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บทที่ 2 

 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

งานวิจัยเรื่องผลของการใชคลิปเสียงออนไลนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางดานการฟงของ

นักศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังน้ี 

1. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

1.1 ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

1.2 ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

1.3 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

2. การพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษ 

2.1 ความหมายและประสิทธิภาพของการฟง 

2.2 ความสําคัญของการฟง 

2.3 ความสําคัญของทักษะการฟง 

2.4 กระบวนการฟง 

2.5 ประเภทการฟง 

2.6 การฝกความสามารถในการฟง 

2.7 ลําดับข้ันตอนในการสอนทักษะการฟง 

2.8 การวัดและประเมินผลความสามารถดานการฟง 

2.9 การสรางแบบฝกเสริมทักษะการฟง 

3. การเรียนการสอนออนไลน (e – Learning) 

3.1 ความหมายของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน (e–Learning) 

3.2 ความสําคัญและความจําเปนของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน e–

Learning) 

3.3 ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน (e–Learning) 

3.4 องคประกอบของการจัดการเรียนการสอนออนไลน (e–Learning) 

3.5 ประเภทของ e–Learning 

3.6 ประโยชนและขอจํากัดของระบบ e–Learning 

3.7 การประเมินประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ e–Learning 

4. ความพึงพอใจ 

4.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

4.2 แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 
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4.3 การวัดความพึงพอใจ 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5.1 ความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

5.2 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสมฤทธ์ิทางการเรียน 

5.3 การออกแบบแบบสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

1. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ปจจุบันเปนยุคแหงขอมูลขาวสาร ภาษาอังกฤษก็เปนภาษาที่มีความสําคัญเปนอยางมากที่ใช

ในการติดตอสื่อสารในหลายๆดาน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี หรือ จะเปนดาน

การศึกษา เปนตน  ดังน้ันนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชน ควรจะมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ซึ่งวิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจึงเปนวิธีการหน่ึงที่จะใชในการพัฒนา อีกทั้งครูผูสอน

ภาษาอังกฤษก็มีความจําเปนอยางย่ิงที่จะมีความเช่ียวชาญในทักษะการสอนภาษาอังกฤษดวย 

 

1.1 ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่ อสาร  (Communicative Language 

Teaching) ความหมายของภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

มีนักวิชาการไดใหความหมาของการสื่อสารไวหลายทานดังตอไปน้ี  

Hymes (1979) ไดใหความหมาของการสื่อสารไววา เปนความสามารถในการใชภาษาหรือ

การตีความภาษาไดถูกตองเหมาะสมเมื่อมีการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ ในสังคมและสามารถที่จะรูได

วาควรจะพูดและควรจะพูดกับใคร ที่ไหน และในลักษณะอยางไร 

กรมวิชาการ (2545) ไดใหนิยามของการสื่อสารไววา การสื่อสาร คือ การติดตอกับมนุษยดวย

วิธีตางๆ อันทําใหอีกฝายหน่ึงรับรูความหมายของอีกฝายหน่ึง และการตอบสนอง การสื่อสารมี

ลักษณะเปนกระบวนการซึ่งหมายความวามีลักษณะตอเน่ืองตลอดเวลา ไมมีจุดเริ่มตนและไมมี

จุดสิ้นสุด ไมมีการหยุดน่ิงจะตองมีบางสิ่งเกิดข้ึนกอนกระบวนการ และมีบางสิ่งบางอยาง 

 รุงรวี พรรณนา (2554) ไดกลาวถึงความหมายและขอบเขตของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

คือ ความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ ใชไดอยางคลองแคลวเขาใจ

วัฒนธรรมของเจาของภาษา ตระหนักถึงการนําภาษาและวัฒนธรรมไปใชปฏิสัมพันธในสังคมไดอยาง

ถูกตองหลักการของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คือ การเรียนการสอนน้ันผูสอนควรจะจัด

ประสบการณใหกับผูเรียนไดใชภาษาเปนสื่อในการแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิด คานิยมและการสื่อ

ความหมายตามความตองการ โดยกําหนดสถานการณเชนเดียวกับที่เกิดข้ึน ในชีวิตจริง เพื่อใหการ

เรียนรูเปนไปอยางมีความหมาย             
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            Finocchiaro (1982) ไดใหความหมายของการสื่อสารวา การสอนการใชภาษาเพื่อการ

สื่อสารเปนการที่เนนการพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ซึ่งรวมถึงความเหมาะสมและการยอมรับ

ใช และสถานการณทางสังคมที่ใชภาษาน้ันอยู  

         กลาวโดยสรุปภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารดวยภาษา

อยางคลองแคลวหรือการตีความภาษาไดถูกตองเหมาะสมเมื่อมีการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ 

 นอกจากน้ันในการสื่อสารน้ันตองมีองคประกอบในการสื่อสาร ซึ่งองคประกอบของการ

สื่อสารน้ันประกอบไปดวยองคประกอบดังตอไปน้ี   

1. ผูรับสาร-ผูสงสาร เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดของการสื่อสาร ถาขาดฝายใดฝายหน่ึง

แลวการสื่อสารจะไมเกิด ผูสงสารและผูรับสาร คือ บุคคลอยางนอยสองคนที่มีบทสนทนารวมกันอยู

ในกระบวนการสื่อสาร ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนบทบาทกันไดในระหวางที่มีการสื่อสาร สาร คือ 

เรื่องราวที่มีความหมายและแสดงออกมาโดยอาศัยภาษา หรือสิ่งใดก็ตามซึ่งสามารถทําใหเกิดการรบัรู

รวมกันได 

2. พาหะของสารหรือสื่อ หมายถึง ตัวกลางที่ชวยถายทอดเรื่องราวที่ผูสงสารตองการสงไป

ยังผูรับสาร หากขาดสื่อยอมไมมีทางที่สารจะถูกถายทอดจากผูสงสารไปยังผูรับสารได 

3. ผลที่เกิดข้ึน องคประกอบของการสื่อสารจะสมบูรณไดตอเมื่อมีการตอบสนองเกิดข้ึนใน

ลักษณะใดลักษณะหน่ึง เชน ความพอใจ ไมพอใจ เขาใจ ไมเขาใจ เห็นดวย ไมเห็นดวย ยอมรับหรือ

ปฏิเสธ อาจจะตรงหรือไมตรงตามเจตนาของผูสงสารก็ได ผลที่ไดข้ึนอยูกับความสารมารถและ

คุณสมบัติตางๆของทั้งผูสงสารและผูรับสาร สื่อที่ใช และสถานการณในการสื่อสารเปนสําคัญ  

 
 

ภาพที่ 2 แสดงองคประกอบของการส่ือสาร 
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1.2 ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ในการสอนภาษาอังกฤษน้ันวัตถุประสงคหลักของการจัดการเรียนการสอนคือ การมุงพัฒนา

ความสามารถในการสื่อสารใหเกิดผลมากทีสุ่ด โดยผูสอนและผูเรียนตองมีความสามารถในการสือ่สาร

ไดอยางถูกตองตามสถานการณจริง คือ การติดตอที่เปนธรรมชาติกับบุคคลเพียงคนเดียวหรือมากกวา

น้ัน โดยเรียนรูจากรูปแบบของคําศัพท คํากริยา ประโยคพื้นฐาน และ ยังตองรูถึงวิธีการใชสิ่งเหลาน้ี

อยางมีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสนทนา กับเจาของภาษา โดยผูสอน

ภาษาอังกฤษควรมีความเขาใจและถายทอดในเรื่องกฎของ พูด อาน และเขียน ไดอยางคลองแคลว  

โดยมีนักวิจัยและนักวิชาการไดกลาวถึงความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษไวดังตอไปน้ี 

Hymes (1979)  ไดให ความหมายของความสามารถในการสื่อสารไวดังน้ี  คือ ความสามารถ

ในการใชภาษาหรือตีความไดถูกตองเหมาะสม เมื่อมีการปฏิสัมพันธกับผูอื่นในสังคมซึ่งแนวคิดน้ีก็เปน

ที่ยอมรับกันโดย ทั่วๆไป ดวยเหตุที่ภาษามีความสําคัญตอการสื่อสารในชีวิตประจําวันของมนุษยเปน

อยางมาก จึงจําเปนที่จะตองจดัการเรียนการสอนภาษา เพื่อใหนักเรียนไดสามารถนําภาษาที่เรียนรูไป

ใชในชีวิตจริงไดมากที่สุด ดังน้ันแนวการสอนภาษาในปจจุบันจึงอยูในรูปของแนวการสอนเพื่อการ

สื่อสาร ซึ่งเปนแนวการสอนที่กําลังไดรับความนิยม โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของการสอน

ภาษาเพื่อการสื่อสารไวดังน้ี 

1. ความรู ความสามารถทางด านภาษาศาสตรหรือไวยากรณ  (Linguistic or 

grammatical competence)  ไดแก  ทักษะการใชภาษาทั้ ง  4 คือ ฟง พูด อาน เ ขียน โดยมี

องคประกอบทางภาษา คือ เสียง โครงสรางเปนแกนในการสื่อสารความหมายในดานลักษณะการฟง 

เริ่มจากความสามารถในการจําแนกเสียงได จนถึงฟงขอความในระดับความเร็วปกติของเจาของภาษา

ไดเขาใจ  ทักษะการพูดจะตองออกเสียงใหถูกตอง ตลอดจนสนทนาโตตอบดวยสําเนียง และจังหวะที่

เจาของภาษาพอเขาใจได ทักษะการอาน จะตองรูจักกลไกของการอานและสามารถอานเพื่อใหเขาใจ

ไดและทักษะการเขียนจะตองรูกลไกลของการเขียน คือ การสะกดคํา การใชเครื่องหมายวรรคตอน 

การเขียนเรียงประโยค การใชเครื่องหมายเพื่อสัมพันธขอความตลอดจนการเขียนขอความในลักษณะ

ตางได 

2. ความสามารถทางภาษาศาสตรเชิงสังคมวิทยา (sociolinguistic competence) คือ 

สามารถที่จะใชภาษาไดอยางถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของสังคมโดยสามารถเลือกใชภาษาไดอยาง

ถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของสังคมโดยสามารถเลือกใชภาษาใหเหมาะสมกับบุคคลกรและ

สถานการณตางได 

3. ความสามารถในการใชความสัมพันธของขอความ (discourse competence) คือ 

ความรูเกี่ยวกับการใชระเบียบวิธีของความสัมพันธระหวางประโยค โดยใชความรูทางไวยากรณแล
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ความสามารถในการเช่ือมโยงความหมายทางภาษาใหเขากันไดอยางถูกตอง มีความเขาใจและทํานาย

ความขางหนาเกี่ยวกับรูปลักษณะของภาษาที่จะเกิดข้ึนในบริบท context) ได 

4. ความสามารถในการใชกลวิธีในการสื่อความหมาย (pragmatic competence or 

strategic competence) คือ มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสถานการณ ตลอดจนการใช

กริยาทาทางสีหนาและนํ้าเสียงประกอบในการสื่อความหมาย การใชกลวิธีน้ีเปนการแสดงออกทั้งทาง

