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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ (1) ศึ ก ษาป จ จั ย นํ า เข า และกระบวนการที่
เกี่ ย วขอ งกั บ การจั ดการเรีย นการสอนอา นเพื่ อความเข าใจผ านเครื อข ายอิ น เทอรเ น็ ต
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (2) พัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (3) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียน
การสอนอานเพื่อความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความคงทนในการเรียนรู และความพึงพอใจของนักเรียน การวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เปน 3 ระยะคือ ระยะที่ 1
การศึกษาปจจัยนําเขา และกระบวนการที่เกี่ยวของ กับการจัดการเรียนการสอนอาน
เพื่อความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อกําหนดกรอบแนวคิด สรางตนรางรูปแบบ
การเรีย นการสอน และนํ ามาสร างบทเรี ย นที่ เรีย นโดยผ านเครือ ขายอิน เทอร เน็ต ตาม
หลักการออกแบบของ ADDIE Model ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอาน
เพื่อความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระยะที่ 3 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนในดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู และความพึงพอใจของนักเรียน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 22 คน
จากโรงเรียนบานพรหมนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1
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โดยการสุมแบบแบงชั้น และสุมอยางงาย โดยการจับฉลาก เพื่อเรียนดวยบทเรียนผาน
เครือขา ยอิน เทอรเน็ต ซึ่งพัฒ นาตามเกณฑป ระสิทธิ ภ าพ 80/80 วิเคราะหขอ มูล โดย
คํ า นวณค า ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการทดสอบ ค า ที
(t-test Dependent)
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการศึกษาปจจัยนําเขา และกระบวนการที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการ
สอนอานเพื่อความเขาใจเพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิดสรางตนรางรูปแบบการเรียนการ
สอน และสรางบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ประกอบดวยขอมูล 5 สวน ไดแก
(1) แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (2) ขอมูล
เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร และกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน กลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาไทย
การจัด การเรี ย นการสอนภาษาไทยในระดับชั้ น มั ธ ยมศึก ษาป ที่ 3 (3) แนวคิด ทฤษฎี
หลักการ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการอานเพื่อความเขาใจ กลวิธี เทคนิคการสอนอาน และ
สภาพปญหาอุปสรรคในการจัดการเรียน การสอนอานเพื่อความเขาใจ (4) ขอมูลเกี่ยวกับ
แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน และการออกแบบบทเรี ย น ผ า นเครื อ ข า ย
อินเทอรเน็ต (5) แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู
2. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ ผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตมีองคประกอบสําคัญ 4 ประการคือ หลักการ จุดมุงหมาย ขั้นตอนการจัดการ
เรียนการสอนผานเครือขาย และการวัดประเมินผล ลักษณะเฉพาะของกระบวนการเรียน
การสอนเนนการสอนตรง การสอนทางออม การสอนแบบสอดแทรก และกลวิธีการเรียนรู
และเขาใจตนเอง (Meta Cognition) ซึ่งผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญอยูในเกณฑ
เหมาะสมมาก กระบวนการเรียนการสอนมี 3 ขั้นตอนคือ (1) ขั้นเตรียมความพรอมกอน
เรียนมีกิจกรรมยอยคือ การเตรียมความพรอมผูเรียน การกระตุนความรูเดิม และการวาง
แผนการเรียน (2) ขั้นระหวางการเรียนตามรูปแบบ มีกิจกรรมยอยคือ ขั้นนําเขาสูบทเรียน,
ขั้นตอนการสอน/เสนอเนื้อหา ขั้นใหผลยอนกลับและเสริมแรง และขั้นประเมินกิจกรรม
ของแตละบทเรียน 3) ขั้นกิจกรรมหลังการเรียนมีกิจกรรมยอยคือ ทดสอบการอานเพื่อ
ความเขาใจ ตรวจสอบผลการเรียนและกิจกรรมเสริมทักษะความสามารถดานการอาน
เพื่ อ ความเข า ใจ
ซึ่ ง ผ า นการประเมิ น จากผู เ ชี่ ย วชาญอยู ใ นเกณฑ เ หมาะสมมาก
ประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2)
82.79/82.93 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด สวนของการออกแบบบทเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตไดประยุกตตามหลักการออกแบบของ ADDIE Model ประกอบดวยขั้นตอน 5
ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1 การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ขั้นที่ 2 การออกแบบบทเรียน

