
ผลของการเรียนภาษาองักฤษเรือ่ง กาล โดยใชบ้ทเรียนบนเครือข่าย

อินเทอรเ์นต็ทีมี่ต่อความสามารถในการใชก้าลในภาษาองักฤษของ
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บทคดัย่อ      
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) หาคุณภาพและค่าประสทิธภิาพบทเรียนภาษา  

องักฤษบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็เร่ือง กาล ให้ได้ตามเกณฑม์าตรฐาน 90/90 2) เปรียบเทยีบ

ความสามารถใช้กาลในภาษาองักฤษของนักศึกษาที่มีระดับความสามารถทางภาษาองักฤษตํ่าและ

สงู โดยแบ่งออกเป็นจุดประสงค์ย่อย ได้แก่ เปรียบเทยีบความสามารถการใช้กาลในภาษาองักฤษ

ก่อนและหลังเรียนภายในกลุ่มตํ่า (2.1) ภายในกลุ่มสงู (2.2) และ 3) เปรียบเทยีบความคิดเหน็

หลังเรียนของนักศึกษาที่มีระดับความสามารถทางภาษาองักฤษตํ่าและสงู 

รูปแบบงานวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) โดยใช้เคร่ือง 

มือเพ่ือเกบ็ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพกบันักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่เป็นตัวอย่าง จาํนวน 80 คน 

ของมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ได้แก่ 1) บทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็เร่ือง กาล 2) แบบ 

ทดสอบก่อนและหลังเรียน 3) แบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบฝึกหัดท้ายบท 4) แบบสอบถาม

ความคิดเห็น โดยนําผลที่ได้จากแบบทดสอบมาวิเคราะห์ด้วยสถิติแบบ dependent และ 

independent samples t-test และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหากบัแบบบันทกึการเรียนรู้ 

จากผลการวิจัย   พบว่า 1) บทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็เร่ืองกาล  (Tense)   มี

ประสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐานที่ 90/90 2) ผลต่างระหว่างคะแนนจากการทาํแบบทดสอบ

การเรียนรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาทั้งสองกลุ่ม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความสามารถก่อนและหลังเรียนภายในของสองกลุ่ม (2.1 และ 2.2) 

มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) โดยเฉล่ียแล้วความคิดเหน็ของ

นักศึกษาของทั้งสองกลุ่มต่อบทเรียนไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีความ

คิดเหน็ที่ดีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ในระดับสงู 

 

* นักศึกษาหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาหลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์  
**  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 

*** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร่์วม 
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บทนาํ 

 การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์นต็ (Web-Based Instruction: WBI) 

ปัจจุบันน้ี เทคโนโลยีการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทสาํคัญต่อสงัคมในยุคน้ีอย่างมาก ซ่ึง

แทบจะกลายมาเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดาํรงชีวิตของมนุษย์กว่็าได้ เทคโนโลยีการสื่อสารที่ผู้คนนิยม

ใช้กันอย่างกว้างขวางในยุคน้ี คือ อินเทอร์เน็ต เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการ

ติดต่อสื่อสาร การค้าขาย การคมนาคมต่างๆ เพราะการใช้อินเทอร์เนต็จะช่วยให้วิถีชีวิตของคน

ปัจจุบัน มีความทนัสมัย ทนัเหตุการณ์ และเอื้อให้การดาํเนินการต่างๆบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

โดยสะดวก นอกจากน้ีอินเทอร์เน็ตยังเป็นแหล่งรวมสารสนเทศ อาจกล่าวได้ว่า เป็นการรวม

ห้องสมุดและแหล่งข้อมูลจากทั่วทุกมุมโลกเข้าไว้ด้วยกนั อกีทั้งยังเป็นแหล่งสารสนเทศที่สามารถ

ค้นหาสิ่งที่ต้องการได้โดยไม่ต้องเสยีเวลาเดินทางไปค้นคว้าถึงในห้องสมุด ดังน้ัน อนิเทอร์เนต็จึง

เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาทสาํคัญในวงการศึกษาและการจัดการศึกษาด้วยคุณลักษณะ

ของการเป็นคลังแห่งความรู้ที่ไร้พรมแดน ซ่ึงครูผู้สอนได้นาํเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆมาใช้เป็น

ทางเลือกใหม่ในการส่งเสริมการเรียนรู้และเป็นสื่อการเรียนการสอน เพ่ือเปิดประตูการศึกษาจาก

ห้องเรียนไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้ อันกว้างใหญ่ รวมทั้งการนําการศึกษาไปสู่ผู้ขาดโอกาส ด้วย

ข้อจาํกดัทางด้านเวลาและสถานที่ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2544)  

จากประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตที่กล่าวมาข้างต้นทําให้เกิดการเรียนการสอนบน

เครือข่ายอนิเทอร์เนต็ (Web - Based Instruction) สอดคล้องกบั มนต์ชัย เทยีนทอง (2543, 

หน้า 2) ที่กล่าวถึงความสาํคัญของWBIว่าเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหน่ึงที่นําเสนอองค์

ความรู้ อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนตามหลักการเรียนรู้  โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มา

นาํเสนอและจัดการ ซ่ึงปัจจุบันวงการศึกษาได้ให้ความสนใจและตื่นตัวในการพัฒนาบทเรียนบน