คําพูด (verbal) และไมใชคําพูด (non verbal) เชนความหมายที่จะอธิบายโดยใชกริยาทาทาง

ประกอบ 

นอกจากน้ันในมุมมองของ เพียงเพ็ญ ณ พัทลุง (อางถึงใน สายัญ ทองศรี 2552) ไดกลาวถึง

ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษไวดังน้ี 

1. ตองมีความสามารถทางดานภาษา อันไดแก กฎเกณฑ และ ระเบียบวิธีทางภาษาซึ่ง

จะชวยใหผูเรียนพูดประโยคไดถูกตอง 

2. ตองมีความสามารถในการสื่อสาร  คือ รูวาควรจะพูดอยางไรในสถานการณใด 

เมื่อไร และ กับใคร และสามารถเลือกใชภาษาในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

3. ความสามารถสวนตัว หมายถึง ความสามารถทางภาษาหรือทักษะในการใชภาษาที่

จะชวยใหใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1.3 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีความสําคัญและกําลังมีบทบาทใน

สังคมปจจุบันเปนอยางมาก  ซึ่งลักษณะสําคัญของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารน้ันเนนที่การ

สื่อความหมายใหผูอื่นเขาใจตรงกับวัตถุประสงคที่ตองการ มีการสงเสริมใหมีการแสดงออกทางภาษา

โดยใชสถานการณตางๆเขาชวยใหมีการปฏิสัมพันธ (Interaction) ซึ่งกันและกัน เปนที่ยอมรับของคน

ในสังคม มีนักวิชาการไดกลาวถึงการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไวดังน้ี 

 สุมิตรา อังวัฒนกุล (2536) ไดกลาวถึง แนวทางการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไวดังน้ี 

1. ผูเรียนไดรับการฝกฝนความรู รูปแบบภาษาที่เรียน จะไดใชในสถานการณที่มี

ความหมายตองใหผูเรียนรูวากําลังทําอะไร เพื่ออะไร ผูสอนตองบอกใหผูเรียนภาษาทราบถึงความมุง

หมายของการเรียน การฝกการใชภาษา เพื่อใหการเรียนภาษาเปนสิ่งที่มีความหมายตอผูเรียน ให

ผูเรียนรูสึกวาเมื่อเรียนแลวสามารถทําบางบางอยางไดเพิ่มข้ึน สามารถสื่อสารไดตามที่ตนตองการ 

2. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหรือทักษะสัมพันธ (Intergrated Skill)คือ 

ใชทักษะทางภาษาทั้ง 4 ประกอบดวยกิริยาทาทางที่ควรจะไดทําพฤติกรรมเชนเดียวกับในชีวิตจริง 

3. ฝกสมรรถภาพดานการสื่อสาร (communicative Competence) คือผูเรียนทํา

กิจกรรมใชภาษามีลักษณะเหมือนในชีวิตประจําวันใหมากที่สุด เพื่อใหผูเรียนนําไปใชไดจริง กิจกรรม
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การหาขอมูลที่ขาดหายไป (Information gap) ผูเรียนทํากิจกรรมน้ีจะไมทราบขอมูลของอีกฝายหน่ึง 

จําเปนตองสื่อสารกันจึงจะทราบขอมูลสามารถเลือกใชขอความที่เหมาะสมกับบทบาทสถานการณ 

สํานวนภาษาในรูปแบบตางๆ 

4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหผูเรียนไดใชความรู รวมทั้งประสบการณที่ไดรับ

สามารถแสดงความเห็นหรือระดมสมอง (Brainstorming Activity) ฝกการทํางานกลุมแสดงบทบาท

สมติ เกมจําลอง และ การแกปญหา 

5. ฝกผู เรียนใหใชภาษาในกรอบของความรูทางดานหลักภาษา (Grammatical 

Competence) ความรูเกี่ยวกับกฎเกณฑของภาษา สื่อสารไดคลอง (Fluency) เนนการใชภาษาตาม

สถานการณ (Function)  

6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามศักยภาพ 

7. สงเสริมใหผูเรียนเปนตัวของตัวเองมีความรับผิดชอบและสนับสนุนใหศึกษาหา

ความรูนอกช้ันเรียน 

8. ผูสอนตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนองความสนใจของผูเรียน 

9. ใหโอกาสผูเรียนพูด แสดงความคิดเห็นตามที่ตองการ 

10. ตองชวยช้ีแนะผูเรียน ใหคําแนะนําในระหวางการดําเนินกิจกรรมพรอมกับตรวจ

ความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียน 

  นอกจากน้ัน Harmer (2001) ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารไวดังน้ี 

1. ความตองการในการสื่อสาร (Desire to Communicate) เปนกิจกรรมที่กระตุน

หรือสรางสถานการณ เพื่อใหผูเรียนไดฝกการใชภาษา สรางความตองการและเล็งเห็นความจําเปน

ของการใชภาษาเพื่อสื่อสาร 

2. จุดประสงคของการสื่อสาร (Content not form) เปนกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนไดใช

ภาษาอยางมีจุดประสงคของการสื่อสารที่แทจริง 

3. เนนเน้ือหาไมใชรูปแบบของภาษา(Content not form) เพื่อใหผูเรียนมุงเนนใน

เน้ือหาที่จะพูดหรือขอมูลที่จะสื่อสารโดยไมเนนถึงโครงสรางภาษา 

4. ความหลายหลายของภาษา (Variety of Language) เปดโอกาสใหผูเรียนไดใช

ภาษาในหลายรูปแบบ ผูเรียนมีพื้นฐานอิสระในการใชภาษาที่ไมมีการเตรียมตัวมากอน โดยผูเรียน

เลือกจากพื้นฐานความรูดานภาษาของตน 

5. ไมมีการแทรกแซงจากผูสอน (No teacher intervention) ในขณะทํากิจกรรม

ผูเรียนจะมีปฏิสัมพันธกันเองระหวางผูเรยีนมากกวาผูสอน ผูสอนจะไมเขาแทรกหรอืแกไขขอผิดพลาด 
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การประเมินการรวมกิจกรรมของผูเรียนจะเกิดข้ึนเมื่อกิจกรรมน้ันเสร็จสิ้นลงโดยจะตองดูวาบรรลุ

จุดประสงคของการสื่อสารหรือไม ไมใชการใชภาษาที่ถูกตอง 

6. ปราศจากการควบคุมโดยสื่อเอกสาร หรือ วัสดุที่จะฝก (No material control) 

ผูเรียนสามารกําหนดกิจกรรมสื่อสารไดดวยตนเอง 

 นอกจากน้ัน Johnson (1982) ไดนําเสนอกิจกรรมเพื่อการสื่อสารไวใชโดยใชหลัก 5 

ประการดังน้ี 

1. หลักการถายโอนขอมูล (The information Transfer Principle) หมายถึง การถาย

โอนน้ี มักจะเกิดข้ึนเสมอในชีวิตประจําวัน 

2. หลักการคนหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณ (The Information Gap 

Principle) การสื่อสารน้ันมักจะเกิดข้ึนไดเมื่อมชีองวางของขอมลู เมื่อมีชองวางของขอมูลเกดิข้ึนจงึทาํ

ใหเกิดการสื่อสารระหวางกัน หลักการน้ีจะเกิดในสถานการณที่เปนจริง และจะทําใหเกิดปฏิสัมพันธ

กันอีกดวย 

3. หลักการเช่ือตอขอมูล (The Jigsaw Principle) หลักการน้ีคือผูเรียนแตละคนจะมี

ขอมูลไมครบและจะตองนําขอมูลของแตละคนมารวมกันเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณ แลวนําขอมูลที่ได

ไปจัดการตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย 

4. หลักการพึ่งพาอาศัยขอมูลซึ่งกันและกัน (The Task Dependency Principle) 

หลักการน้ีผูเรียนจะตองทํางานยอย (Sub Task) ของตนเองใหสําเร็จกอน แลวจึงนําขอมูลที่ไดมา

รวมกัน เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชงานในปฏิบัติภาระงานใหญ (Major Task) ดังน้ันทุกคนจะตองรวมกัน

ปฏิบัติงานยอยใหดีที่สุด 

5. หลักการตรวจแกไขเน้ือหา (The Collection for Content Principle)หลักการน้ี 

ใชประกอบกับทุกหลักการที่กลาวมาแลว กลาวคือจากปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้งจะตองมีการตรวจสอบ

วาผูเรียนสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลไดถูกตองหรือไมซึ่งจะเปนการทดสอบโดยครูหรือผูเรียนก็

ได 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 สุดารัตน  คงคาชาติและ ภานุวัฒน ศิริ นุพงศ (2560)  ไดทําการวิจัยเรื่องการจัดการ

สภาพแวดลอมในการเรียนภาษาอังกฤษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ใน

เขตราชเทวีผลการวิจัยพบวา1. ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ

สภาพแวดลอมในการเรียนภาษาอังกฤษอยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลาดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา

นอย คือ ดานสังคม กลุมเพื่อน ดานการจัดการเรียนการสอนดานการจัดกิจกรรมนักเรียน ดานอาคาร

สถานที่และดานการใหบริการ ตามลาดับ 2. นักเรียนใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
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สภาพแวดลอมในการเรียนภาษาอังกฤษ อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา

นอย คือ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการจัดกิจกรรมนักเรียนดานอาคารสถานที่ ดานสังคม 

กลุมเพื่อน และดานการใหบริการ ตามลําดับอ3. แนวทางในการจัดการสภาพแวดลอมในการเรียน

ภาษาอังกฤษ จากการสัมภาษณผูบริหารวิทยาลัย 

 สิตานัน อวมเครือ (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการใชสื่อการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ ชุด project : Play and Learn (ฉบับปรับปรุง) ระดับข้ันประถมศึกษาปที่ 1 และช้ัน

ประถมศึกษาปที่  4 โรงเรียนคลองกุม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวานักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่  1 และช้ันประถมศึกษาปที่ 4 มีพัฒนาการดานทักษะการฟง พูด อานเขียน 

ไวยากรณ และช้ินงานสูงข้ึน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ครูช้ันประถมศึกษาปที่ 1 และ ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 มีความพึงพอใจสื่อการ

เรียนการสอนชุด Projects :  Play and Learn โดยมี นัยสํ า คัญทางสถิติที่ ระ ดับ .05 ครู ช้ัน

ประถมศึกษาปที 1 และช้ันประถมศึกษาปที่ 4 มีความพึงพอใจการใชคูมือครูของสื่อการเรียนการ

สอนชุด Project :Play and Learn โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สุเมธดา งามชัด (2548) ทําการวิจัยเรื่องผลการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานที่มีตอ

ความสามารถดานการคิดของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 (ช้ันประถมศึกษาปที่ 4) โรงเรียนบานหลุบคา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยงานวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลของการสอน

ภาษาอังกฤษแบบโครงงานที่มีตอความสามารถดานการคิดของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 ผลการวิจัยพบวา 

การสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานทําใหนักเรียนมีความสามารถดานการคิดสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 

 

2. การพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษ 

ทักษะการฟง เปนทักษะที่สําคัญที่สุด ที่จะนําไปสูทักษะข้ันตอ ๆ ไป คือ การพูด การอาน

และการเขียน การฟงแยกออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับเริ่มตนจะเนนในการฟงเสียงใหนักเรียนจําเสยีง

ไดและสามารถออกเสียงไดถูกตอง รูจักสังเกตและจับไดวาเสียงตาง ๆ มีความแตกตางกันอยางไร

ระดับที่ 2 เปนการฟงประโยคและเรื่องราวเพื่อความเขาใจ การฝกทักษะการฟงจึงประกอบไปดวย

การฟงเสียง พยางค คําศัพท ประโยค การสนทนา และฟงเรื่องราวไดเขาใจเปนข้ันสุดทาย (ดวงเดือน 

แสงชัย, 2533 ) 