60

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

(Design) ขั้นที่ 3 การจัดกรอบเนื้อหาบทเรียน (Development) ขั้นที่ 4 การพัฒนาและ
ทดลองบทเรียนออนไลน (Implementation) ขั้นที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพบทเรียนที่
พัฒนาขึ้น (Quality Evaluation) โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและการผลิตสื่อ
3. ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ
ผานเครือขาย อินเทอรเน็ต ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียน และ
ความพึงพอใจของนักเรียน พบวา (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุมตัวอยาง
สูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (2) กลุมตัวอยางที่เรียนดวย
รูปแบบการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต มีความคงทนใน
การเรียนรูไมแตกตางกัน (3) กลุมตัวอยางที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนอาน เพื่อ
ความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก
ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to study the input and process
related to the management of teaching and learning on reading
comprehension of Thai language subject group through internet network for
mathayomsuksa 3 students, 2) to develop an instructional model on reading
comprehension of Thai language subject group through internet network for
mathayomsuksa 3 students, and 3) to study the effectiveness of an
instructional model on reading comprehension of Thai language subject
group through internet network in terms of achievement, learning retention
and level of satisfaction.
The research was divided into 3 phases. Phase 1: studying of the
input and process were conducted in order to devise an instructional
framework of the instructional model on reading comprehension of Thai
language subject group through internet network. Phase 2: the instructional
model on reading comprehension of Thai language subject group through
internet network for mathayomsuksa 3 students was conducted. Phase 3:
the effectiveness of the instructional model on reading comprehension of
Thai language subject group through internet network for mathayomsuksa 3
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students was done in terms of achievement, learning retention and level
satisfaction.
The sample in this study included twenty-two mathayomsuksa 3
students of Banphomnimit school in Sakaeo primary educational service
area 1, obtained by the stratified random sampling and simple random
sampling. The sample studied reading comprehension of Thai language
subject group through internet network with the standard criterion of 80/80.
The instruments were an achievement test, class exercises, behavioral
observation and satisfaction assessment. The data were analyzed by using
percentage, mean, standard deviation and t-test (dependent).
The research findings were as follows:
1. The results of the study of the input and process related to
teaching, reading comprehension used to create the lesson of Thai
language subject group through internet network for mathayomsuksa 3
students consisted of five parts as follows: 1) the data of concept, theory
and research to the development of the instructional model, 2) the data of
curriculum and instruction of Thai language subject group and activities for
teaching Thai languages for mathayomsuksa 3 students, 3) the data of
concept, theory and research related to reading comprehension, strategies
and techniques for teaching, reading comprehension, problems and
difficulties in teaching and learning, 4) the data of theories of teaching,
learning and design lessons through internet network and 5) the data of
learning theories.
2. The results of the development of the instructional model on
reading comprehension of Thai language subject group through internet
network for mathayomsuksa 3 students consisted of four components:
principle, objectives, instructional process and evaluation. The instructional
process specifically focused on direct approach, indirect approach and meta
cognition. The three steps of instructional process were: 1) preparation
before learning, the activities consisted of preparing learners, stimulating
prior knowledge and planning to learn, 2) preparation during learning of the
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model, the activities consisted of introduction, teaching the content or
presentation the content, feedback and stimulating and evaluated activities
of the unit, 3) post- learning activities consisted of evaluation reading
comprehension, checking achievements and practicing reading
comprehension skill. The five steps of the lesson through internet network
applied to ADDIE model were: 1) Content analysis 2) Design 3) Development
4) Implementation and 5) Evaluation. The assessment of the lesson
evaluated from the experts was at the appropriate level and the
effectiveness of the lesson through internet network met the standard
criterion of (E1/E2) 82.79/82.93.
3. The results of the study of the effectiveness of the instructional
model on reading comprehension of Thai language subject group through
internet network in achievement, learning retention and level satisfaction
were as follows : 1) the post-test scores of the sample were significantly
higher than those of the pre-test at the level of .05, 2) there was no
significant difference in learning retention of the sample studying from the
instructional model on reading comprehension of Thai language subject
group through internet network and 3) the sample studying from the
instructional model on reading comprehension of Thai language subject
group through internet network had a high level of satisfaction.
คําสําคัญ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ เครือขายอินเทอรเน็ต
มัธยมศึกษา