เครือข่ายอนิเทอร์เนต็เป็นอย่างมาก เพ่ือนาํมาใช้ในการเรียนการสอน เน่ืองจากการเรียนการสอน

ผ่านเว็บสามารถตอบสนองการเรียนรู้ ในลักษณะต่างๆ ที่จะนําไปสู่การพัฒนาความสามารถ

ทางด้านสติปัญญาของแต่ละคนได้อย่างเตม็ที่ ผู้เรียนมีปฏสิมัพันธ์โดยตรงกบับทเรียนน้ันๆตาม

ความสามารถโดยเน้นความแตกต่างของผู้เรียนเป็นหลัก 

ความสําคญัของการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

การเรียนรู้ ด้วยตนเองเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดจากความต้องการของผู้เรียนเอง 

ซ่ึงผู้เรียนมีอิสระในการเรียนในด้านของเวลา สถานที่ ซ่ึงมีนักการวิจัยหลายท่านที่กล่าวถึง

ความสาํคัญของการเรียนรู้ ด้วยตนเอง เช่น Knowles (1975 pp. 15-17 อ้างถึงใน แสงเดือน 

เจริญฉิม,  2555) ที่ให้ความสาํคัญในเร่ืองของ ผู้ที่เรียนรู้ ด้วยความคิดริเร่ิมของตนเองจะเรียนได้

มากกว่า และดีกว่าผู้เรียนที่เป็นเพียงผู้รับหรือรอให้ครูถ่ายทอดวิชาความรู้ ให้เท่าน้ัน คนที่เรียน

ด้วยตนเองจะเรียนอย่างตั้งใจ มีจุดมุ่งหมายและมีแรงจูงใจ สามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ ได้

ดีกว่าและยาวนานกว่าผู้เรียนที่รอรับคาํสอนแต่เพียงอย่างเดียว  
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ความสําคญัของการเรียนภาษาองักฤษเรือ่ง กาล (Tense) 

เป็นที่น่าสังเกตว่ามีนักเรียนนิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปยังคงมีปัญหา

เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ ซ่ึงสาเหตุหน่ึงในน้ันคือ การขาดความรู้ และทักษะพ้ืนฐานที่เป็น

องค์ประกอบสาํคัญในการเรียนภาษาองักฤษ ดังที่อจัฉรา วงศ์โสธร (2527,  หน้า 127) กล่าวไว้

ว่า ผู้เรียนจะมีความสามารถในการสื่อสารน้ันจะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษา 3 ด้าน คือ 

สมรรถภาพด้านกฎเกณฑ์ภาษา (Linguistic Competence) ซ่ึงหมายถึงความสามารถในการ

สื่อสารโดยอาศัยพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ ประกอบด้วย เสยีง (Phonology) ศัพท ์(Vocabulary) 

และ ไวยากรณ ์(Grammar)  

นอกจากน้ีผลการวิจัยของ Rosukon Swatevacharkul (2006, pp.339) เร่ืองผลของ

ระดับการสนับสนุนความเป็นอิสระของผู้เรียนผ่านการสอนบนระบบเครือข่ายและระดับสมิทธิ

ภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของผู้เรียน

ระดับอุดมศึกษาช้ันปีที่ 2 ซ่ึงทาํการศึกษาผู้เรียนในมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์พบว่า ปัญหาที่

ผู้เรียนในระดับอดุมศึกษาพบในระหว่างกระบวนการเรียนรู้ ด้วยตนเองในการอ่านภาษาองักฤษน้ัน 

คือ ผู้เรียนไม่รู้ คําศัพท์ (Vocabulary) ร้อยละ 37ในขณะเดียวกัน ผู้เรียนใช้ไวยากรณ ์

(Grammar) เกี่ยวกับเร่ืองกาล (Tense) ผิดมากถึง ร้อยละ 57 จากผลการวิจัยน้ีช้ีให้เหน็ว่า 

ทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษน้ันจาํเป็นต้องใช้ความรู้ เกี่ยวกับเร่ือง กาล (Tense) ในการทาํความ

เข้าใจเน้ือหาสาระต่างๆ ดังน้ัน ไม่ว่าจะเป็นทักษะใดๆของการใช้ภาษาอังกฤษ น้ันเป็นพ้ืนฐาน

และจาํเป็นต่อผู้เรียนทุกคน เพราะ กาล (Tense) สามารถจัดกลุ่มของความคิดและเหตุการณ์

ต่างๆให้เข้าใจง่ายขึ้น ซ่ึงถ้าขาดความรู้ เร่ืองน้ีไป อาจจะไม่สามารถใช้ภาษาองักฤษได้ถูกต้อง  

เหตุผลของการเลือกนกัศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยเ์ป็นตวัอย่าง  

ผู้วิจัยได้เลือกตัวอย่างในการศึกษาทาํวิจัยจากนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

เน่ืองจากผลการวิจัยแสดงให้เหน็ว่านักศึกษามีปัญหาอย่างมากในด้านการใช้หลักไวยากรณ์ ซ่ึง

รวมถึงเร่ืองกาลด้วย (Rosukon Swatevacharkul , 2006) อกีทั้งมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์น้ันมี