ทักษะการพูด เปนทักษะที่สอดคลองและควบคูไปกับทักษะการฟงอยูเสมอ เมื่อมีการพูด

เกิดข้ึน ยอมจะทําใหเกิดทักษะการฟงดวย ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวที่วา การสอนพูดจะแทรกปนไป

กับการสอนฟงเปนทักษะที่จะฝกควบคูกันไปกับการฟงเสมอ การพูดเปนเครื่องมือที่สําคัญในการ

สื่อสารย่ิงกวาการอานและการเขียน (ดวงเดือน แสงชัย, 2533) 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

14 

 

การฟงเปนทักษะเบื้องตนของทักษะทั้ง 4 ตามหลักธรรมชาติของการเรียนรูภาษา (The 

Nature of Language) การเรียนภาษาใดภาษาหน่ึงน้ัน นักเรียนควรจะไดเริ่มเรียนจากการฟงกอน

แลวจึงฝกพูด สวนการอานและเขียนน้ันเปนข้ันตอนที่ควรจะฝกหลังจากนักเรียนสามารถฟงและพูด

ออกเสียงไดดีพอสมควรแลว สวนการพูดเปนการแสดงออกซึ่งความคิดความตองการทางหน่ึง

เชนเดียวกับการเขียนแตการพูดเปนการแสดงออกทางวาจาโดยใชสื่อการเรยีนรูภาษาตางประเทศเปน

วิธีการที่คอนขางจะตองใชเวลา เพราะนักเรียนตองเรียนรูการฝกการออกเสียงคําตาง ๆ และ

เลียนแบบตามครูผูสอน (วิไลพร ธนสุวรรณ, 2530, หนา 8-24) นักการศึกษาไดใหความเห็นเกี่ยวกับ

การสอนภาษาอังกฤษดังน้ี (รัตนวดี โชติกพนิช, 2528) 

Charles C. Fries กลาววา การสอนที่ ถูกตองเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายน้ันควรตองเรียง

ตามลําดับ คือเริ่มการสอนการฟง การพูด และคอยคํานึงถึงการอาน และการเขียนตอไป 

Wilga M. Rivers กลาววา การสอนภาษาอังกฤษแบบที่เนนเฉพาะทักษะการอาน การเขียน

การทองกฎไวยากรณและคําศัพทน้ัน เปนวิธีที่ขาดการฝกการใชภาษาอยางแทจริง เพราะขาดการฝก

ทักษะการฟงและการพูด ซึ่งเปนทักษะที่สําคัญในการเรียนรูภาษา 

 

2.1 ความหมายและประสิทธิภาพของการฟง 

นักการศึกษาไดใหความหมายและประสิทธิภาพของการฟงดังตอไปน้ี 

Rivers (1981) กลาววา การฟงเปนทักษะที่เกิดจากการสรางสรรค การที่จะเขาใจเสียงที่ได

ยิน ผูฟงตองรูที่มาของคํา การจัดรูปคําและเสียงที่ข้ึนสูงและลงตํ่า สิ่งที่ผูพูดพูดออกมาน้ันจะสือ่สารได

หรือไม ความสําคัญจะอยูที่ความสนใจและความต้ังใจของผูฟง ดวยเหตุน้ีจึงเปนไปไดวา แมผูฟงจะ

รูจักภาษาของผูพูดเปนอยางดี ผูฟงก็อาจจะไมรูเรื่องเลยหากภาษาและวัฒนธรรมน้ันผูฟงยังไมคุนเคย

ความยุงยากในการฟงก็จะมีมากข้ึน 

Krashen (1983) ไดใหความหมายของการฟงไววา การฟงหมายถึงการใหปจจัยปอนเขาที่มี

ความหมายแกผูฟง ซึ่งมีวิธีการหลายอยางที่จะชวยใหผูเรียน ไดรับปจจัยปอนเขาที่มีความหมาย 

ตัวอยางเชน วิธีการของ อัชเชอร ที่เรียกวา การตอบสนองดวยทาทาง (Total Physical Response 

หรือ TPR) วิธีการน้ีคือ การที่ผูสอนใชคําสั่งใหผูเรียนแสดงหรือปฏิบัติตาม ผูเรียนจะไมถูกบังคับใหพดู

ภาษาที่สอง หรือภาษาเปาหมายจนกวาพวกเขาจะเขาใจในสิ่งที่ครูพูดออกมา  

Widdowson. (1983) กลาววา การฟง (Listening) หมายถึง ความสามารถที่จะเขาใจวา

ประโยคใดประโยคหน่ึงมีความสัมพันธกับประโยคอื่นๆ อยางไร และเขาใจวา ประโยคดังกลาวมี

หนาที่อยางไรในการสื่อสาร ซึ่งการฟงแบบน้ีผูฟงจะเลือกจําแตเฉพาะสิ่งที่สัมพันธกัน หรือตรงกับ

จุดประสงคในการฟง และไมสนใจตอสิ่งที่ไมตองการ 
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Underwood (1989) ไดกลาวไววา การฟงเปนกิจกรรมที่ตองใชความสนใจและความ

พยายามเพื่อจะทราบความหมายของสิง่ที่ไดยิน การที่จะประสบความสาํเรจ็ในการฟงภาษาเราจะตอง

สามารถเขาใจความหมายที่ผูพูดตองการจะสื่อ ซึ่งความหมายของประโยคที่ผูพูด พูดออกมาน้ันอาจมี

ความหมายหลายอยาง ผูฟงจะตองจดจําคําพูดน้ัน วิเคราะหปจจัยอื่นๆ ที่จะใชเสนอขาวน้ัน 

สุรพันธ กุศลสง (2543) ชัยยา เปรมภักด์ิ (2543) และทันทิวา สุรวัตร (2540) กลาววา การ

ฟงจะมีประสิทธิภาพดีเมื่อผูฟงมีความต้ังใจ สนใจ และมีประสบการณเดิมมาบางแลว นอกจากน้ี การ

ฟงเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ เชน ฟงครูอธิบายในช้ันเรียน ผูฟงตองพยายามเขาใจความหมายที่ครู

ตองการจะสื่ออยางต้ังใจ สามารถตีความและวิเคราะหคําพูดได สําหรับการฟงภาษาตางประเทศ ผูฟง

จะตองมีความรู เกี่ยวกับขอมูลทางภาษาศาสตร และบริบทสถานการณ เปนตน 

วาทินี ศรีแปะบัว (2538) กลาววา การฟง หมายถึง การรับขอมูลที่มีความหมาย ผูฟงตอง

เขาใจความหมายของสิ่งที่จะฟงใหชัดเจน จะทําใหเกิดการคิดสรางสรรคและการฟงจะประสบ

ความสําเร็จมากเพียงใดน้ัน ข้ึนอยูกับความคุนเคยกับภาษาและวัฒนะธรรมที่ไดรับรูดวย 

จุฑารัตน เจริญสินธุ ( 2541) กลาววาการฟงเปนทักษะและกระบวนการ ดานการเรียนรูที่

ตองอาศัยความต้ังใจที่จะนําสิ่งที่ไดยินมาแปลความหมายอยางมีวิจารณญาณ เพื่อใหเกิดความรู ความ

เขาใจ และสิ่งที่ไดจากการฟงน้ันไปใชใหเกิดประโยชน 

สรุปไดวา การฟงเปนการะบวนการในการรับรูขอมูล ขาวสารที่มีความหมาย เมื่อผูฟงเขาใจก็

สามารถแสดงออกทางคําพูดไดและ ประสิทธิภาพของการฟงข้ึนอยูกับความสนใจและความต้ังใจของ

ผูฟง เพื่อใหเขาใจความหมายของผูพูดอยางชัดเจน การฟงยังเปนกระบวนการที่ผูฟงจะตองใช

ความสามารถในการเรียบเรียง ตีความ เพื่อที่จะไดเขาใจสิ่งที่ผูพูดพูดออกมาวา มีความหมายอยางไร 

 

2.2 ความสําคัญของการฟง 

การฟงนับวาเปนสิ่งสําคัญในกระบวนการสื่อสาร และเปนทักษะทางภาษาที่ใชมากที่สุดใน

ชีวิตประจําวัน กองเทพ เคลือบพนิชกุล (2542) กลาวถึงความสําคัญของการฟง ดังน้ี 

1. การฟงน้ันเปนทักษะที่เราใชมากที่สุดในชีวิตประจําวันในการติดตอสื่อสาร เราใช

ทักษะอื่นดวย แตเราใชทักษะการฟงมากกวาทุกทักษะและการฟงเปนทักษะแรกของภาษา ที่ใชเปน

เครื่องมือรับรู เรียนรูใหเกิดความเขาใจ และเปนพื้นฐานของทักษะอื่นๆ ทางภาษา 

2. การฟงเปนการสะสมและเพิ่มพูนความรูในการศึกษาหาความรูและประสบการณ การ

ฟง เปนวิธีการอยางหน่ึงที่ผูฟง สามารถจะไดรับความรูความเขาใจและแนวความคิดจากผูอื่นอันเปนการ

สะสมและเพิ่มพูนความรอบรูและเสริมประสบการณไดอยางกวางขวางและสามารถนําเอาสิ่งที่ไดฟงไปใช

ใหเกิดประโยชนได 
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3. ความสามารถในการฟง ชวยสงเสริมทักษะทางภาษาดานอื่นๆ ไดแก การพูด การ

อาน และการเขียน คือ ถาฟง มาผิดก็จะเปนผลใหพูดผิดหรือพูดไมชัด รวมทั้งเขียน ผิดไปดวย การที่

ใหผูเรียนฟงถอยคํามาอยางถูกตองก็จะเปนการฝกทักษะใหผูฟงเคยชินและสามารถอานไดอยาง

ถูกตอง หรือเขียนไดถูกตอง 

4. การฟง เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูมากอนจะมีการอานและการเขียน ใน

การศึกษาหาความรู การฟง เปนวิธีการอยางหน่ึงที่ผูฟง สามารถจะไดรับความรูความเขาใจและ

แนวความคิดจากผูอื่นเปนการเรียนรูเพื่อใหเกิดความรู สวนการอานเปนวิธีการแสวงหาความรูดวย

ตนเอง จากการอานตาราตางๆ 

5.  การฟง เปนการชวยใหการสื่อสารดวยวาจาไดผลสมบูรณ การฟง เปนองคประกอบที่

สําคัญของการพูด เมื่อพูดแลวไมมีผูฟง การพูดน้ันก็ไมสมบูรณ การฟง และการพูดเปนกระบวนการ

สื่อสารที่ควบคูกัน การพูดที่ไมมีการฟงไมถือวาเปนการพูดปฏิกิริยาของผูฟง จะเปนสวนชวยใหผูพูดไปสู

จุดมุงหมายไดอยางสมบูรณ 

Hedge (2000) กลาววาความสําคัญของการฟง การใชภาษาในการสื่อสาร แบงลาดับความถ่ีใน

การใชทักษะทางภาษาคิดเปนรอยละตามลาดับดังตอไปน้ี การฟง รอยละ 45 การพูดรอยละ 30 การ

อานรอยละ 16 และการเขียนรอยละ 9 

 

2.3. ความสําคัญของทักษะการฟง 

ในชีวิตประจําวันของคนเราน้ัน เราใชทักษะการฟงมากกวาทักษะอื่นๆ ทักษะการฟงจึงเปน

ทักษะที่สําคัญ ทักษะการฟงน้ีอาจพัฒนาข้ึนไดถาไดรับการฝกฝนที่ดี ผูที่ไดรับการฝกจะมีทักษะสูง