ความสําคัญของปญหา
การจัดการเรียนการสอนผานเครือขายนับเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่กําลังเปน
ที่สนใจ และยังใหมอยูมาก สําหรับผูเรียนและผูสอนหลายคน หากพิจารณาจากแนวคิดใน
การประยุกตเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในการแกปญหาทางการศึกษา จะเห็นไดวา
การเรียนการสอนผานเครือขายมีคุณคาตอการเรียนการสอน ระบบการเรียนการสอนทาง
อิเล็กทรอนิกส สนับสนุนใหผูเรียน เลือกวัน เวลาไดตามที่ตองการ ผูเรียนหลายคนชอบที่
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จะเรียนแบบยืดหยุน สามารถเลือกที่จะเรียนเร็วขนาดไหนก็ได เวลาใดก็ได ระบบ
การศึกษานี้ยังชวยประหยัดเวลาไดถึง 50 เปอรเซ็นต และชวยลดคาใชจายไดถึง 30-60
เปอรเซ็นต ระบบเครือขายมีศักยภาพที่จะใชสนับสนุนกิจกรรมการเรียนตางๆ ไดมากมาย
ดริสคอลล (Driscoll, 2002) กลาวถึง ความสําคัญของการมีปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นในการ
เรียนผานเครือขายดังนี้ 1) ชวยใหผูเรียนสามารถควบคุมบทเรียนของตนเองได ควบคุม
ระดับความลึกซึ้งของเนื้อหา ที่ตองการศึกษาและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 2) ชวยทํา
ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นไดอยางเทาเทียมกัน 3) การที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูสอนหรือ
กับกลุมผูเรียนดวยกันเอง ชวยทําใหการจัดการเรียนการสอนนาสนใจมากยิ่งขึ้น บราวน
คอลลินสและดูกลิด (Brown, Collins & Duguid, 1989) กลาวถึง ขอดี ของการจัดการ
เรียนการสอนผานเครือขาย ดังนี้ 1) ชวยใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เพราะการถายทอดเนื้อหาผานทางมัลติมีเดีย สามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ได
ดีกวาการเรียนจากสื่อขอความเพียงอยางเดียว 2) ชวยใหผูสอนสามารถตรวจสอบ
ความกาวหนาพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนไดอยางละเอียด และตลอดเวลา 3) ชวยทําให
ผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองได 4) ชวยทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน
กับครูผูสอน และกับเพื่อนๆ ได 5) ชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทักษะใหมๆ รวมทั้งเนื้อหา
ที่มีความทันสมัย และตอบสนองตอเรื่องราวตางๆ ในปจจุบันไดอยางทันที 6) ทําใหเกิด
รูปแบบการเรียน ที่สามารถจัดการเรียนการสอนใหแก ผูเรียนในวงกวางขึ้น จึงสามารถ
นําไปใชเพื่อสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) ได และยิ่งไปกวานั้นยัง
สามารถนําการเรียนการสอนผานเครือขายไปใช เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนที่ขาดโอกาสทาง
การศึกษาไดเปนอยางดี
สื่อกลางในการสร างความสัม พัน ธร ะหวา งมวลมนุษ ยคือ “ภาษา” ภาษาเป น
เครื่องมือในการติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวันที่สําคัญ ชวยใหมนุษยสามารถติดตอ และ
เขาใจซึ่งกันและกันได เปน เครื่องมือในการแสวงหาความรู เพิ่มพูน สติปญญา สราง
ความกาวหนาใหแกบุคคล ดังที่วรรณี โสมประยูร (2553) กลาวไววา ภาษาไทยเปนภาษา
ประจําชาติ ซึ่งถือไดวาเปนเอกลักษณสําคัญที่สุดอยางหนึ่ง และยังเปนมรดกทางวัฒนธรรม
อันล้ําคายิ่งของชาติไทย คนไทยทุกคนจึงจําเปนตองรูจักใชภาษาไทย ใหเปนเครื่องมือใน
ก า ร ติ ด ต อ สื่ อ ส า ร ไ ด อ ย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ซึ่ ง ส อ ด ค ล อ ง กั บ ก ร ม วิ ช า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ไดระบุถึงความสําคัญของภาษาไทยไวในหลักสูตรแกนกลาง
การศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 วา ภาษาไทยมี ความสํา คั ญ ทั้ ง ในฐานะเป น
เครื่องมือในการติดตอสื่อสาร เปนเครื่องมือในการรับรูเปนเครื่องมือเสริมสรางความเขาใจ
อันดีตอกัน เปนเครื่องมือสรางเอกภาพของชาติ และเปนเครือ่ งมือชวยจรรโลงใจ
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จากการศึกษาสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ ปญหาการสอนอานภาษาไทยของ
นักการศึกษา ไดแก สุนัน ทา มั่นเศรษฐวิทย (2549) แมน มาส ชวลิต (2544) บัน ลือ
พฤกษะวัน (2545) และบุชและเฮรบเนอร (Bush & Huebner, 2002) ไดขอสรุปของ
ปญหาการสอนภาษาไทยวา มีสาเหตุมาจาก ตัวครู ไดแก ครูไมเขาใจวิธีการสอนอานอยาง
แทจริง ไมกําหนดวัตถุประสงคใหนักเรียนอานเรื่อง ครูผูสอนยังคงใชรูปแบบการสอนแบบ
สรุป แบบการบรรยาย แบบเนนเนื้อหาวิชา มากกวาจะสอนใหผูเรียนรูจักคิด และสรางองค
ความรูดวยตนเอง ปญหาที่เกิดจากผูเรียน ไดแก นักเรียนมาจากสังคมที่มีลักษณะแตกตาง
กัน และมีระดับความสามารถในการอานแตกตางกัน นักเรียนใชวิธีการอานแบบผานๆ
มากกวาที่จะอานเพื่อความเขาใจ ทําใหนักเรียนอานหนังสือออก แตอานไมเปน อานไม
แตกฉาน อานไดแตไมเขาใจความหมาย ไมสามารถสรุปใจความสําคัญได ไมสามารถอาน
วิเคราะห วิจารณเรื่องที่อานได และไมสามารถอานใหรูความหมายโดยตรงหรือความหมาย
โดยนัยได ปญหาที่เกี่ยวของกับทางโรงเรียน ไดแก สื่อ นวัตกรรม เชน เอกสาร
ประกอบการสอน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนังสือสงเสริมการอาน ฯลฯ ที่ใชในการ
จัดการเรียนการสอนอานมีไมเพียงพอ รัฐไมสามารถจัดสรรงบประมาณใหพอเพียงกับความ
ตองการ ครูจึงควรจะคิดริเริ่มหาสื่อในทางอื่นมาชวยพัฒนาการอานใหมากขึ้น
จากเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยเห็นความสําคัญที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนผานเครือขาย อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยไดพัฒนารูปแบบ
การเรี ย นการสอนอ า นเพื่ อ ความเข าใจผ า นเครือ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต ที่ มี ค วามเหมาะสม
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อใหเกิดทักษะ และความชํานาญในการ
เตรียมตัวที่จะพัฒนาการศึกษาของตนเอง อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการที่จะนําไปใช
ในการศึกษาหาความรูในระดับที่สูงขึ้นตอไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ
สอดคลองกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหเกิดการเรียนรู
ตลอดชีวิต (Life Long Learning)
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. การสอนอานเพื่อความเขาใจ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีปจจัยนําเขาและกระบวนการที่สําคัญอะไรบาง
2. รูปแบบการเรีย นการสอนอ านเพื่อความเข าใจ ผา นเครือ ขายอิน เทอร เน็ ต
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เหมาะสมควรเปน
อยางไร
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยนําเขาและกระบวนการ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการ
สอนอาน เพื่อความเขาใจ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3
2. เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนอ า นเพื่ อ ความเข า ใจ ผ า นเครื อ ข า ย
อินเทอรเน็ต กลุมสาระ การเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
3. เพื่อศึกษาประสิทธิผล ของรูปแบบการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ ผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียน และความ
พึงพอใจที่มีตอ รูปแบบฯ
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการเปน 3 ระยะ ดังนี้
การวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาปจจัยนําเขา และกระบวนการ ที่เกี่ยวของกับการ
จัดการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตลอดจนทฤษฎีที่เกี่ยวของรวมทั้งการตรวจสอบความตรงของตนราง
รูปแบบการสอน ดําเนินการดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการออกแบบและ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