เจตนารมณ์ที่จะพัฒนาพฤติกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา นักศึกษาบางคนขาด

แรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษ ในขณะเดียวกนั ระดับความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษของ

นักศึกษากแ็ตกต่างกนัด้วย อาจกล่าวได้ว่าในหน่ึงห้องเรียนน้ันมีทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถในการ

ใช้ภาษาองักฤษทั้งในระดบัสงู กลาง และตํ่า ปะปนกนัไป จึงทาํให้การจัดการเรียนการสอนน้ันเป็น

เร่ืองที่ยาก (Peansiri Vongvipanond, 2004, pp.69-75) นอกจากน้ีการเรียนภาษาองักฤษใน

ระดับคาํ(Lexical)และระดับการสร้างประโยค (Syntactical) เป็นวิธีหน่ึงที่สามารถช่วยให้

นักศึกษาเรียนรู้การใช้ภาษาองักฤษได้ดีย่ิงขึ้น  

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเร่ือง กาล 

เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ด้วยตนเองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศึกษาผลการเรียนและความ
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คิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนกาล บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทั้งหมดน้ีนําไปสู่การ

กาํหนดวัตถุประสงค์การวิจัยดังต่อไปน้ี 

 
วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือหาคุณภาพและค่าประสทิธภิาพบทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ 

เร่ือง กาล สาํหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ให้ได้ตามเกณฑม์าตรฐาน 90/90 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถการใช้กาลในภาษาอังกฤษจากการเรียนด้วย

บทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่มีระดับความสามารถทางภาษาองักฤษ

ตํ่าและสงู 

2.1 เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถการใช้กาลในภาษาองักฤษก่อนและหลังเรียน

ของนักศึกษาช้ันปีที่1 ที่มีความสามารถทางภาษาองักฤษตํ่า 

2.2 เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถการใช้กาลในภาษาองักฤษก่อนและหลังเรียน

ของนักศึกษาช้ันปีที่1 ที่มีความสามารถทางภาษาองักฤษสงู 

3. เพ่ือเปรียบเทยีบความคิดเหน็ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่มีระดับความสามารถทาง

ภาษาองักฤษตํ่าและสงู ต่อการเรียนเร่ืองกาลในภาษาองักฤษบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ 

 

สมมุติฐานการวิจยั 

1. บทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ เร่ือง กาลสาํหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 

ที่สร้างขึ้นมีประสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐาน 90/90 

2. โดยเฉล่ียแล้วความสามารถใช้กาลในภาษาองักฤษของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่มีระดับ

ความสามารถทางภาษาองักฤษตํ่าและสงูโดยเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ มีความแตก 

ต่างอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

3. โดยเฉล่ียแล้วความคิดเหน็ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่มีระดับความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษตํ่าและสูงที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เนต็มีความแตกต่างอย่างมีนัย 

สาํคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

 

วิธีการดาํเนนิการวิจยั   

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) โดยตัวอย่างที่ 

ใช้ในการทดลองคร้ังน้ีได้แก่นักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ภาคเรียนที่ 2  ปี

การศึกษา 2557 จาํนวน 80 คน โดยสุ่มเลือก 4 คณะจากทั้งหมด 6 คณะ ที่เรียนวิชา

ภาษาองักฤษปรับพ้ืนฐาน (LA 010) ในภาคเรียนที่ 2  ซ่ึงได้มาจากวิธกีารสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 

Sampling) ได้แก่ 1. คณะศิลปศาสตร์ 2. คณะนิเทศศาสตร์ 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4. คณะ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ 5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ 6. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดยแบ่งเป็น

นักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาองักฤษกลุ่มตํ่าจาํนวน 40 คน และกลุ่มสงูจาํนวน 40 คน ซ่ึง

เคร่ืองมือการวิจัยประกอบไปด้วย 1. บทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็เร่ือง กาล  

2. แบบทดสอบวัดความสามารถการใช้กาลในภาษาองักฤษ Pre–Posttest แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

จาํนวน 40 ข้อแบบฝึกหัดระหว่างเรียน10 ข้อของแต่ละบทเรียนและแบบทดสอบท้ายบทจาํนวน 

5 ข้อของแต่ละบทบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็เร่ือง กาล 3. แบบสอบถามเกี่ยวกบัการเรียนด้วย

บทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็เร่ือง 4. แบบบันทกึการเรียนรู้   

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1. ติดตั้งบทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ เร่ือง กาล (Tense) ที่สร้างนาํขึ้น Server 

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่เป็นตัวอย่างในการทดลอง 

จาํนวน 80 คน แบ่งออกเป็นนักศึกษาที่มีระดับความสามารถการใช้กาลในระดับสงูและตํ่ากลุ่มละ 

40 คน ได้ใช้บทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ที่สร้างขึ้น เป็นเวลา 1 เดือน    

2. ตัวอย่างทั้ง 80 คน ที่ใช้บทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็เร่ือง กาล (Tense) ทาํ

แบบทดสอบวัดความสามารถการใช้กาลก่อนเร่ิมเรียน (Pre-test) เพ่ือนาํผลของความสามารถไป