กวาผูที่ไมไดรับการฝกเปนอันมาก บุคคลแตละคนจะมีสมรรถภาพในการฟงตางกัน ทักษะการฟงจึง

เปนทักษะพื้นฐานที่สําคัญในการเรียนรูทักษะอื่นๆ ดังน้ันในการเรียนการสอนนักเรียนจึงควรไดรับ

การฝกฝนทักษะการฟงอยางเพียงพอ ดังที่ผูเช่ียวชาญไดกลาวถึงความสําคัญการฟงดังน้ี 

Rubin (1990) ไดอธิบายวา ทักษะการฟงเปนพื้นฐานของผูเรียนเพราะการเรียนรูภาษาของ

ผูเรียนน้ันเริ่มจากการฟงกอนแลวจึงพัฒนาไปสูการเรียนรูภาษาในทักษะอื่นๆ หากผูเรียนมีปญหาใน

การฟงแลวอาจทําใหการเรียนรูภาษาลมเหลว 

อารี สุวรรณทัศน (2540) กลาววา การฟงเปนทักษะที่สําคัญอยางย่ิงในการสื่อสารเพราะการ

ฟงมีสวนเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันมากที่สุด จะเห็นไดวาในการสนทนาแตละครั้ง ผูฟงจะตองฟง

ขาวสารใหเขาใจ ไมเชนน้ันจะกอใหเกิดผลเสียดังสํานวนไทยที่วา “ฟงไมไดศัพท จับไปกระเดียด” 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541) ไดอธิบายวาการฟงเปนทักษะที่

สําคัญที่สุดที่จะนําไปสูทักษะตอๆ ไป เชน การพูด การอานและการเขียน ดังน้ัน ครูจะตองให
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ความสําคัญและฝกฝนอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะในการฟง ทั้งในการฟง

โดยทั่วไป(Casual Listening) และการฟงอยางมีจุดหมาย (Focused Listening) 

 

2.4 กระบวนการฟง 

พีระพงศ สุขแกว (2548) กลาววากระบวนการฟงตองอาศัยกระบวนการ ตาง ๆ ดังน้ี 

1. การไดยิน เปนกระบวนการข้ันตอนของการฟง ผูฟงตองไดยินเสียงกอนเปน อันดับ

แรกการกําหนดจุดสนใจ เปนการพุงความสนใจไปสูสิ่งที่ไดยิน 

2. การเขาใจ เกิดจากความคุนเคย หรือมีประสบการณสิ่งที่เคยไดยินมากอน 

3. การตีความ หลังจากเขาใจหรือรับรูแลว นํามาสูข้ันตีความ เปนสิ่งที่ผูพูด พูดออกมา 

ผูฟงจะสามารถตีความไดถูกตองเพียงใด ข้ึนอยูกับประสบการณเดิมของเขาเอง 

4. การตอบสนอง เมื่อตีความสิ่งที่ฟงแลว ก็สามารถตอบสนองกลับ ตอขาวสารหรือสิ่งที่

ไดยินน้ันดวยการพูดหรือแสดงลักษณะทาทาง 

Vandergrift (2002) กลาววา กระบวนการฟง เพื่อความเขาใจที่ชัดเจนมี 2 ประการ ดังน้ี 

1. กระบวนการบนลาง (top-down process) เปนกระบวนการที่ใชความรู ภูมิหลัง

อาจจะเปนความรูเกี่ยวกับหัวขอ เน้ือหา ประเภทของเน้ือหา วัฒนธรรมหรือขอมูลอื่นๆ ที่เก็บไวใน

ความจําระยะยาวในรูปของหนวยความจํา ซึ่งผูฟง จะใชคําศัพทและเน้ือหาเปนตัวต้ังสมมติฐานใน

รูปแบบการสํารวจ 

2. กระบวนการลางข้ึนบน (bottom-up process) เปนกระบวนการที่ใชความรูทาง

ภาษาศาสตรเพื่อความเขาใจความหมายของขาวสาร ผูฟงจะสรางความหมายจากเสียงระดับตํ่าไปสู

คําศัพทที่เกี่ยวของทางโครงสรางแลวไปยังความหมายของคําศัพทเพือ่ที่จะไปถึงสารในข้ันตอนสดุทาย 

อยางไรก็ตาม การฟง เพื่อความเขาใจน้ัน ไมไดใชกระบวนการอยางใดอยางหน่ึงเทาน้ัน แต

เปนการใชรวมกันทั้งกระบวนการบนลาง (top-down process) และกระบวนการ ลางข้ึนบน 

(bottom-up process)ซึ่งเรียกวากระบวนการรวมกัน ( interactive process) ซึ่ง ผูฟงจะใชทั้ง

ความรูทางภาษาศาสตรในการเขาใจขาวสาร เชน การฟงเพื่อขอมูลภาพรวมจะตองใหกระบวน การ

บนลาง (top-down process) ในขณะที่การฟง เพื่อขอมูลเฉพาะ เชน การฟง การพยากรณ อากาศ 

จะตองใชกระบวนการลางข้ึนบน (bottom-process) เพื่อใหเขาใจ รายละเอียดทั้งหมด 

 

2.5 ประเภทการฟง 

กรรณิการ พวงเกษม (2535) ยังไดแบงประเภทของการฟงระดับประถม ศึกษาไว 2 ประเภท คือ 

1. การฟงแบบใหนักเรียนน่ังฟงจริง ๆ (passive listening) การฟงแบบน้ีนักเรียนจะน่ัง

เฉย ๆ ไมตองแสดงออก ซึ่งการฟงแบบน้ีใชไดในระดับประถมศึกษาไดผลนอยมากเพราะเด็กในระดับ
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ประถมศึกษาเปนวัยที่อยูน่ิงนาน ๆ  ไมได เขาตองไดมีการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถอยูเรื่อย ๆ  ดังน้ันครู

ควรใชการฟงแบบน้ีใหนอยที่สุด 

2. การฟงแบบใหผูฟง มีสวนรวม (active listening) เปนการฟงที่สงเสริมใหผูฟง

แสดงออก เชน ฟงคําสั่งแลวปฏิบัติ ฟงนิทานแลวแสดงทาทางประกอบ การฟงแบบน้ีใชกับนักเรียน

ประถมศึกษาไดยาวนานกวาแบบแรก ดังน้ันการใชการฟง แบบน้ีไดผลมากกับเด็กประถมศึกษา ใน

การฝกทักษะการฟง แบบ น้ีจะตองจัดกิจกรรมการฟงและการจัดรายการ การเรียนใหถูกตอง

เหมาะสมกับระดับช้ันเรียนโดยยึดหลักสูตรเปนหลัก 

Huang( 1993) กลาววาการฟงแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก การฟงแบบปกติทั่วไป 

(casual listening) และการฟงอยางมีจุดมุงหมาย (focused listening) ซึ่งการฟง แบบปกติทั่วไป 

เปนการฟงโดยไมมีเปาหมายใดเปนพิเศษ และผูฟงไมไดต้ังใจฟงมากนัก เชน การฟงวิทยุในขณะทา

อยางอื่นไปดวย สวนการฟงอยางมีจุดมุงหมาย หมายถึงการฟง อยางมีวัตถุประสงคชัดเจนและตองฟง

เพื่อรับขอมูล ผูฟงฟงอยางต้ังใจและทราบวาตนเองตองการฟงอะไร เชน การฟงครูสอนหรือการฟง

ขาว ทั้งน้ี ในการเรียนภาษาตางประเทศ ผูเรียนจะตองฝกการฟงทั้งสองชนิดอยางต้ังใจและมี

จุดมุงหมาย ถึงแมวาจะอยูในบริบทที่มีการฟงแบบปกติทั่วไป เชน การสนทนาแบบสบายๆ เน่ืองจาก

ผูเรียนไมคุนเคยกับการฟงภาษาตางประเทศ เหมือนภาษาของตนเอง ดังน้ันการฝกใหมีทักษะการฟง

ที่ดี จึงเปนสิ่งจําเปนเพื่อใหผูเรียนสามารถรับทราบขอมูลขาวสาร แบงปนความรูสึก หรือเขารวมเปน

สวนหน่ึงในการสนทนาได 

จากขอความดานบน สามารถสรุปไดวา การฝกฝนใหนักเรียนเกิดทักษะในการฟง น้ันมีความ

จําเปนและสําคัญอยางย่ิง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพซึ่งจะสงผลใหเกิดการพัฒนา ทั้งดานความรูและ

ความคิด 

 

2.6 การฝกความสามารถในการฟง 

การฟงไมใชเพียงการไดยินแตการฟงจะตองประกอบดวยความต้ังใจความคิดและสติปญญาผูที่ 

“ฟงเปน” ดวงใจ ไทยอุดม, และแอนน้ี รัตนากร (2537) กลาววาจะตองมีสมาธิในการฟงเพื่อรับรู ใช

ความคิดเพื่อทาความเขาใจกับเน้ือเรื่องที่ไดยิน และใชสติปญญา วิจารณญาณตัดสินไดวาขอความที่ได

ยิน นาเช่ือถือเพียงไร รวมทั้งสามารถนําสิ่งที่ไดรับฟงน้ันไปใชประโยชน ดังน้ัน นักเรียนจึงควรไดรับการ

ฝกฝนทักษะอยางเพียงพอ และ C.B.Paulson อางถึงใน สุมิตรา อังวัฒนกุล (2537) ไดเสนอข้ันตอนใน

การฝกความสามารถในการฟง สรุปไดดังน้ี 

1. กระตุนใหความสนใจของนักเรียนและใหนักเรียนไดรูจุดมุงหมายของการฝกทักษะการ

ฟงครูจะตองแจงใหนักเรียนไดรูจุดมุงหมายเฉพาะหรืองานที่จะทาหลังจากฟงแลว เชน นักเรียนจะตองรู

วาเมื่อฟงจบแลวจะตองตอบคําถามหรือทาแผนภูมิเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง เปนตน 
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2. ใหนักเรียนไดฟงขอความหรือเรื่องราวที่เตรียมไวขอความที่ฟง ควรเปน ขอความที่ใช

อัตราความเร็วปกติและควรจะเปดโอกาสใหผูฟงไดฟงซ้ํา ซึ่งจะซ้ํากี่ครั้งน้ันข้ึนอยูกับความยาวและยาก

งายของเรื่องที่ฟง ลักษณะงานที่ใหทาและความสามารถของนักเรียน 

3. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดหรืองานที่มอบหมายใหหลังจากการฟงแลว 

4. ครูใหคําติชมงานของนักเรียน เชน เฉลยคําตอบหรือใหนักเรียนไดแกไขคําตอบ ที่ผิด

ดวยตนเอง 

 

2.7 ลําดับขั้นตอนในการสอนทักษะการฟง 

 การฟงถือเปนทักษะในการเรียนรูภาษา ผูเรียนจําเปนตองฟงเสียง เลียนเสียงที่ไดฟง ออก

เสียงใหถูกตอง (ทิพพดี ออนแสงคุณ อางอิงในประนอม สรัสวดี, 2539) ไดกลาวถึงลําดับข้ันในการ

สอนทักษะการฟงไวดังน้ี 

1. ต้ังจุดประสงค ผูสอนควรต้ังจุดประสงควาจะใหผูเรียนทําอะไร โดยมีจุดประสงค

ปลายทาง (Terminal objective) และจุดประสงคนําทาง (Enabling objective) ซึ่งมีความหมาย