2. ศึ ก ษาข อ มู ล เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รกลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาไทยในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในเรื่องหลักการ จุดหมาย สาระ/มาตรฐาน และตัวชี้วัด แนวการจัดการ
เรียนการเรียนการสอน ตลอดจนการวัด และประเมินผล และศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการเรีย นการสอนอานภาษาไทย เพื่อความเขาใจ พฤติกรรมผูเรีย น การนําสื่อ
ออนไลนมาใชในการจัดการเรียนการสอน ความตองการในการใชสื่อบทเรียนผานเครือขาย
อิ น เทอร เ น็ ต การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนอ า นภาษาไทยเพื่ อ ความเข า ใจ และ
ขอ เสนอแนะอื่น ๆ
3. ศึ กษาและวิ เ คราะห ขอ มูล เกี่ย วกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี หลั กการและงานวิจั ย ที่
เกี่ยวกับการอาน และการอานเพื่อความเขาใจ ตลอดจนการสอนทักษะการอาน เพื่อนํามา
เปนพื้นฐานในการกําหนดกรอบการสอนอานและกลวิธีการสอนอาน เทคนิคการสอนตรง
การสอนทางออม และการสอนแบบสอดแทรก
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4. การออกแบบบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
โดยประยุกตจากขั้นตอนการพัฒนาบทเรียน ตามหลักการออกแบบของ ADDIE Model
(Dick W., & Carey L., 1996) ประกอบดวยขั้นตอน 5 ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1 การวิเคราะห
เนื้อหา (Content analysis) ขั้นที่ 2 การออกแบบบทเรียน (Design) ขั้นที่ 3 การจัดกรอบ
เนื้อหาบทเรีย น (Development) ขั้น ที่ 4 การพัฒ นาและทดลองบทเรีย นออนไลน
(Implementation) ขั้ น ที่ 5 การตรวจสอบคุ ณ ภาพบทเรีย นที่ พั ฒ นาขึ้ น (Quality
Evaluation) โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และการผลิตสื่อ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. กลุมเปาหมายเปนครูผูสอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 คัดเลือกเปนกลุมตัวอยางโดยการเลือก
อยางเจาะจง จํานวน 20 คน และผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียนบาน
พรหมนิมิต ซึ่งเปนกลุมเปาหมายในการวิจัยจํานวน 22 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก
2.1 แบบสํารวจความคิดเห็นของผูเรียนเกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอน
อานภาษาไทย เพื่อความเขาใจ และความตองการดานเนื้อหา เพื่อนํามาสรางบทเรียน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน
2.2 แบบสัมภาษณครูผูสอน เกี่ยวกับสภาพปญหาการสอนอานภาษาไทย
เพื่อความเขาใจ ตลอดจนขอเสนอแนะเกี่ย วกับการจัดกิจ กรรมการเรีย นการสอนอาน
ภาษาไทยเพื่อความเขาใจ
3. การวิเคราะหขอมูล โดยการหาคารอยละ การวิเคราะหเนื้อหา และการหาคา
IOC
การวิจัยระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ ผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
มีวิธีดําเนินการดังนี้
1. การสรางตนรางรูปแบบการสอนอานภาษาไทย เพื่อความเขาใจ ผานเครือขาย
อิน เทอรเน็ ต โดยมี อ งคประกอบหลักของรู ปแบบการเรีย นการสอน 4 ประการ ไดแ ก
หลักการ จุดมุงหมาย ขั้น ตอนการจัดการเรีย นการสอนผานเครือขาย และการวัดและ
ประเมินผล
2. การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอนโดยผูทรงคุณวุฒิ
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3. การทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ ผาน
เครื อ ขา ยอิ น เทอร เน็ ต โดยการทดลองสอนและนํ า มาปรั บปรุ ง เพื่ อ ใหไ ด บ ทเรี ย นที่ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80
กลุมเปาหมาย
1. ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ประเมินความเหมาะสม และความสอดคลองของ
รูป แบบการเรีย นการสอนอา นเพื่ อ ความเข าใจ และโครงสรา งบทเรีย นผา นเครื อข า ย
อินเทอรเน็ต
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสระแกว จํานวน 30 คน ทดสอบ
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต
3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก
3.1 แบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
3.2 แบบประเมินโครงสรางบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
3.3 แผนการจัดการเรียนรู
3.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. การวิเคราะหขอมูล โดยการหาคารอยละ การหาคา IOC คาความยาก
คาอํานาจจําแนกคาความเชื่อมั่น และการวิเคราะหเนื้อหา
การวิจัยระยะที่ 3 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอน ในดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนความคงทนในการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนจากรูปแบบการเรียน
การสอน ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาประสิทธิผ ลของรูปแบบการสอนอานเพื่อความเขาใจ ผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
2. ตัวแปร
2.1 ตัวแปรตน ไดแก รูปแบบการสอนอานเพื่อความเขาใจ ผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความเขาใจในการอานภาษาไทย ความคงทนใน
การเรียนความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอน
3. ประชากร และกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานพรหมนิมิต สังกัด
สํานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 ที่เรียนวิชาภาษาไทย ท 23102 ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 22 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบแบงชั้น และสุมอยางงาย
โดยใชวิธีจับสลาก (Simple Random Sampling)
4. การดําเนินการทดลองสอนตามรูปแบบการสอนอานเพื่อความเขาใจ ผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต โดยมีเกณฑตัดสินความสามารถในการอานภาษาไทยเพื่อความเขาใจ
ที่คาดหวังและบงชี้ถึงประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน โดยการเปรียบเทียบ
คะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน
5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก แผนการ
สอน แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมการเรี ย น และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ ข อ มู ล ได แ ก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ
6. การวิเคราะหขอมูล
6.1 เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน และทดสอบ
ความคงทนในการเรียนของผูเรียน ดวยการทดสอบนัยสําคัญ t-test dependent
6.2 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอน
อานเพื่อความเขาใจผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยคํานวณคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัย
ระยะที่ 1 และระยะที่ 2
ผูวิจัย ไดศึกษาโครงสราง และองคประกอบของรูปแบบการเรีย นการสอนอาน
เพื่อความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามแนวคิดของ
กรมวิชาการ (2544), ทิศนา แขมมณี (2548), Joyce B. & Showers (1992), Joyce &
Weil (1986), Gunter, Estes & Schwab (1990), Anderson (1997), Arends (1998),
Kemp Morrison & Ross (1998) แลวนํามาสังเคราะหเปนกรอบแนวคิด เพื่อกําหนด
โครงสร างของรู ปแบบการเรีย นการสอน ซึ่ งมีอ งคป ระกอบหลัก ของรูปแบบการเรีย น
การสอน 4 ประการ ไดแก หลักการ จุดมุงหมาย ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผา นเครื อ ข า ย และการวั ด ประเมิ น ผล ผลการศึ กษาป จ จัย นํ า เขา และกระบวนการที่
เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ปรากฏผล ดังนี้