เปรียบเทยีบกบัผลที่ได้จากหลังเรียน 

3. หลังจากน้ันตัวอย่างเร่ิมเรียนตั้งแต่เร่ืองที่ 1 คือ Present Simple Tense จนครบ 5 

เร่ืองโดยผู้วิจัยกาํหนดช่วงเวลาเรียนของแต่ละเร่ืองไว้และนักศึกษาจะต้องทาํแบบฝึกหัดระหว่าง

เรียน (Exercise) และแบบทดสอบท้ายบทเรียน ซ่ึงเม่ือทาํศึกษาจบแต่ละเร่ืองแล้วนักศึกษา

จะต้องเขยีนแบบบันทกึการเรียน (Learning Record Sheet) ของตนเองด้วย    

4. นาํผลที่วัดระดับความสามารถในการใช้กาลของนักศึกษาก่อนเรียนมาเปรียบเทยีบ

กบัผลหลังเรียน โดยใช้สตูร Independent Samples t-test 

 

การวิเคราะหข์อ้มูลและสถติิทีใ่ชใ้นการทดลอง 

ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามคาํถามการวิจัย ซ่ึงมี

ดังต่อไปน้ี 

1. จากสมมติฐานข้อที่ 1 ผู้วิจัยได้ใช้สูตรเกณฑ์การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน 90/90ในการหาประสทิธภิาพของบทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ 

2. เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ผู้วิจัยได้นาํผลต่างระหว่างคะแนนจากการทาํ

แบบทดสอบการเรียนรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียนของตัวอย่างที่เป็นผู้เรียนที่มีระดับความสามารถ

การใช้กาลในภาษาอังกฤษทั้งสูงและตํ่า ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล มา

เปรียบเทยีบความแตกต่างโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Independent Samples t-test  
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นอกจากน้ีเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถการใช้กาลในภาษาอังกฤษก่อนและหลัง

เรียนภายในกลุ่มผู้เรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาสูง และภายในกลุ่มผู้เรียนที่มีระดับ

ความสามารถทางภาษาตํ่า ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Dependent Samples t-test 

3. จากสมมติฐานข้อที่ 3 ผู้วิจัยได้ใช้วิธกีารวิเคราะห์ข้อมูลแบบIndependent samples 

t-test เพ่ือเปรียบเทยีบความคิดเหน็ของผู้เรียนที่มีระดับความสามารถสงูและตํ่าในการใช้กาลใน

ภาษาอังกฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เนต็เร่ือง กาลซ่ึงข้อมูลเกี่ยวกบัความคิดเหน็ของผู้เรียนที่มีต่อ

การเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ผู้วิจัยสร้างขึ้ นน้ัน เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating –Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) จากทั้งหมด 5 คะแนน ผลโดย

เฉล่ียต้องได้มากกว่า 3.5 คะแนนขึ้นไป ซ่ึงถือว่าเป็นเกณฑท์ี่นาํไปใช้ได้ นอกจากน้ีผู้วิจัยได้ใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคาํนวณเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพ่ือความถูกต้องของข้อมูล 

 

สรุปผลการวิจยั 

1.  ผลการวิเคราะห์การหาค่าประสทิธภิาพเคร่ืองมือตามเกณฑม์าตรฐาน 90/90 

ของบทเรียนภาษาอังกฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เนต็เร่ือง กาล (Tense) พบว่า มีนักศึกษาที่มี

คะแนนผ่านเกณฑร้์อยละ 80 จาํนวน 18 คน คิดเป็น ร้อยละ 90.00% และมีค่าเฉล่ียผ่านเกณฑ ์

ร้อยละ 90 เท่ากับ 18 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.51 คิดเป็นร้อยละ 90.00% จึงเป็นไปตาม

สมมติฐานข้อที่ 1 

2.  ผลการวิจัยพบว่าส่วนต่างของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของ

ผู้เรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน โดยผู้เรียนที่มีความสามารถทาง

ภาษาองักฤษตํ่า มีค่าเฉล่ีย (Mean) ที่ 3.68 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 1.40 

ในขณะที่ผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาสงู มีค่าเฉล่ีย (Mean) ที่ 4.83 และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 1.20 ซ่ึงเม่ือทาํการเปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ียก่อนและหลังเรียนระหว่าง

ความสามารถทางภาษาองักฤษตํ่าและสงูด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็เร่ือง กาล (Tense) 

แบบ Independent Samples t-test พบว่าค่าสถิติมีค่าเท่ากบั 3.95 ซ่ึงหมายความว่า ผลต่าง

ระหว่างคะแนนจากการทาํแบบทดสอบการเรียนรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียนของตัวอย่างที่เป็น

ผู้เรียนที่มีระดับความสามารถการใช้กาลในภาษาองักฤษทั้งสูงและตํ่า ด้วยบทเรียนบนที่สร้างขึ้น 

มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2  

2.1 นอกจากน้ีความสามารถการใช้กาลในภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนด้วย

บทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็เร่ือง กาล (Tense) มีความแตกต่างกนัภายในกลุ่มผู้เรียนที่มี

ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตํ่าโดยมีค่าเฉล่ียหลังเรียนที่ 13.03 และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานที่ 3.45 ซ่ึงสงูกว่าก่อนเรียนที่ค่าเฉล่ีย 9.35 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 ซ่ึง