ดังน้ี 

1.1 จุดประสงคปลายทาง เปนขอกําหนดที่ผูเรียนจะบรรลุเปาหมายปลายทางที่ต้ังไว 

1.2 จุดประสงคนําทางเปนทักษะยอยที่ผูเรียนตองฝกกอนจะบรรลุวัตถุประสงค 

2.  การดําเนินการสอน ผูสอนดําเนินการสอนโดยจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคนําทางมีเทคนิคและวิธีการที่ชวนใหผูเรียนสนุกสนานและสนใจการเรียน 

3.  การฝกฟงและพูด ผูสอนดําเนินการฝกโดยการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับ

จุดประสงคปลายทางที่ต้ังไว 

4. การถายโอน เปนกิจกรรมหลังการฟงและพูด โดยผูเรียนสามารถนํากิจกรรมน้ันมา

ปรับใชในชีวิตประจําวัน 

 

2.8 การวัดและประเมินผลความสามารถดานการฟง 

การวัดผลและประเมินผลเปนเรื่องสําคัญ ครูผูสอนสามารถนําผลจากการประเมิน มา

ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ การทดสอบทักษะการฟง มีหลาย

รูปแบบดังตอไปน้ี 

Hubbard, et al., (1983) อางถึงในสุมิตรา อังวัฒนกุล (2540) แบงการทดสอบการฟง

ออกเปน 2 ชนิด 

1. การทดสอบการฟงที่แทจริง (pure listening tests) การทดสอบการฟง เสียง การ

จําแนกเสียงของคําที่ไดยิน เชน 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

20 

 

1.1 การทดสอบการจําแนกเสียงโดยใชคูเทียบเสียงทั้งที่เปนคําและเปนประโยค 

1.2 การทดสอบการจําแนกเสียงโดยวัดความสามารถในการฟง เสียงเนนนาหนักคํา

และประโยค 

1.3 การทดสอบการฟงระดับสูงตํ่าในประโยค 

2. การทดสอบความเขาใจในการฟง (Listening comprehension test) เปนการ

ทดสอบความเขาใจในสิ่งที่ฟง เชนฟงเสียงแลวตอบคําถามซึ่งอาจจะสรุปไดดังน้ี 

2.1 ฟงขอความ 1 ครั้ง แลวใหฟงประโยคที่อานครั้งเดียว ใหผูเรียนตอบวาถูก หรือ

ผิดจากการฟง 

2.2 ฟงขอความ 1 ครั้งมีคําถามพรอมคําตอบที่เปนตัวเลือกที่ถูกตองที่สุด 

2.3 ฟง ขอความแลวตอบคําถามน้ันๆ สาหรับผูเริ่มเรียนคําถามอาจจะเปน ภาษาแม 

2.4 แจกแผนที่ ของสถานที่ใหกับนักเรียน นักเรียนฟง การบอกวิธีไปจุดปลายทาง 

แลวทําเครื่องหมายวาจุดหมายปลายทางคือที่ใดในแผนที่ 

2.5 ฟงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ แลวกรอกขอมูลหรือทําเครื่องหมายลงใน ตาราง 

2.6 สมมติใหนักเรียนอยูในสถานการณและสรุปขอความจากการฟง 

2.7 การจดโนต สามารถใชกับนักเรียนในระดับสูง 

2.8 การเขียนตามคําบอก 

สรุปไดวา กอนการวัดและประเมินผลความสามารถดานการฟง ผูสอนตองกําหนด

จุดประสงคใหชัดเจนวาตองการทราบขอมูลอะไรบางเกี่ยวกับผูเรียน ควรมีการเตรียมความพรอมทั้ง

ครูและผูเรียน มีการฟงซ้ําหลายครั้งและควรกระตุนใหผูเรียนตอบสนองตอสิ่งที่ฟงดวย 

 

2.9 การสรางแบบฝกเสริมทักษะการฟง 

1. ความเปนมาและความหมายแบบฝกเสริมทักษะ  

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการฟงน้ัน ผูสอนตองจัดกิจกรรมหลากหลาย

และตองใชสื่อการสอนหลายประเภทรวมกัน เพื่อกระตุนหรือเพิ่มพูนความสนใจของผูเรียน ซึ่งจะทํา

ใหการสอนภาษาอังกฤษนาสนใจและมีประสิทธิภาพมากข้ึน แบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร เปนสื่อการสอนที่สําคัญที่จะสงเสริมใหนักเรียนและครูผูสอน ไดจัดกิจกรรมการสอน

ใหมีประสิทธิภาพ ผูเช่ียวชาญในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ไดใหความหมายและ

แนวทางการสรางแบบฝกไว ดังน้ี 

Ritchey (1986 อางถึงใน Seels and Glasgow, 1990) ไดกลาวถึง การสรางแบบฝกการ

สอนวาเปนศาสตรในการสรางสรรครายละเอียดปลีกยอยตางๆ ของโครงการสอนที่กําหนดข้ึนเพื่อใช
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ในการพัฒนาและประเมินผลตามสถานการณที่ตองการ ซึ่งทําใหการเรียนการสอนในแตละหนวยวิชา

งายข้ึน 

วิสาข จัติวัตร (2543) ไดกลาววา แบบฝกหัดเปนเอกสารประกอบการสอนที่ชวยใหครู

สามารถสอนภาษาอังกฤษใหกับผูเรียนไดดีข้ึน 

Gunter et al(1990) ไดกลาววา แบบฝกจะใชสําหรับใหนักเรียน ฝกเรียนดวยตนเองและ

แบบฝกควรจะมีการใหคําแนะนําในการทําแกนักเรียน โดยการใหครูแสดงตัวอยางแกนักเรียนกอน 

เชน ครูใหนักเรียนทั้งช้ันชวยกันตอบคําถามขอแรก และครูชวยใหคําแนะนํา จากน้ันจึงใหนักเรียนทํา

ดวยตนเองและหลังจากนักเรียนทําแบบฝกเสร็จ ครูและนักเรียนควรอภิปรายตรวจสอบและซักถาม

ขอสงสัยในขอคําถามและคําตอบของแบบฝกรวมกัน 

สวัสด์ิ สุวรรณอักษร (2531) ไดกลาววา แบบฝกเปนแบบเพิ่มเติมทักษะภาคปฏิบัติ เมื่อครูได

อธิบายภาคทฤษฎีหรือใหความรูดานเน้ือหาไปแลว โดยมุงใหนักเรียนฝกทําดวยตนเอง เพื่อจะไดมี

ทักษะหรือความชํานาญเพิ่มข้ึน 

จากความหมายและความเปนมาขางตน พอสรุปไดวา แบบฝกเปนเอกสารประกอบการเรยีน

การสอน ของนักเรียนที่มุงใหนักเรียนฝกหัดดวยตนเอง เพื่อจะไดมีทักษะและความชํานาญเพิ่มมาก

ข้ึน หลังจากไดเรียนรูภาคทฤษฎีหรือความรูดานเน้ือหาไปแลว 

 2. หลักในการสรางแบบฝกทักษะการฟง 

 แบบฝกทักษะการฟงน้ันเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยพัฒนาทักษะการฟงของผูเรียน มีนักวิชาการ

หลายทานไดใหหลักการในการสรางแบบฝกทักษะการฟงไวดังน้ี 

2.1 ต้ังวัตถุประสงค 

2.2 ศึกษาเกี่ยวกับเน้ือหา 

2.3 ข้ันตอนในการสรางแบบฝก 

  1. ศึกษาปญหาในการเรียนการสอน 

  2. ศึกษาจิตวิทยาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและจิตวิทยาการเรียนรู 

  3. ศึกษาเน้ือหาวิชา 

  4. ศึกษาลักษณะของแบบฝก 

  5. วางโครงเรื่องและกําหนดรูปแบบของแบบฝกใหสัมพันธกับโครงเรื่อง 

  6. เลือกเน้ือหาตางๆ ที่เหมาะสมมาบรรจุในแบบฝกใหครบตามที่กําหนด 

 กอ สวัสดิพาณิชย (2524: 18) ไดเสนอหลักการสรางแบบฝกไวดังน้ี 

1. ตองเตรียมแบบฝกอยางรอบคอบวา ตองใชแบบฝกแบบไหน ใชอยางไร และตอง

พิจารณาดวยวาแบบฝกน้ันไปชวยใหเกิดทักษะน้ันๆ ไดอยางไร 
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2. ใหทําแบบฝกทักษะสั้นๆ แตหลายหน เพื่อฝกทักษะอันเดียวกันจนเกิดความแมนยํา 

แบบฝกทักษะควรมีหลายแบบ เด็กจะไดไมเบื่อ 

3. ใชแบบฝกในสถานการณที่ตางกัน 

4. การประเมินผลระหวางฝกหัดน้ัน ตองประเมินวาเด็กเกิดความชํานาญในทักษะ

เพียงใด ถาเราไมประเมิน เราจะไมมีโอกาสฝกเด็กใหเกิดทักษะที่ตองการได 

5. กฎแหงผล (Law of Effect) คือการใหผูเรียนรูผลการทํางานของตนอยางรวดเร็ว จะ

เปนการสรางความพอใจแกผูเรียน 

บัททส (Butts. 1984: 85) ไดเสนอหลักเกณฑการสรางแบบฝกเสริมทักษะเพื่อการสื่อสาร

ดานการฟงไวดังน้ี 

1. กอนที่จะสรางแบบฝกจะตองกําหนดโครงการไวคราวๆ กอนวาจะสรางแบบฝก

เกี่ยวกับเรื่องอะไร มีวัตถุประสงคอยางไร 

2. ศึกษาเอกสารและตําราที่เกี่ยวของกับเน้ือหาที่จะนํามาใชในการจัดทําแบบฝกเสริม

ทักษะ 

3. กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและเน้ือหาใหสอดคลองกับแผนการสอนที่จะ

นํามาใชในการจัดทําแบบฝกเสริมทักษะ เพื่อใหตรงกับวัตถุประสงคในหลักสูตร และแจกแจง

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมเปนกิจกรรมยอย โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของผูเรียน ตลอดจน

จัดลําดับกิจกรรมหรืองานที่นักเรียนตองปฏิบัติจากงายไปหายาก 

4. กําหนดกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนที่จะใชในแตละตอนใหเหมาะสมกับแบบฝก

เสริมทักษะ 

5. กําหนดเวลาที่จะใชแบบฝกเสริมทักษะในแตละตอนใหเหมาะสม 

6. จะตองมีการประเมินผลกอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะในแตละบท และตอง

เริ่มตนดวยการทดสอบกอนเรียนเพื่อวัดทักษะดานการฟงของนักเรียน และนํามาทดลองสอน 

หลังจากสอนจบจึงทําการทดสอบหลังเรียน เพื่อหาคุณภาพของแบบฝกเสริมทักษะ 

 3. ประโยชนของแบบฝกทักษะ 

 วัชรี ขําวิจิตร (2542) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกทักษะไววา แบบฝกทักษะชวยใหการ

เรียนรูของนักเรียนดีข้ึน ชวยผอนแรงและประหยัดเวลาของกระบวนการเรียนการสอนในตารางเรียน 

เพราะแบบฝกทักษะสามารถนําฝกกิจกรรมนอกเวลาเรียนหรือในช่ัวโมงซอม เสริมไดนอกจากน้ีแบบ

ฝกทักษะยังมีประโยชนดังน้ี 

1. ทําใหเขาใจบทเรียนดีข้ึน เพราะเปนเครื่องมือทบทวนความรู 

2. ทําใหครูทราบความเขาใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน 

3. ฝกใหนักเรียนมีความเช่ือมั่น และสามารถประเมินผลงานของตนเองได 
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4. ฝกใหนักเรียนไดทํางานตามลําพัง 