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556
ปจจัยนําเขา
1. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน
2. ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย การจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3
3. แนวคิด ทฤษฎี หลักการ งานวิจยั ที่
เกี่ยวกับการอานเพื่อความเขาใจ กลวิธี
และเทคนิคการสอนอาน และสภาพ
ปญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการ
สอนอานเพือ่ ความเขาใจ
4. ขอมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีการ
จัดการเรียนการสอน และการออกแบบ
บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
5. แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู
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กระบวนการ

ผลลัพธ

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอมกอนเรียน ไดแก การกระตุน
ความรูเดิม, การเตรียมความพรอมผูเรียน และการวางแผนการ
เรียน
ขั้นที่ 2 ขั้นระหวางการเรียนตามรูปแบบ ไดแก ขั้นนําเขาสู
บทเรียน, ขั้นตอนการสอน/เสนอเนื้อหา, ขั้นใหผลยอนกลับและ
เสริมแรง และขั้นประเมินกิจกรรมของแตละบทเรียน
ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรมหลังการเรียน ไดแก ทดสอบการอาน
เพื่อความเขาใจ, การตรวจสอบผลการเรียน และกิจกรรม เสริม
ทักษะความสามารถดานการอานเพื่อความเขาใจ

รูปแบบ
การเรียน
การสอนอาน
เพื่อความเขาใจ
(หลักการ/
จุดมุงหมาย/
ขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน/
การวัดและ
ประเมินผล

ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนตามหลักการออกแบบของ ADDIE
Model ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นที่ 1 การวิเคราะหเนื้อหา
ขั้นที่ 2 การออกแบบ บทเรียน
ขั้นที่ 3 การจัดกรอบเนื้อหาบทเรียน
ขั้นที่ 4 การพัฒนาและทดลองบทเรียนออนไลน
ขั้นที่ 5 การตรวจ สอบคุณภาพบทเรียนที่พัฒนาขึ้น