เม่ือทาํการเปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ียก่อนและหลังเรียนภายในกลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษตํ่าด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เนต็เร่ือง กาล (Tense) แบบ Dependent 
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Samples t-test พบว่าค่าสถิติมีค่าเท่ากบั 16.75 หรืออาจกล่าวได้ว่า ผลต่างระหว่างคะแนนจาก

การทาํแบบทดสอบการเรียนรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็เร่ือง 

กาล ภายในกลุ่มผู้เรียนที่มีระดับความสามารถการใช้กาลในภาษาองักฤษตํ่า มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05  

2.2  ผลวิจัยของการเปรียบเทยีบผลต่างความสามารถการใช้กาลในภาษาองักฤษ

ก่อนและหลังเรียนภายในกลุ่มผู้เรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสูง โดยมีค่าเฉล่ีย

หลังเรียนที่ 17.57 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 3.15 ซ่ึงสงูกว่าก่อนเรียนที่ค่าเฉล่ีย 12.74 

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.77 ซ่ึงเม่ือทาํการเปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ียก่อนและหลังเรียน

ภายในกลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เนต็

เร่ือง กาล (Tense) แบบ Dependent Samples t-test พบว่าค่าสถิติมีค่าเท่ากบั 25.52 หรืออาจ

กล่าวได้ว่า ผลต่างระหว่างคะแนนจากการทาํแบบทดสอบการเรียนรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย

บทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็เร่ือง กาล (Tense)  ภายในกลุ่มผู้เรียนที่มีระดับความสามารถ

การใช้กาลในภาษาองักฤษสงูมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

3. ผลการวิจัยเกี่ยวกับผลต่างโดยเฉล่ียเกี่ยวกับความคิดเหน็หลังเรียนบนเครือข่าย

อนิเทอร์เนต็เร่ือง กาล (Tense) ของผู้เรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาองักฤษสงูและตํ่าใน

การใช้กาลในภาษาอังกฤษ พบว่า โดยเฉล่ียแล้วความคิดเหน็ของผู้เรียนที่มีระดับความสามารถ

ทางภาษาองักฤษตํ่ามีค่าเฉล่ีย (Mean) ที่ 4.16 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ที่ 0.27 

ในขณะที่ความคิดเหน็โดยเฉล่ียของผู้เรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงมีค่าเฉล่ีย 

(Mean) อยู่ที่ 4.19 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ที่ 0.21 และเม่ือทาํการเปรียบเทยีบ

ความคิดเหน็หลังเรียนบทเรียนที่สร้างขึ้นของผู้เรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตํ่า

และสงูในการใช้กาลในภาษาองักฤษ ด้วยสถิติ Independent Samples t-test พบว่า ค่าสถิติมีค่า

เท่ากับ 0.51 และค่า Sig ที่ 0.31 ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า ความคิดเหน็หลังเรียนบนเครือข่าย

อนิเทอร์เนต็เร่ือง กาล (Tense) ของผู้เรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาองักฤษตํ่าและสงูใน

การใช้กาลในภาษาองักฤษ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ 0.05  

 

การอภิปรายการวิจยั 

จากผลการวิจยัเร่ืองผลของการเรียนภาษาองักฤษเร่ือง กาล (Tense) โดยใช้บทเรียน

บนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ที่มีต่อความสามารถในการใช้กาลในภาษาองักฤษของนักศกึษาสามาร

นาํไปสู่การอภปิรายผลได้ดังน้ี 

1.  ผลการหาประสทิธภิาพเคร่ืองมือของบทเรียนที่สร้างขึ้น มีประสทิธภิาพตามเกณฑ์

มาตรฐานที่ 90/90 จึงเป็นไปตามสมมตฐิานข้อที่ 1 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสาเหตดุงัต่อไปน้ี 

1.1  บทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็เร่ือง กาล (Tense) ที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
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ผู้วิจัยได้สร้างบทเรียนภาษาอังกฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยทาํการศึกษารายละเอียด

เกี่ยวกบัการจัดบทเรียนและการออกแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกบั Dillon (1991)และ 

Khan (1997) ที่ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนในการสร้างบทเรียนมีลักษณะเป็นสื่อหลายมิติ 

(Hypermedia) ซ่ึงหลักการน้ีสามารถนาํไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาเวบ็เพ่ือการ

เรียนการสอน นอกจากน้ีผู้วิจัยยังกาํหนดจุดประสงค์ในการเรียนเร่ือง กาล จากหนังสือการใช้

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้ องต้นถึงระดับกลางจากสาํนักพิมพ์ในประเทศและต่างประเทศ รวม

ทั้งหมด 29 เล่ม ซ่ึงศึกษาควบคู่ไปงานวิจัยของ Somsri Jansom (2006) และเลือก 5 กาล ที่ใช้

สอนอยู่ในหนังสือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยมีการเรียงลําดับจากง่ายไปหายาก ยึดให้

ผู้เรียนเป็นสาํคัญและคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงส่งผลให้บทเรียนที่สร้างขึ้ นมี

คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 90/90  

1.2 การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหัดระหว่างเรียน แบบทดสอบท้ายบท

ของแต่ละบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ผู้วิจัยได้ทาํการศึกษาที่เกี่ยวกบัเร่ืองการเปรียบเทยีบ