 อนงคศิริ วิชาลัย (2536) ไดกลาวถึงความสําคัญของแบบฝกทักษะวา เปนวิธีสอนที่สนุกอีก

วิธีหน่ึง การใหนักเรียนทําแบบฝกมากๆ สิ่งที่ชวยใหนักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรูในเน้ือหาวิชา

ไดดีข้ึน คือ แบบฝก เพราะนักเรียนมีโอกาสนําความรูที่เรียนมาแลว มาฝกใหเกิดความเขาใจ

กวางขวางย่ิงข้ึน 

 ยุพาภรณ ชาวเวียงขวาง (2537) กลาวถึงประโยชนของแบบฝกวา แบบฝกเปนสวนเพิ่มหรือ

เสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ เปนอุปกรณการสอนที่ชวยลดภาระของครูไดมาก เพราะแบบฝก

เปนสิ่งที่จัดทําข้ึนอยางมีระบบระเบียบ แบบฝกชวยเสริมทักษะทางการใชภาษา เปนเครื่องมือที่ชวย

ใหเด็กฝกทักษะการใชภาษาไดดีข้ึน ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล แบบฝกที่เหมาะสมกับ

ความสามารถจะชวยใหเด็กประสบผลสําเร็จ นอกจากน้ีแบบฝกชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน 

โดยฝกทันทีหลังจากที่เด็กไดเรียนรูในเรื่องน้ันๆ ฝกซ้ําๆ หลายๆ ครั้ง และเนนเฉพาะเรื่องที่ตองการ

ฝก 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  ภัสสรา ภูรินันทกุล (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการใชสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส

ประกอบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวา สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส

ประกอบการสอนชวยพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมและแบบบันทึกการเรียนรู 

 ปยะดา จุลวรรณ (2549) ทําการวิจัยเรื่ององคประกอบที่มีอิทธิพลตอทักษะการฟง

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชวงช้ันที่ 4โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี1. องคประกอบที่มีความสัมพันธทางบวกกับทักษะการฟงภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชวงช้ันที่4 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01มี 3 องคประกอบ ไดแก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 (X5) แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษ (X15) และนิสัยทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (X16)2. องคประกอบที่มี

ความสัมพันธทางลบกับทักษะการฟงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชวงช้ันที่ 4โรงเรียนวิมุตยารามพิทยา

กร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01มี 1 องคประกอบ ไดแก 

ลักษณะทางกายภาพของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (X18) 

 ยุพดี หินเธาว  (2550)  ทําการวิจัยเรื่องการใช วีดิทัศนประกอบการสอนเพื่อพัฒนา

ความสามารถดานทักษะการฟงภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปที่ 

1 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี การวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลการใชวีดิทัศนประกอบการสอนเพื่อ

พัฒนาความสามารถดานทักษะการฟงภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
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ช้ันปที่ 1 สาขาอิเล็กทรอนิกส ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาทักษะการพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 

ผลการวิจัยพบวาหลังการใชวีดิทัศนประกอบการสอน นักศึกษามีความสามารถดานทักษะการฟง

ภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

3. การเรียนการสอนออนไลน (e–Learning) 

3.1 ความหมายของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน (e–Learning) 

ปทมา นพรัตน (2548) ใหความหมายของการเรียนรูแบบออนไลน หรือ e–Learning วาเปน

การศึกษาเรียนรูผานเครือขายคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) เปน

การเรียนรูดวยตัวเอง ผูเรียนจะไดเรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเน้ือหาของ

บทเรียนซึ่งประกอบดวย ขอความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอื่นๆ จะถูกสงไปยังผูเรียนผาน 

Web Browser โดยผูเรียน ผูสอน และเพื่อนรวมช้ันเรียนทุกคน สามารถติดตอ ปรึกษา แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นระหวางกันไดเชนเดียวกับการเรียนในช้ันเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดตอ สื่อสาร

ที่ทันสมัย ( E-Mail , Web-Board , Chat ) จึงเปนการเรียนสําหรับทุกคน เรียนไดทุกเวลาและทุก

สถานที่( Learn for all : Anyone, Anywhere and Anytime)  

ชฏิล เกษมสันต (2547) e–Learning หรือ Electronic Learning คือการสงความรูไปสู

ผู เรียนโดยใช สื่ออิเล็กทรอนิกส ( Electronic Media)  เชน Computer  ที่เ ช่ือมตอเครือขาย 

Internet หรือ Intranet ในหลักการที่วาดวย " การเรียนการสอนทางไกล " การเรียนการสอนแบบ 

e–Learning น้ีสามารถเรียนไดจาก  Web , CD ดวยเครื่องคอมพิวเตอรและผูสอนกับผูเรียนสามารถ

ติดตอสื่อสารกันไดโดยทาง E – Mail , Web board และ Chat room   

บุปผชาติ ทัฬหิกรณ (2544) ไดใหความหมายวา เปนการเรียนในยุคสมัยที่เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการสื่อสารมีบทบาทในการศึกษาโดยมีการพัฒนาการไปตาม

ความกาวหนาของเทคโนโลยีดังกลาวที่มีอยูในอินเทอรเน็ต ครอบคลุมการเรียนในหลายรูปแบบ ทั้ง

การเรียนทางไกล และการเรียนผานเครือขาย 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) ใหคํานิยามการเรียนการสอนออนไลนผานระบบอนิเทอรเน็ต 

หมายถึง การเรียนผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสซึ่งใชการนาเสนอเน้ือหาทางคอมพิวเตอรในรูปของสื่อ

มัลติมีเดีย ไดแก ขอความอิเล็กทรอนิกส ภาพน่ิง ภาพกราฟก วิดีโอภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติ ฯลฯ 

ปรัชญนันท นิลสุข (2548) ใหความหมายของ e–Learning คือ การจัดกระบวนการและการ

ใชประโยชนจากสื่อทางอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะคอมพิวเตอรและระบบอินเทอรเน็ต ที่ออกแบบการ

เรียนการสอนอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดการเรียนรูไดทุกที่ ไมยึดติดกับเวลาและความกาวหนาในการ

เรียนรู  
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บุญเลิศ อรุณพิบูลย ( 2548 ) ใหความหมายของ e–Learning คือระบบที่พัฒนาตอ

เน่ืองมาจาก  Web Based Instruction มีการเพิ่มเติมระบบการจัดการบริหารหลักสูตรและการ

เรียนรูของผูเรียน นําเสนอไดทั้งระบบ Online และ Offline นําเสนอไดทั้งระบบ Synchronus และ 

Asynchronus   

Krutus (2000) กลาววา e–Learning เปนรูปแบบของเน้ือหาสาระที่สรางเปนบทเรียน

สําเร็จรูป ที่อาจใชซีดีรอม เปนสื่อกลางในการสงผาน หรือใชการสงผานเครือขายภายใน หรือ 

อินเทอรเน็ต ทั้งน้ีอาจจะอยูในรูปแบบคอมพิวเตอรชวยการฝกอบรม (Computer Based Training: 

CBT) และการใชเว็บเพื่อการฝกอบรม (Web Based Training: WBT) หรือการเรียนการสอนทางไกล

ผานดาวเทียมก็ได 

Marc (2001) ใหความหมายของ e–Learning วา คือ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดย

ใชเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตเพื่อถายทอดเน้ือหาหรือความรู การจัดการเรียนการสอนดวย e–Learning 

มีองคประกอบสําคัญ ไดแก การใชความสามารถของเครือขายคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการ

สอน ใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีของอินเตอรเน็ตเปนเครื่องมือ และสามารถนําไปใชในการเรียน

การสอนหลากหลายรูปแบบ 

มนตชัย เทียนทอง (2545) กลาวถึง e–Learning วาเกิดจากคําศัพท 2 คําที่มีความหมายใน

ตัวแรก ไดแก e ซึ่งมาจาก Electronic ที่มีความหมายในเชิงของความเร็ว โดยทํางานในระบบ

อัตโนมัติ สวนคําวา Learning ซึ่งหมายถึง การเรียน การเรียนรูหรือการเรียนการสอน เมื่อผสมกันจงึ

เปน Electronic Learning หรือ e–Learning จึงหมายถึง การเรียนรูดวยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งก็คือ

กระบวนการเรียนรูทางไกลอยางอัตโนมัติผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic Media) เชนซีดีรอม 

เครือขายอินทราเน็ต เครือขายอินเตอรเน็ต เครือขายเอ็กซทราเน็ต ระบบเสมือนจริง (Virtual 

Reality System) และสื่ออื่น ๆ โดยไมข้ึนอยูกับเวลาและสถานที่ เปนการเปดโอกาสใหผูเรยีนที่อยูใน

สถานที่ตาง ๆ ไดมีโอกาสเรียนรูเทาเทียมกัน โดยสามารถใช e–Learning ไดทั้งในสถานศึกษาและ

การฝกอบรมในสถานประกอบการทําใหการเรียนรูมีชีวิตชีวา (Active Learning)มากกวาการเรียนรู

แบบปกติในช้ันเรียน 

จากความหมาย ที่กลาวมา สรุปไดวา e–Learning เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่มีการ

ออกแบบการเรียนการสอนไวอยางเปนระบบ มีการกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายการจัดการ

เรียนการสอนไวอยางชัดเจน จัดการเรียนการสอนตามหลักทฤษฎีทางการศึกษา หลักการเรียนการรู

และจิตวิทยาการศึกษา การถายทอดความรู การนําเสนอเน้ือหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

และถายทอดกลยุทธการสอนใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือ ซึ่งในปจจุบันเนน

ไปที่การใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ต จึงทําใหผูเรียนสามารถเขาถึงและเรียนรูโดยไมจํากัดสถานที่

และเวลา 
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3.2 ความสําคัญและความจําเปนของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน (e–

learning) 

ในโลกยุคปจจุบัน e–Learning เริ่มมีความสําคัญมากข้ึน จนสามารถทําใหเกิดการเรียนรูได

ทุกเวลา  ทุกสถานที่ ไมจํากัดอยูแตในหองเรียน หรือในโรงเรียนเทาน้ัน นอกจากน้ี ยังเปนการสงเสรมิ

ความสามารถในการเรียนรูเปนรายบุคคล และการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

ตอบสนองคุณลักษณะใฝรู ใฝเรียน และพัฒนาทักษะการคิด การสืบคนของผูเรียน โดยสวนใหญแลว 

e–Learning จะถูกใชประโยชนในกรณีตอไปน้ี คือ 

1. เปนแหลงความรูของผูเรียน (Knowledge Based) โดยที่อินเตอรเน็ตถือเปนแหลง

ความรูที่ย่ิงใหญกวางขวางที่สุดในโลก ที่ผูเรียนควรไดรูจักศึกษา เพื่อการแสวงหา วิเคราะหและสราง

องคความรูไดเปนอยางดี 

2. เปนหองปฏิบัติการของผูเรียน (Virtual Lab) ในโลกของอินเตอรเน็ตผูเรียนสามารถ

เรียนรูฝกฝนทักษะและปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  ไดอยางมากมาย   โดยมีแหลงความรูที่กวางขวาง แต

อยางไรก็ตามการที่ผูเรียนจะไดฝกฝนและปฏิบัติกิจกรรมตางๆ น้ันอาจตองอยูในความดูแล กํากับ 