บทเรียนผาน
เครือขาย
อินเทอรเน็ต

ภาพที่ 1 โครงสรางรูปแบบการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
1. ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ ผานเครือขาย
อิน เทอรเน็ต และผลการประเมิน ความสอดคลองโครงสรางการออกแบบบทเรียนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ พบวา ผลการประเมินรูปแบบการ
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เรีย นการสอน และความสอดคลองของโครงสรางการออกแบบบทเรีย นผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต ในภาพรวม อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวารูปแบบการเรียนการสอน และ
บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตสามารถนําไปใชสอนไดจริง
2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อพัฒนา
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ พบวา มีประสิทธิภาพของกระบวนการเทากับ 82.79 และมี
ของผลลัพธเทากับ 82.93 ซึ่งเปนไปตามเกณฑการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนที่
กําหนดตามเกณฑ 80/80
ระยะที่ 3 การศึกษาประสิทฺธิผลของรูปแบบการสอน ในดานผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน ความคงทนในการเรียน และความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอน
1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน ของกลุมตัวอยาง ที่เรียน
ดวยรูปแบบการ เรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย โดยใชการทดสอบ t-test แบบกลุมตัวอยาง 1 กลุม ทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียน ปรากฏวา คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ดังตาราง
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอน และหลังการเรียนดวยบทเรียนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตเรื่อง การอานเพื่อความเขาใจ
การทดสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน

* P > 0.05

จํานวน
นักเรียน
(n)
22
22

คะแนนเต็ม
40
40

คะแนน
เฉลี่ย
()
15.82
30.59

S.D.

t-test

Sig.

5.15
3.52

-15.68*

.01

2. ผลการศึกษาความคงทนของผูเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนอาน
เพื่อความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต พบวา ความคงทนในการเรียนรูของผูเรียน โดย
การวัดซ้ําจากการวัดครั้งแรกไมแตกตางกัน โดยคา t ที่ไดจากการคํานวณ มีคาเทากับ
2.40 แสดงวาคะแนนวัดความคงทนในการเรียน โดยการทดสอบซ้ําอีกครั้ง หลังจากการ
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอ 2 ดังตาราง

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

71

ตารางที่ 2 แสดงคะแนนการเปรียบเทียบผลการศึกษาความคงทนของนักเรียนที่เรียนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต
จํานวน
การทดสอบ นักเรียน
(n)
วัดครั้งแรก 22
วัดซ้ํา
22

คะแนน
เฉลี่ย
คะแนนเต็ม
()
40
30.59
40
30.18

S.D.
3.52
3.63

t-test

Sig.

2.40

.025

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนอาน
เพื่อความเขาใจผานเครือขายอินเทอรเน็ต พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบ
การเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยรวมอยูในระดับมาก
ดังตาราง
ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนอานเพื่อความ
เขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ขอความ



S.D.

1.การนําเขาสูบทเรียนมีความนาสนใจ
2.บทเรียนมีความยากงายพอเหมาะกับผูเรียน
3.เนื้อหาบทเรียนมีความเหมาะสมกับระดับชั้น
4.เนื้อหามีความนาสนใจสอดคลองกับกิจกรรม
5.การใชภาษาสามารถสื่อความหมายไดชัดเจน
6.การออกแบบหนาจอมีความเหมาะสมสวยงาม
7.ตัวอักษร เหมาะสมอานงาย
8.ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอ
9.การจัดระบบ login ของสมาชิกผูใชระบบสามารถทําไดสะดวก
รวดเร็ว
10.ระบบการติดตอสื่อสารมีความเหมาะสม
11.ผูเรียนสามารถยอนกลับไปยังจุดตาง ๆ ได
12.คําสั่งอธิบายชัดเจนเขาใจงาย
13.การเปดแฟมขอมูลที่ใชในบทเรียนทําไดงาย
14.เว็บไซตที่รวบรวมไวใหเปนประโยชนตอการเรียน
15.ประโยชนที่ไดจากการเรียน
รวม

