plan,  control,  and  evaluate  their  learning  in  the  
classroom.  In  Anderson's model,  metacognitive  strategy  training  is  divided  into  five  primary  
components  that  are  preparing  and  planning, deciding  when  to  use  particular  strategies,  
monitoring  strategy  use,  learning  how  to  orchestrate  various  strategies, and  evaluating  strategy  
use.    

 
Vandergrift  (2004)  proposed  a  metacognitive  cycle  to  help  learners  integrate  the  use  

of  strategies  while listening.  This  model  of  metacognitive  instruction,  with  its  focus  on  
improving  listening  comprehension  through a  process-based  approach,  encourages  learners  to  
actively  create  and  check  predictions,  establish  and  address gaps  in  their  understanding,  and  
monitor  and  reflect  on  their  performance.  At  specific  stages  in  a  lesson  sequence, learners  are  
encouraged  to  use  strategies  to  regulate  their  comprehension  and  achieve  successful  
comprehension. The  model  also  provides  learners  with  plenty  of  listening  practice  and  can  be  
flexibly  used  across  different proficiency  levels. The cycle involves  five stages  through  which  
the  listener  progresses linearly.  The  stages  are the  planning  or  predicting  stage,  the  first  
verification  stage,  the  second  verification  stage, the  final  verification  stage,  and  the  reflection  
stage. 

 
Vandergrift  and  Goh  (2012) proposed  a  model  called  Metacognitive  Pedagogical  

Sequence,  which  encourages  the  use  of  dialogic  interactions in  negotiating  metacognitive  
strategies.  This  proposed  framework,  which  is  informed  by  sociocultural perspectives  of  
learning,  integrates  two  aspects  of  learning:  "learning  as  an  individual  cognitive  enterprise  and 
learning  as  a  social  enterprise."  Within  this  framework,  dialogic  interactions and  activities  
learners  participate  in  contribute  to  the  overall  learning  of  each  individual  in  the  interaction.  
The model  can  further  provide  learners  with  opportunities  to  enrich  individual  learning  through  
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peer  dialog  and cooperation.  The  Metacognitive  Pedagogical  Sequence  involves  the  instruction  
of  metacognitive  strategies  in five  phases  of every  session:  Pre-listening  -  planning/predicting  
stage;  First  listen-  first  verification  stage;  Second listen-  second  verification  stage;  Third  listen-  
final  verification  stage;  Reflection  &  goal-setting  stage. 

 
English  listening comprehension has  taken on  increased  importance  for ESL/EFL learners, 

since  failing to  comprehend  spoken  English  may  cause  misunderstanding which in turn  leads  to  
a  breakdown  in  communication (Chen, 2009). Vandergrift (2007) also emphasizes on the 
importance of listening comprehension. He explains that the reason that the language learners want to 
have a good listening skill because they want to understand target language (L2) speakers and they 
want to be able to access the rich variety of aural and visual L2 texts available today via network-
based multimedia. In fact, to achieve the goals in listening, learners need to have both good listening 
strategies. 

 
Listening instruction has been associated with technology ever since the acoustic signal could 

be captured in a form that permitted repeated listening. According to Vandergrift and Goh (2012), 
technology has evolved greatly since the phonograph, with major advances in the last few decades. 
Starting with the phonograph, film, television and audiotape, we now have DVD, digital video and 
audio, computer-mediated audio and video, hand-held MP3 players, tablet PC, and more. The ability 
to repeat delivery of audio or videotext and add captions or subtitles begins to turn the listening skill 
into a semi-recursive activity. Such activity can help students have more confidence and gain the most 
out of their listening. Thanks to new technology, students have opportunity to develop their listening 
skills.    

 
6. Use of  Digital Technology  in Teaching Listening Skills 

Teaching listening skills with enhancing of technology has been recently introduced. In fact, 
it is really rare to see any research solely dedicated to teaching listening skills with technology since 
plenty of research always covers 3 other skills which are speaking, reading and writing. In this 
scenario, we can revisit studies conducted in those areas as the platform for teaching listening skills 
with technology.  

 



             การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 7  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2560                 วนัท่ี  25 กุมภาพนัธ์ 2560 
                Proceedings  of  the  Seventh Conference  2017 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University                                25  February 2017 

 

231 
 

Mobile-assisted language learning (MALL), is gaining more and more attention from 
language educators with the development of new mobile devices. Therefore, Chen (2013) launched an 
action research to investigate how students used tablet computers as a language learning tool, 
especially in informal learning situations outside of the classroom. Participants of the study consisted 
of 10 freshmen English majors. It was found that simply providing students with the mobile device 
did not result in its effective usage in language learning. Learners need to be properly guided not only 
technologically, but also methodologically. Some students may have a lack of necessary knowledge 
and experience to solve problems in the process of adopting new technologies.    

 
Technology keeps challenging educators to explore more innovative ways to leap into the 

digital world, thus making the move to digital technologies a necessity. Oh et al (2014) conducted a 
research to investigate whether Korean learners would benefit from tablet PC-based English learning 
and how they and their instructors would perceive the relatively new mobile technology as a language 
learning and teaching tool. Participants were 161 young learners and 57 instructors at private English 
institutes in several cities in Korea. For three months, the learners received one of two forms of 
instruction, one based on traditional paper-based materials and the other via tablet PC-based materials. 
Analyses of the listening and reading tests and of the questionnaire responses, followed by student 
interviews, indicated that the learners may benefit from tablet PC-based English programs, especially 
in their reading skills and their learning autonomy. 

 
Applying tablets in the classroom will not be much successful without understanding the 

characteristics and learning styles of students. In order to better understand how students use the tablet 
PC, Kothaneth et al (2012) launched an online survey with all undergraduate students enrolled in the 
College of Engineering at Virginia Tech. The survey obtained a response rate of 18% with a total of 
1090 students. The results indicate that the tablet PC has been used differently to cater to different 
learning styles. Highest mean scores were reported in three areas including the visual, reading/writing, 
and kinesthetic categories of learning styles.  

In summary, teaching English listening comprehension plays a very important role in 
communication. To avoid mistakes in communication, learners need to have good processes and 
listening strategies to help them catch up with spoken words or texts during their communication. 
They need to understand metacognitive strategies to plan, monitor and evaluate the process of 
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listening, cognitive strategies to prepare themselves to get ready for communication, and 
socioaffective strategies to socialize with others. Finally, learners need good learning approaches with 
appropriate technologies to complement their listening skills if they want to accomplish their listening 
tasks.  
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