แนะนํา ติดตามของครูผูสอนดวยจึงจะทําใหกิจกรรมตางๆ มีสวนเสริมการเรียนรูของผูเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3. เปนสวนของหองปฏิบัติการจําลองสภาพตาง ๆ (Sim Lab) ในโลกของคอมพิวเตอร

สามารถกระทําสิ่งตางๆ ไดในขณะที่โลกที่เปนจริงไมสามารถกระทําได เชน การจําลองปรากฏการณ

ธรรมชาติ การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต การเกิดภูเขาไฟระเบิด ระบบสุริยะจักรวาล ฯลฯ หรือ

เหตุการณที่อันตราย เชน การเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร หรือ การถายทอดจินตนาการออกมาเปนภาพที่

ชัดเจนเสมือนจริง ทําใหการเรียนรูและความคิดของมนุษยเปนไปอยางกวางขวาง อิสระ ไรขอบเขต 

และไรขอจํากัดมากข้ึน 

4. นําผูเรียนออกไปสูโลกกวาง ( Reaching Out) เปนการเปดประตูหองเรียนออกไป

สัมผัสกับความเปนไปของโลก ศึกษาสิ่งที่เปนอยูจริงๆ ที่ไมไดมีอยูเฉพาะแตในหองเรียน หรือหนังสือ

เรียนเทาน้ัน แตเปนการศึกษาความรูที่เปนอยูจริง ทําใหรูเทาทันความเปนไป การเปลี่ยนแปลงของ

โลก และรูจักโลกที่เราอยูมากข้ึน 

5. นําโลกกวางมาสูหองเรียน (Reaching within) เปนการดึงเอาเรื่องที่อยูไกลตัวไกล

จากประสบการณที่ผูเรียนจะสัมผัสไดจริงๆ มาสูหองเรียน ทําใหมีความรูกวางขวาง และรูจักนํามาใช

ใหเกิดประโยชนตอการเรยีนรูในสาขาวิชาตาง ๆ และใชในชีวิตประจําวันมากข้ึน ในโลกปจจุบันเราจะ

พบวา “ผูที่มีขอมูลมากกวายอมไดเปรียบ และผูที่มีขอมูลมากที่สุดจะไดเปรียบกวา แตที่ย่ิงไปกวาน้ัน

อีกก็คือ ผูที่มีขอมูลที่ถูกตองและใชขอมูลเปนจะไดเปรียบที่สุด” ดังน้ัน นอกจากผูเรียนจะรูจัก
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แสวงหาขอมูลแลว ยังตองรูจักวิเคราะหความถูกตอง ความเหมาะสมของขอมูลทีม่ีอยู และสามารถนํา

ขอมูลไปใชจึงจะเกิดประโยชนสูงสุด 

6. เปนเวทีการแสดงออก (Performance) ระบบอินเตอรเน็ตเปนระบบที่เช่ือมโยงโลก

ทั้งหมดเขาดวยกันทําใหระยะทางไมเปนปญหาในการติดตอสื่อสารอีกตอไป ผูเรียนสามารถแสดง

ความคิดเห็น แสดงผลงาน แสดงทักษะ ความรู ความสามารถออกไปสูการรับรูของผูคนไดอยางไร

ขอบเขต และไดรับการยอมรับมากข้ึน รวมถึงมีโอกาสที่จะกาวหนาและประสบความสําเร็จไดมากข้ึน 

นอกจากน้ีในการจัดการเรียนรู e–Learning น้ันถือวาเปนเรื่องใหมที่ครูผูสอนจําเปนตอง

ปรับแนวคิด ปรัชญาเกี่ยวกับการเรียนการสอนไปบาง และยอมรับขอจํากัดบางประการเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอน โดยปรับแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องตอไปน้ี 

เปนการจัดการเรียนรูที่ทดแทนการเรียนการสอนในช้ันเรียน เพื่อใหผูเรียนมีทางเลือกใหมใน

การเรียนรูที่ไมไดข้ึนอยูกับความสามารถในการถายทอดเน้ือหาจากครูผูสอนแตเพียงอยางเดียว แต

ผูเรียนยังสามารถเรียนรูไดจากสิ่งแวดลอม และจากแหลงเรยีนรูอื่นๆ ที่อยูรอบตัว รวมทั้งแหลงเรยีนรู

ในอินเตอรเน็ตอีกดวย ที่กลาวเชนน้ีไมไดหมายความวา ไมจําเปนตองมีการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

เพียงแตตองการใหเปนอีกทางเลือกหน่ึงของการศึกษาเรียนรูของผูเรียน เปนการเพิ่มศักยภาพในการ

เรียนรูเพิ่มเติมจากในช้ันเรยีน นอกจากน้ี การจัดการเรียนรูในลักษณะอื่นๆ ใหหลากหลายออกไปกจ็ะ

เปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีย่ิงข้ึน 

เปนการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล ซึ่งความมุงหมายของการสอน

รายบุคคลน้ันจะยึดหลักวา “ผูเรียนตองมีความรับผิดชอบในการเรยีนดวยตนเอง ไดมีโอกาสเรียนตาม

ลําพัง จะตองเปนการสนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนเปนผูเรียนตลอดชีวิต มากกวาเปนผูเรียนที่อยู

ภายใตการบังคับตลอดเวลา เปนการเนนการเรียนมากกวาการสอน เนนในเรื่องความสนใจ ความ

ตองการและความรูสึกของผู เรียนเปนเรื่องสําคัญอันดับแรก และผู เรียนไดรับการประเมิน

ความกาวหนาดวยตนเอง” ดังน้ันความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียนจึงเปนคุณลักษณะ

สําคัญตอการเรียนรูเปนรายบุคคลที่ควรเนนในโลกยุคปจจุบันเปนอยางย่ิง แตอยางไรก็ตาม การ

เรียนรูดวยตนเองเปนสิ่งที่ดี แตการรูจักแตตนเอง  มีเฉพาะโลกของตัวเอง  ขาดความเขาใจตอผูอื่น  

ขาดการคิดแบบองครวม  ก็เปนสิ่งที่ครูผูสอนตองพึงตระหนัก 

เปนการจัดการเรียนรูที่ครูผูสอนเปลี่ยนบทบาทจาก“ผูสอน”(Teacher) เปน “ผูแนะนํา”

(Facilitator) การเรียนการสอนในช้ันเรียนน้ันครูมักจะเปนผูมีบทบาทมากที่สุดในช้ันเรียน ทําใหช้ัน

เรียนเปนกิจกรรมสําคัญของผูสอนไมใชผูเรียน นอกจากน้ีผูเรียนแตละคนก็มีโอกาสในการเรียนรูที่

แตกตางกันซึ่งเปนไปตามลักษณะการเรียน (Learning Style) ของแตละคน การจัดการเรียนรู e–

Learning จะทําใหผูเรียนเปนผูควบคุมการเรียนรูของตนเองได ไมข้ึนอยูกับผูอื่น ดังน้ัน บทบาทของ



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

28 

 

ครูในการสอนจะเปลี่ยนไป โดยครูจะเปนผูแนะนําวิธีการเรียน เสนอแนะแนวทางการเรียนรูตลอดจน

อํานวยความสะดวกในการเรียนรูของผูเรียน 

เปนการเรียนรูที่ผู เรียนเปลี่ยนบทบาทจาก“ผู เรียน” (Learner)  เปน “ผูแสวงหา” 

(Researcher) เมื่อบทบาทของครูเปลี่ยน บทบาทของผูเรียนก็ควรเปลี่ยนตาม โดยผูเรียนจะไมเปนผู

ที่คอยแตรับการสอน แตจะมีบทบาทเปนผูศึกษา ผูคนควา เสาะแสวงหาความรู สรางองคความรูและ

ใชองคความรูน้ันๆ ดวยตนเอง 

เปนการยายฐานการสอนจากหองเรียนจริง (Classroom-Based Instruction) ไปสูหองเรยีน

เสมือนบนเว็บ (Web-Based Instruction) ซึ่ง e–Learning เปนการเรียนการสอนผานระบบ

อินเตอรเน็ต โดยที่ผูเรียนเปนผูศึกษาหาความรูจากบทเรียนออนไลนที่ผูสอนจัดเตรียมไว และระบบ

การติดตอสื่อสารที่สามารถโตตอบกันไดทําใหมีลักษณะเหมือนกับหองเรียนหองหน่ึง ซึ่งเรียกวา 

หองเรียนเสมือน (Virtual classroom) ในการเรียนรูลักษณะน้ีครูตองยอมรับขอจํากัดบางประการ 

เชน ครูไมไดเปนผูควบคุมช้ันเรียน ไมไดเปนผูคอยสอดสองสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน อยางไรก็ตาม

ก็ยังมีพฤติกรรมที่ครูสามารถประเมินได เชน ความรับผิดชอบ ความใฝรูใฝเรียน ความพากเพียร

พยายาม ความสนใจ ความรวมมือ ฯลฯ ที่สามารถประเมินไดจากผลงานของผูเรียน และการ

ติดตอสื่อสารระหวางกันทางระบบอินเตอรเน็ต 

 

3.3 ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน (e–learning) 

ความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนในระบบ e–Learning (มนตชัย เทียนทอง, 2545:  

กิดานันท มลิทอง, 2548) ไดดังน้ี 

1. e–Learning เปนการเรียนการสอนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส รูปแบบการจัดการเรียน

การสอนในสภาพแวดลอมที่ใชคอมพิวเตอร เครือขายคอมพิวเตอรหรือเครือขายอินเทอรเน็ตเปน

ชองทางและเปนเครื่องมือในการนําเสนอและถายทอดเน้ือหา รวมทั้งกลยุทธการสอนไปยังผูเรียน 

2. เน้ือหาและวิธีการสอนของ e–Learning จะใชสื่อผสมอิเล็กทรอนิกส (Electronics 

Multimedia) ไดแก ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร เสียง ขอความ และเครื่องมือตาง ๆ ที่ระบบ

บริหารจัดการการเรียนรูไดจัดเตรียมไวใหมาประยุกตใชรวมกันอยางเหมาะสม 

3. กิจกรรมการเรยีนการสอนของ e–Learning ไดกําหนดวัตถุประสงคและออกแบบไว

อยางอยางเปนระบบ โดยอาศัยทฤษฎีการเรียนการสอนและการเรียนรูเปนแนวคิดสําคัญ 

4. ระบบการเรียนการสอนมีการจัดเตรียมเครื่องมือสนับสนุนในการสรางปฏิสัมพันธ

ระหวางผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกับระบบ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนองคความรู

และเรียนรูรวมกัน (Collaborative) ทั้ งการมีปฏิสัมพันธแบบประสานเวลา (Synchronous 

interaction) และการโตตอบแบบไมประสานเวลา (Asynchronous interaction) 
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5. กระบวนการจัดการบริหารการเรียนการสอน เนนการนําซอฟตแวรที่เรียกวาระบบ

บริหารการจัดการเน้ือหาและจดัการการเรยีนการสอน (Learning Content Management System 

: LCMS) หรือ ระบบบริหารจัดการการเรียนรู (Learning Management System : LMS) มาบริหาร

จัดการอยางอัตโนมัติเปนสําคัญ ต้ังแตเริ่มตนลงทะเบียนเรียนจนถึงข้ันตอนการประเมินผล 

6. ลักษณะการจัดการเรียนการสอนเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอนแบบทางไกล 

(Distance Learning) สามารถเรียนไดทุกสถานที่ ทุกเวลา ทุกเรื่อง เน่ืองจากเน้ือหาบทเรียนและ