4.10
4.16
4.33
4.20
4.10
3.83
3.90
4.13
4.03

0.60
0.53
0.47
0.48
0.60
0.59
0.54
0.43
0.31

4.10
3.90
4.13
4.10
4.13
3.90
4.06

0.30
0.54
0.43
0.60
0.34
0.54
0.48

รายการประเมิน
ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลําดับที่
5
3
1
2
5
8
7
4
6
5
4
5
4
7
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อภิปรายผล
ผลการวิจัยทําใหไดรูปแบบการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ ผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชสื่อ
บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งไดผานการทดสอบประสิทธิภาพจนเปนที่เชื่อถือได
วา สามารถนําไปใชกับผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทําใหนักเรียนมีความสามารถใน
การอานเพื่อความเขาใจดีขึ้น ชวยใหนักเรียนเห็นความ สําคัญของการฝกทักษะการอาน
เพื่อความเขาใจ การรูจักวางแผนการเรีย น และควบคุมการเรีย นดว ยตนเอง จากการ
ดําเนินการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นสําคัญทีจ่ ะนํามาอภิปราย ดังนี้
1. การศึกษาปจจัยนําเขา และกระบวนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
การศึกษาปจจัยนําเขา และกระบวนการเพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิด สรางตน
รางรูปแบบการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ และออกแบบบทเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสาร ตํารา แนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ ทําใหไดปจจัยนําเขา
และกระบวนการ 5 ส ว น ไดแก 1) แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจั ย ที่เกี่ ย วกั บการพัฒ นา
รูปแบบการเรียนการสอน 2) ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย การ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 3) แนวคิด ทฤษฎี หลักการ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการอานเพื่อความเขาใจ กลวิธีและเทคนิคการสอนอาน และสภาพ
ปญหา อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ 4) ขอมูลเกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอน และการออกแบบบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต และ
5) ทฤษฎีการเรียนรู สาเหตุที่ผูวิจัยตองศึกษาปจจัยนําเขา เพื่อใหไดขอมูลมาเปนแนวทาง
สําหรับการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ วิธีการในการจัดการ
เรียนการสอน ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ลักษณะเนื้อหา ระยะเวลาใน
การเรียน ปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล
การอาน สื่อที่เหมาะแกการพัฒนาการอาน กระบวนการเรียนรูของมนุษย ทั้งการเรียนรู
ทั่วไปและการเรียนรูภาษา กลวิธีการเรียน กลวิธีการใชภาษา และกลวิธีการสื่อสาร ซึ่ง
ผูเรี ย นนํา ไปใช ในสถานการณแ ละหน าที่ ที่ตา งกั น ตามประเภทของภาษาที่ต องการใช
เทคนิค วิธีการ พฤติกรรมของผูเรียนที่ประสบความสําเร็จในการเรียนภาษา ตลอดจนขอ
ปฏิบั ติในการเรี ย น เพื่ อจะได นําเทคนิคหรือ วิธีก ารนั้น ไปฝ กกั บผูเ รีย นที่ยั งไมประสบ
ความสําเร็จ ในการเรีย น เพื่อใหการเรีย นการสอนบรรลุตามมาตรฐานและตัว ชี้วัดของ
หลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทิพาพร สุจ ารี (2553) งานวิจัย ของพรทิพย
ศิริสมบูรณเวช (2547) ซึ่งพบวา ในขั้นตอนแรกของการพัฒนารูปแบบนั้นตองมีการศึกษา
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ทฤษฎี หลักการ เอกสาร ตําราตาง ๆ เพื่อนํามาสรางตนรางรูปแบบการสอน และนําขอมูล
มาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
2. การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนอ า นเพื่ อ ความเข า ใจ ผ า นเครื อ ข า ย
อินเทอรเน็ต ผูวิจัยไดดําเนินการอยางเปนระบบ โดยมีแนวคิด ทฤษฎี และหลักการเปน
พื้นฐานหรือเปนกรอบในการพัฒนา และไดรับการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความ
คิดเห็นสอดคลองกันวาเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน
ที่กําหนด สอดคลองกับแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของ Joyce & Weil
(1986) สรุ ป ได ว า การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนจะต อ งมี ท ฤษฎี ร องรั บ และ
สอดคลองกับแนวคิดการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของทิศนา แขมมณี (2545) สรุป
ไดวา การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจะตองจัดองคประกอบตาง ๆ ของรูปแบบการ
เรีย นการสอนใหเ ปน ระบบ และมีความสัมพัน ธ กัน โดยคํานึงถึงทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวของ เพื่อนําผูเรียนไปสูเปาหมายที่ตองการ
ในสวนของการออกแบบบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ไดประยุกตหลั กการ
ออกแบบบทเรียน ตามหลักการของ ADDIE Model ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน 5 ขั้น ไดแก
ขั้นที่ 1 การวิเคราะหเนื้อหา ขั้นที่ 2 การออกแบบบทเรียน ขั้นที่ 3 การจัดกรอบเนื้อหา
บทเรียน ขั้นที่ 4 การพัฒนาบทเรียนออนไลน และขั้นที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพบทเรียน
ที่พัฒนาขึ้น จะเห็นไดวาการออกแบบบทเรียน ไดดําเนินการวิเคราะหตามหลักของการ
ออกแบบที่เปนระบบเปนขั้นตอน ทําใหบทเรียนนาสนใจ มีการเรียบเรียงเนื้อหาอยางเปน
ขั้นตอน นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง โดยอาจจะเลือกเรียนเรียงตามลําดับบทเรียน
หรือเลือกเรียนเรื่องที่นักเรียนสนใจกอนก็ได ถือเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน
ใหผูเรียนรูสึกเปนอิสระในการเลือกเรียน เลือกเนื้อหา เลือกเวลาเรียน และสามารถมีสวน
รวมในการเรียนรวมกับเพื่อนหรือกับครูไดโดยผานกระดานสนทนา หรือผานทาง E-mail