คุณภาพของแบบทดสอบเลือกตอบที่มีจาํนวนตัวเลือกที่ต่างกนัโดยการใช้ทฤษฎีการตอบข้อคาํถาม 

(ชาติชาย กู้กติติไมตรี, 2533) ซ่ึงผลการวิจัยพบว่าค่าความยากของแบบทดสอบชนิด 4 ตัวเลือก มี

ความยากในการตอบถูกมากกว่าแบบทดสอบชนิด 3 ตัวเลือกในส่วนของค่าอาํนาจจาํแนกของ

ข้อสอบ พบว่า แบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก มีค่าอาํนาจจาํแนกของข้อสอบสงูกว่า

แบบทดสอบชนิด 3 และ 5 ตัวเลือก และแบบทดสอบชนิด 4 ตัวเลือก มีโอกาสเดาคาํตอบได้

ถูกต้องน้อยกว่าแบบทดสอบชนิด 3 ตัวเลือก สรปุคือ แบบทดสอบที่มีตวัเลือกจาํนวนมาก ผู้เรียนจะ

มีโอกาสในการเดาคาํตอบได้ถูกต้องน้อยลง ทาํให้บทเรียนที่สร้างขึ้นมีคุณภาพในด้านของจาํนวน

ตัวเลือกของแบบทดสอบต่างๆในบทเรียนที่สร้างขึ้น 

2.  ผลต่างระหว่างคะแนนจากการทาํแบบทดสอบการเรียนรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียน

ของตัวอย่างที่เป็นผู้เรียนที่มีระดับความสามารถการใช้กาลในภาษาอังกฤษทั้งตํ่าและสูง ด้วย

บทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็เร่ือง กาล (Tense) มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 อาจจะมาจากสาเหตุต่อไปน้ี 

2.1  คุณลักษณะของผู้เรียนภาษาที่ดี (Naiman et al., 1978 อ้างถึงใน Rubin, 

1987) ซ่ึงสอดคล้องกบัเจอแดน (Jerdan, 1993) ที่กล่าวว่า ผู้เรียนที่มีระดับความสามารถการ

เรียนภาษาสูงจะมีระดับการรับรู้ที่สูงกว่า ความสนใจที่สูงกว่า และความพยายามที่จะเรียนรู้ ด้วย

ตนเองสูงกว่าผู้เรียนที่มีระดับความสามารถการเรียนภาษาตํ่า ซ่ึงจากเหตุผลข้างต้นน้ีสามารถ

สนับสนุนข้อค้นพบของการวิจัยคร้ังน้ีได้ว่า ผู้เรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงมี

คะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนสูงกว่าผู้เรียนที่มีระดับความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษตํ่า หรืออาจกล่าวได้ว่า ผู้เรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงมีความ

สนใจและกระตือรือร้นมากกว่าผู้เรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาองักฤษตํ่า 
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2.2  การเรียนรู้ ด้วยตนเอง (Self – Study) วิธกีารเรียนรู้ น้ีทาํให้ผู้เรียนพัฒนาผล

การเรียนได้ตามความสามารถการเรียนรู้ ของตนเอง รู้ จักการแก้ปัญหาการเรียนด้วยตนเองใน

ระดับหน่ึง ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้ วิธกีารที่จะเรียน (Knowing how to Learn) (Hiemstra 

and Burns, 1997 อ้างถึงใน ชาญ กล่ินซ้อน  ,2550) ซ่ึงอาจจะทาํให้ผู้เรียนเกดิความคงทนใน

การจาํความรู้ที่เรียนได้มากกว่า สอดคล้องกบั Knowles (1975, pp. 15-17 อ้างถึงใน แสง

เดือน เจริญฉิม, 2555) ที่กล่าวถึงความสาํคัญของการเรียนรู้ ด้วยตนเองว่า ผู้ที่เรียนรู้ ด้วย

ความคิดริเร่ิมของตนเองจะเรียนได้มากกว่า และดีกว่าผู้เรียนที่เป็นเพียงผู้รับหรือรอให้ครู

ถ่ายทอดวิชาความรู้ ให้เท่าน้ัน คนที่เรียนด้วยตนเองจะเรียนอย่างตั้งใจ มีจุดมุ่งหมายและมี

แรงจูงใจ สามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ ได้ดีกว่าและยาวนานกว่าผู้เรียนที่รอรับคาํสอนแต่

เพียงอย่างเดียว อีกทั้งเน่ืองจากโลกที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ซ่ึงมีความเปล่ียนแปลงใหม่ๆ

เกิดขึ้นเสมอและข้อเทจ็จริงเช่นน้ีเป็นเหตุผลไปสู่ความจาํเป็นทางการศึกษาและการเรียนรู้  การ

เรียนรู้ ด้วยตนเองจึงเป็นกระบวนการต่อเน่ืองตลอดชีวิต สอดคล้องกบัแบบบันทกึการเรียนรู้ที่ได้

ในคร้ังน้ี ซ่ึงพบว่าผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาสูงมีความสามารถในการเรียนรู้ ด้วยตนเอง

มากกว่าผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาองักฤษตํ่า  

2.3  การรับรู้ (Perception) ของนักศึกษาต่อบทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ ที่

ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษตํ่าและสูงเห็นตรงกันว่า พวกเขาเห็นคุณค่าของ

บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้ น ดังจะเห็นได้จากแบบบันทึกการเรียนรู้ ที่

ช้ีให้เหน็ว่าผู้เรียนทั้งสองกลุ่มมีความคิดเหน็ว่าบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เนต็มีประโยชน์ต่อ

การเรียนภาษาอังกฤษของพวกเขา ซ่ึงจะทาํให้พวกเขาได้รับรู้คาํศัพทใ์หม่ๆ และสาํนวนใหม่ๆที่

ไม่ปรากฏอยู่ในบทเรียนที่พวกเขาเรียนอยู่ ซ่ึงสอดคล้องกบัจีรวุฒ ล้วนกล่ินหอม (2549) ที่กล่าว

ว่า การรับรู้ เป็นพ้ืนฐานการเรียนที่สาํคัญของบุคคล เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ ขึ้นอยู่

กับการรับรู้ จากสภาพแวดล้อมของตนและความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้นๆ 

ดังน้ันการเรียนรู้ที่มีประสทิธิภาพ จึงขึ้นอยู่กบัปัจจัยการรับรู้และสิ่งเร้าที่มีประสทิธิภาพ ซ่ึงปัจจัย

การรับรู้ประกอบไปด้วยประสาทสมัผัส และทศันคติ กล่าวคือจะต้องมีความรู้ เดิม ความต้องการ 

และทศันะคติที่ดี เป็นต้น 

2.4  การขาดความช่วยเหลือในการเรียนเน่ืองจากไม่มีครูผู้สอน ดังน้ันบทบาทของ

ครูผู้สอนจึงจําเป็นมากในการเรียนแบบเรียนรู้ ด้วยตนเองของผู้เรียน และควรมีช่องทางให้

นักศึกษาได้ติดต่อกับครูผู้สอน หรือมีการตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนเป็นระยะๆ 

โดยเฉพาะกบัผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาองักฤษตํ่าจะต้องการความช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่

จากครูผู้สอนมากกว่าผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษสูง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย 

Rosukhon Swatevacharkul (2006) ที่กล่าวว่า กลุ่มผู้เรียนที่มีระดับความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษตํ่ามองว่าบทบาทหน้าที่ของครู ซ่ึงเป็นหน่ึงปัจจัยที่สาํคัญในการเรียนบนเครือข่าย

อนิเทอร์เนต็ด้วยตนเองของพวกเขา นอกจากน้ีพวกเขาระบุเพ่ิมเติมว่าครูผู้สอนช่วยกระตุ้นและ
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สนับสนุนให้พวกเขาคิดด้วยตัวเอง ซ่ึงเป็นการสร้างปฏสิมัพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนทั้งในห้องเรียน

และนอกห้องเรียน 

2.5  ผลจากแบบบันทกึสะท้อนให้เหน็ว่าผู้เรียนขาดความอดทนในการเรียน เน่ืองจาก

องค์ประกอบของการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง (Constructivism) เม่ือ

ผู้เรียนรับและซึมซับข้อมูลหรือประสบการณใ์หม่เข้าไปสมัพันธก์บัความรู้ หรือโครงสร้างทางปัญญาที่

มีอยู่เดิมหากไม่สามารถสมัพันธก์นัได้ จะเกดิภาวะไม่สมดุลขึ้น Disequilibrium (Piaget อ้างถึงใน ทศิ

นา แขมมณี, 2545) ซ่ึงสอดคล้องกบันักการศึกษาวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2541 อ้างถึงใน วาสนา ณ 

สโุหลง, 2553) ที่กล่าวถงึภาวะไม่สมดุลน้ัน เกดิจากที่ผู้เรียนไม่ปรับความคิดในโครงสร้างทางปัญญา

ของตนเอง และไม่สนใจที่จะเข้าใจกบัสิ่งที่เรียนรู้อยู่ ซ่ึงการขาดความอดทนในการเรียนน้ัน ผู้วิจัยมอง

ว่าน่าจะส่งผลมาจากการขาดความช่วยเหลือในการเรียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากครูผู้สอน ดังที่

อภิปรายไว้ไว้ก่อนหน้าน้ี 

2.6  บริบทผู้เรียนและผู้สอนต่อวิธกีารเรียนการสอน เน่ืองจากการเรียนของผู้เรียน

ในปัจจุบันเป็นการเน้นที่ผู้สอนไม่ใช่ผู้เรียน ถึงแม้ว่าจะมีการสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ด้วยตนเองกต็าม ดังที่ทองจันทร์ หงสล์ดารมภ์ (2550) กล่าวว่า บทบาทของการเรียนการสอนจะ

เน้นที่ผู้เรียนไม่ใช่ผู้สอน ผู้สอนทาํหน้าที่เป็นผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนของผู้เรียนในรูปของ

โจทย์ปัญหา (Problem) จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resource) ต่างๆให้ผู้เรียนได้

เรียนเพ่ือแสวงหาความรู้และทกัษะที่เกี่ยวข้องกับการปัญหา ผู้สอนทาํหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการ

เรียนรู้ ผู้เรียนอาจจะต้องการให้ผู้สอนแนะนาํหรือสอนทุกวิธกีารเรียนรู้ตลอดเวลา จึงทาํให้คิดว่า

การเรียนรู้ ด้วยตนเองบนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประโยชน์มากต่อการเรียนเร่ือง

กาล (Tense) ของกลุ่มผู้เรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาองักฤษตํ่าและสงู 

นอกจากน้ีผลของแบบสอบถามความคิดเห็นหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย

อนิเทอร์เนต็ในเร่ืองของการตอบโจทย์การเรียนรู้ ด้วยตนเอง ยังสามารถสนับสนุนสาเหตุที่กล่าวมา

ข้างต้น โดยผลช้ีให้เหน็ว่าผู้เรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตํ่าคิดว่าตอบสนองการ

เรียนรู้ ด้วยตนเองน้อยกว่า (ค่าเฉล่ีย 3.63) ผู้เรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสูง 

(ค่าเฉล่ีย 3.90) ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้เรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาองักฤษสงูมีความสามารถ 

(Proficiency) ในการเรียนรู้สงูกว่า กย่็อมที่จะมีความพร้อมมากกว่า ประเดน็น้ีจึงเป็นสิ่งสาํคัญที่

ครู ผู้สอนต้องตระหนักถึงการใช้วิธีการเรียนรู้ ด้วยตนเองกับผู้เรียนที่ มีความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษตํ่า โดยอาจต้องให้ความช่วยเหลือสนับสนุนมากกว่าผู้เรียนที่มีความสามารถทาง

ภาษาองักฤษสงู 

3.  ผลการวิจัยของผลต่างความคิดเหน็หลังเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็เร่ือง กาล 

(Tense) ของผู้เรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตํ่าและสูงในการใช้กาลใน

ภาษาอังกฤษ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ 0.05 ซ่ึงโดยภาพรวมของ

แบบสอบถามความคิดเหน็ทั้งหมด 11 ข้อ ของผู้เรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาองักฤษตํ่า
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และสูงจํานวน 80 คน พบว่า โดยรวมแล้วผู้เรียนมีความความคิดเห็นที่ดีต่อการเรียน

ภาษาอังกฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง กาล (Tense) อาจเป็นเพราะว่า  บทเรียนบน

เครือข่ายอนิเทอร์เนต็ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเปิดให้ผู้เรียนสามารถฝึกทาํแบบฝึกหัดซํา้ๆ หรือย้อนกลับ

ไปดูคาํอธิบายได้จนกว่าผู้เรียนจะเกดิความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงเป็นคุณลักษณะของบทเรียนบน

เครือข่ายอนิเทอร์เนต็ประเภทฝึกหัด (Drills and Practice) (ฐาปนีย์ ธรรมเมธา 2541, หน้า 

208 - 210) จึงสรุปได้ว่า บทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประโยชน์และ

เหมาะต่อการนาํมาใช้ประกอบการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

 

ขอ้เสนอแนะในการทําวิจยัครั้งต่อไป 

1.  สําหรบังานวิจยั 

1.1  ควรมีการศึกษาและพัฒนาบทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็

เกี่ยวกบัไวยากรณใ์นเน้ือหา อื่นๆ โดยผ่านทกัษะการสื่อสารต่างๆ เช่น ทกัษะการฟัง การพูด การ

อ่าน และการเขยีน เพ่ือพัฒนาบทเรียนภาษาองักฤษบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็เกี่ยวกบัไวยากรณ์

ให้ครอบคลุมและมีประสทิธภิาพมากขึ้น 

1.2  ในการวจิัยควรให้เวลากบัผู้เรียนศึกษาบทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ด้วย

ตนเองยาวนานมากขึ้น เช่น 1 ภาคเรียนการศึกษา เพ่ือเปรียบเทยีบผลของการเรียนอนั

เน่ืองมาจากปัจจัยด้านระยะเวลาเรียน 

1.3  ควรมีการศึกษาเปรียบเทยีบถงึความคงทน (Retention) ทางการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็กบัการเรียนวิธกีารสอนแบบในห้องเรียนว่าวิธกีาร

สอนแบบใดสามารถทาํให้ผู้เรียนมีความคงทนต่อการเรียนรู้มากกว่ากนั 

2.  สําหรบัผูบ้ริหารการศึกษา 

2.1  ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมวิธกีารเรียนรู้ ด้วยตนเองผ่านบทเรียนหรือ

เน้ือหาบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ โดยที่มีครผูู้สอน ทาํหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ และ

การสนับสนุนผู้เรียน เน่ืองจากวิธกีารเรียนการสอนแบบน้ีช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียน

สาํหรับการเป็นผู้เรียนที่เรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง ซ่ึงสิ่งน้ีจะช่วยให้ตอบสนองการเรียนรู้แบบเน้น

ผู้เรียนเป็นศนูย์กลางได้ 

3.  สําหรบัครูผูส้อน 

3.1  ครผูู้สอนต้องให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้เรียนตลอดระยะเวลาที่เรียนรู้

ด้วยตนเองผ่านบทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ เน่ืองจากครูผู้สอนเป็นปัจจัยที่สาํคัญที่สามารถ

ช่วยลดหรือขจัดอปุสรรคในการเรียนลงได้  
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