หรือผานทาง Face book ก็ได ซึ่งสอดคลองกับ Brown, Collins & Duguid (1989) และ
Driscoll (2002) ที่ก ล า วว า การจั ดการเรี ย นการสอนผ า นเครื อข า ยช ว ยทํ า ให เ กิ ด
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับครูผูสอน และกับเพื่อนๆ ได ชวยทําใหผูเรียนสามารถควบคุม
การเรียนของตนเองได
3. การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนความคงทนในการเรียน และความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอน
3.1 ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ทางการวิจัยขอที่ 1 สามารถอภิปรายไดวา รูปแบบการเรียนการสอนมีหลักการดานการ
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สรางความเขาใจโดยการเชื่อมโยงประสบการณเดิมของผูเรีย นมาเชื่อมโยงกับบทอาน
เพื่ อความเข าใจ ผา นเครือ ขา ยอิน เทอร เ น็ต ซึ่ งสอดคลอ งกั บทฤษฎี โ ครงสร า งความรู
(Nunan, 2001) และสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของโรเบิรต กาเย (Gagne, 1979) ที่
กลาวไววา ผูเรียนจะจําเนื้อหาไดดีหากมีการจัดระบบการนําเสนอเนื้อหาที่ดีและสัมพันธ
กับประสบการณเดิมหรือความรูเดิมของผูเรียน
3.2 การศึกษาความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนที่เรียนจากรูปแบบ
การเรีย นการสอนอานเพื่อความเขาใจ ผานเครือขายอิน เทอรเน็ต จากการศึกษาวิจัย
พบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนผานเครือขาย อินเทอรเน็ต มีความคงทนในการเรียนรู
ไมแตกตางจากหลังสอบ 2 สัปดาห ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุรพล บุญลือ (2550) ได
ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชหองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลัก
ในระดับอุดมศึกษา พบวานักศึกษาที่เรียนผานหองเรียนเสมือนจริง แบบใชปญหาเปนหลัก
ในระดับอุดมศึกษา มีความคงทนในการเรียนรู ไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากการเรียน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตนั้น นักเรียนไดมีการเรียนรูดวยตนเอง ไดมีการฝกทักษะในการ
เรียนไดบอยครั้งเทาที่นักเรียนตองการ เมื่อนักเรียนไมเขาใจเนื้อหา หรือบทเรียนสวนใด
นักเรียนสามารถกลับไปทบทวน หรือเรียนใหมได และนักเรียนยังสามารถสืบคนในสวนที่
ยังไมเขาใจจากLink เพิ่มเติมหรือสามารถสืบคนจาก Search Engine ทั่วโลก ซึ่งสาเหตุ
ดังกลาวอาจเปนสวนหนึ่งที่ทําใหนักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู
3.3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอน
อานเพื่อความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก และสอดคลองกับผลการวิจัยจํานวนมากที่ประเมินความพึงพอใจจากการเรียนดวย
บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต แลว นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดังเชน
สถาพร สาธุการ (2550) ทรงศักดิ์ สองสนิท (2552) ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากการเรียนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตนั้น มีการนําเสนอดานเนื้อหา เสียง รูปภาพทั้งในลักษณะของภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว แผนภูมิตาง ๆ ทําใหนักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน มีความสุขใน
การเรียน และตองการเรียนรูเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับบราวน คอลลินสและดูกลิด (Brown,
Collins & Duguid, 1989) กลาวถึงขอดี ของการจัดการเรียนการสอนผานเครือขายวา
ชวยใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะการถายทอดเนื้อหาผาน
ทางมัลติมีเดีย สามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีกวาการเรียนจากสื่อขอความเพียง
อยางเดียว ทําใหผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองได เนื่องจากการนําเอา
เทคโนโลยี Hypermedia มาประยุกตใช ซึ่งมีลักษณะการเชื่อมโยงขอมูลไมวาจะเปนในรูป
ของ ขอความ ภาพนิ่ง เสียง กราฟก วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว ทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวาง
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ผูเรียนกับครูผูสอน และกับเพื่อนๆ ได เนื่องจาก มีเครื่องมือสําหรับการสื่อสารที่เอื้อตอการ
โตตอบ (Interaction) ตางๆ มากมาย เชน Chat Room, Web Board, E-mail เปนตน
และสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทักษะใหมๆ รวมทั้งเนื้อหาที่มีความทันสมัย และตอบสนอง
ตอเรื่องราวตางๆ ในปจจุบันไดอยางทันที
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ครูผูสอนอาจนํารูปแบบการสอนนี้ไปใชสอนแทนวิธีสอนปกติที่ใช
สอนอยู เพื่อเปนการทําใหวิธีสอนอานเพื่อความเขาใจภาษาไทยมีแนวทางที่หลากหลาย
แปลกใหม และเปนที่ดึงดูดความสนใจ
1.2 สามารถนํ า รู ป แบบการเรี ย นการสอนอ า นเพื่ อ ความเข า ใจ ผ า น
เครือขายอินเทอรเน็ตที่ผานการพัฒนาอยางมีคุณภาพ และสามารถนําไปเผยแพรใหกับ
โรงเรียนในระดับชั้นอื่นๆ
1.3 โรงเรียนควรสนับสนุนใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบและทําหนาที่ในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตในรายวิชาอื่นๆ รวมถึงการพัฒนา
ครูผูสอนและบุคลากรที่รับผิดชอบ อยางจริงจังและตอเนื่อง
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรนํารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปปรับเพื่อใชวิจัยกับวิชาอื่น ๆ ที่
ตองอาศัยการอาน
2.2 ควรพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดย
การใชโปรแกรมการสรางบทเรียนที่ทันสมัย เพราะจะเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรู
จากสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเนื่องจากในปจจุบันเทคโนโลยี ไดมีการพัฒนากาวล้ําหนาอยู
ตลอดเวลา
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