กิจกรรมนําเสนอไวตลอดเวลา (Online) ทําใหไมมีขอจํากัดดานสถานที่และเวลาในการเรียนเกิด

กระบวนการที่เรียกวาการเรียนรูแบบรวมกันเปนกลุม (group collaboration) 

7. เปนวิธีของการศึกษาแนวใหม (new education approaches) ซึ่งเปนการจัดการ

เรียนการสอนที่มีผูเช่ียวชาญสาขาตาง ๆ เปนผูสอนทั่วโลกรวมมือกัน แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกนั 

รวมทั้งมีสื่อและแหลงเรียนรูมากมายมหาศาลนอกเหนือจากที่ไดรับจากผูสอนกําหนดใหเหมือนในช้ัน

เรียนปกติ 

 

3.4 องคประกอบของการจัดการเรียนการสอนออนไลน (e–Learning) 

Khan (2008) กําหนดขอบขายงานงานสําหรับองคกรที่ตองการจัดการเรียนการสอนแบบ e–

Learning ใหมปีระสิทธิภาพ ระบบ e–Learning ควรจะมอีงคประกอบ 8 ดาน ดังน้ี 

1. ดานวิธีสอน (Pedagogical) หมายถึง ดานกระบวนการสอน ซึ่งเกี่ยวของกับการ

วิเคราะหเน้ือหา วิเคราะหผูเรียน กิจกรรมและสื่อการสอน การออกแบบวิธีการสอน รวมทั้งการ

กําหนดกลยุทธการสอนในสภาพแวดลอมแบบ e–Learning ใหมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

2. ดานเทคโนโลยี (Technological) หมายถึง การสํารวจ การวางแผน การพัฒนาและ

การบํารุงรักษาเกี่ยวกบัโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก เครือขายคอมพิวเตอร 

ฮารดแวรและซอฟตแวรคอมพิวเตอร สถานที่บริการ เพื่อใหองคกรสามารถรองรบัการใช e–

Learning ได 

3. ดานการออกแบบสวนเช่ือมตอ (Interface Design) หมายถึง การออกแบบภาพรวม

ของระบบ e–Learning ใหเหมาะสมและรูสึกนาสนใจ (Look and Feel) อาทิเชน การออกแบบ

จอภาพรวมแตละหนา การออกแบบทัง้เว็บไซต การออกแบบการนําเสนอเน้ือหา การติดตอประสาน

กับผูเรียนขณะสืบคนและเรียนเน้ือหา 

4. ดานการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินผลผูเรียน การประเมินการ

สอน และการประเมินสภาพจัดการเรียนการสอนแบบ e–Learning 
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5. ดานการบริหารจัดการ (Management) หมายถึง การบํารุงดูแลรักษาระบบ e–

Learning ใหอยูในสามารถการเรียนการสอนและใหสารสารสารสนเทศแกผู เรียนไดอย างมี

ประสิทธิภาพตลอดเวลา 

6. ดานทรัพยากรสนับสนุน (Resource Support) หมายถึง การจัดเตรียมทรัพยากร

ตางๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนอยางมีคุณภาพ เหมาะสมและเพียงพอ ทําใหการเรียนการสอนบรรลุ

เปาหมายได 

7. ดานจริยธรรม (Ethical) หมายถึง การพิจารณาความเหมาะสมดานจริยธรรมและ

คุณธรรม เน่ืองจาก e–Learning สามารถมีผูเรียนหลากหลายและแตกตางกันในระบบได ผูเรียนอาจ

มาจากตางภูมิภาค ตางวัฒนธรรม ตางศาสนาทั่วโลก ดังน้ันจึงตองคํานึงผลกระทบดานจริยธรรมที่

เกี่ยวของดวย 

8. ดานหนวยงานรับผิดชอบ (Institutional) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในระบบ 

e–Learning ตองมีหนวยงานรับผิดชอบในดานตาง ๆ ขององคกรอยางชัดเจน เชน ฝายบริหารฝาย

วิชาการและฝายสวัสดิการนักศึกษา 

พิชัย ทองดีเลิศ (2547) กลาววา ในการจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนผานเว็ปน้ัน 

โดยทั่วไปมีองคประกอบที่เกี่ยวของกัน 3 ประการ คือ 

1. องคประกอบดานการนําเสนอกิจกรรมการเรียนการสอน ไดแก เว็บเพจหนาตางๆ ที่

ผูสอนใชการนําเสนอกิจกรรมการเรียนการสอน ไมวาจะเปนการนําเสนอเน้ือหา การทําแบบฝกหัด

หรือกิจกรรมเสริมรวมทั้งการประเมินผูเรียน ซึ่งจัดไดวาเปนองคประกอบหลักสําหรับบทเรียนบน

เครือขาย เว็บเพจเหลาน้ีประกอบดวย หนาแรกหรือโฮมเพจ หนาแนะนําบทเรียน หรือรายวิชา หนา

แนะนําผูสอน ผูเรียน หนานําเสนอเน้ือหา หนาแบบฝกหัด หนากิจกรรมกลุม หนาสรุป หนาการ

ทดสอบ หนาความรูเพิ่มเติม และอื่นๆ เปนตน 

2. องคประกอบดานการติดตอสื่อสาร เปนองคประกอบที่ทําใหบทเรียนบนเครือขายมี

ความแตกตางจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยทั่วไป เน่ืองจากชวยใหผูสอนผูเรียน สามารถ

ติดตอสื่อสารระหวางกันได ทั้งในรูปของการสั่งงาน การอภิปรายกลุม หรือการใหเสนอแนะรายบคุคล 

โดยผานเครื่องมือตางๆ ของระบบเครือขาย ไดแก ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E mail) กระดานสนทนา 

โปรแกรมสนทนา หรือหากมีความพรอมในเรื่องอุปกรณก็อาจถึงข้ันจัดใหมีการถายทอดสัญญาณภาพ

และเสียงสด (Live Broadcast) บนระบบเครือขายก็ได เปนตน 

3. องคประกอบดานการบริหารจัดการ ในการจัดการเรียนการสอนบทเว็บอยางเต็ม

รูปแบบ จําเปนตองมีระบบที่ใชสําหรับบริหารจัดการรายวิชา (Course Management System) เขา

มาเกี่ยวของ ซึ่งทําหนาที่เปนเครื่องมือที่อํานวยความสะดวกแกผูใชในการจัดการเรียนการสอนบน

เครือขาย ทั้งในกลุมของผูสอน ผูเรียน และผูบริหารบนเครือขาย ในดานตางๆ เชน การลงทะเบียน
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เรียน ระบบเขาออกช้ันเรียน ฐานขอมูลผูเรียน การเตรียมเน้ือหาบทเรียน การเก็บผลคะแนน สถิติ

การเขาเรียนและพฤติกรรมผูเขาเรียน รวมทั้งระบบการสืบคน เปนตน 

 

3.5 ประเภทของ e–learning 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) กลาวถึงประเภทของ e–Learning โดยใชเกณฑการนําเสนอ

เน้ือหาบทเรียน e–Learning ซึ่งสามารถถายทอดเน้ือหาไดเปน 3 ลักษณะดังน้ี 

1. ระดับเนนขอความออนไลน (Text Online) หมายถึง เน้ือหาของ e–Learning ใน

ระดับน้ีจะอยูในรูปของขอความเปนหลัก e–Learning ในลักษณะน้ีจะเหมือนกับการสอนบนเว็บ 

(WBI) ที่เนนเน้ือหาที่ขอความ ตัวอักษรเปนหลัก ซึ่งมีขอดีก็คือ การประหยัดเวลาและคาใชจายในการ

ผลิตเน้ือหาและการบริหารจัดการรายวิชา โดยผูสอนหรือผูเช่ียวชาญ เน้ือหาสามารถผลิตไดดวย

ตนเอง 

2. ระดับรายวิชาออนไลนเชิงโตตอบและประหยัด (Low Cost Interactive Online 

Course) หมายถึงเน้ือหาของ e–Learning ในระดับน้ีจะอยูในรูปของตัวอักษร ภาพ เสียงและวีดิทัศน

ที่ผลิตข้ึนมาอยางงาย ๆ ประกอบการเรียนการสอน e–Learning ในระดับหน่ึงและสองน้ีควรจะตอง

มีการพัฒนา CMS ที่ดี เพื่อชวยผูสอนหรือผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาในการสรางและปรับเน้ือหาให

ทันสมัยไดอยางสะดวกดวยตนเอง 

3. ระดับรายวิชาออนไลนคุณภาพสูง (High Quality Online Course) หมายถึงเน้ือหา

ของ e–Learning ในระดับน้ีจะอยูในรูปของมัลติมีเดียที่มีลักษณะมืออาชีพ กลาวคือ การผลิตตองใช

ทีมงานในการผลิตที่ประกอบดวย ผูเช่ียวชาญเน้ือหา (content experts) ผูเช่ียวชาญการออกแบบ

การสอน (Instructional designers) และผูเช่ียวชาญการผลิตมัลติมีเดีย (Multimedia experts) ซึ่ง

หมายรวมถึงโปรแกรมเมอร (Programmer) นักออกแบบกราฟก (Graphic designers)และ/หรือ 

ผูเช่ียวชาญในการผลิตแอนิเมช่ัน (Animation experts) e–Learning ในลักษณะน้ีจะตองมีการใช

เครื่องมือหรือโปรแกรมเฉพาะเพิ่มเติมสําหรับทั้งในการผลิตและเรียกดูเน้ือหาดวยตัวอยางโปรแกรม

ในการผลิต เชน Macromedia Flash โปรแกรม Flash Player และโปรแกรม Real Player Plus 

เปนตน 

 

3.6 ประโยชนและขอจํากัดของระบบ  e–learning 

มนตชัย เทียนทอง (2545)ไดกลาวถึงประโยชนของ e–Learning ที่มีตอการเรียนการสอน

และการฝกอบรม ซึ่งเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาทําใหการสรางสรรคองคความรูเกิดข้ึนกับผูเรียน

อยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากกําลังคนถือวาเปนทรัพยากรที่สําคัญในการขับเคลื่อนองคกรทุกระดับ

ใหกาวไปในทิศทางที่ถูกตอง จึงจําเปนตองไดรับการศึกษาที่ถูกตองและเหมาะสมซึ่ง e–Learning 
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เปนวิธีการที่ไดรับการยอมรับกันทั้งในปจจุบันและในอนาคตซึ่งสังคมไดเปลี่ยนแปลงไป e–Learning 

สามารถพัฒนากําลังคนไดอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีประโยชนตาง ๆ ดังน้ี 

1.  ความสะดวกสบาย (Convenient)  ระบบการเรียนการสอนของ e–Learning 

สามารถจัดการศึกษาใหกับผูเรียนไดตามความตองการโดยไมตองอาศัยช้ันเรียน ผูเรียนที่อาศัยอยูใน

ชุมชนหางไกลหรือมีภารกิจหนาที่การงานประจําอยู ก็สามารถลงทะเบียนเพื่อศึกษาบทเรียนผาน e–

Learning ได ทั้งที่อยูที่บานพักอาศัยหรือสถานที่ทํางาน เพียงแตตอเช่ือมเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัว

เขากับเครื่องเซิรฟเวอรของ e–Learning ผานเครือขายอินเตอรเน็ตเทาน้ันก็ศึกษาบทเรียนได

เน่ืองจากการเช่ือมตอเขาระบบตองการเพียงช่ือผูใชและรหัสผานเทาน้ัน ซึ่งงายตอการจดจําและ

สะดวก สบายกวาการนําเอกสารหรือหนังสือติดตัวไปศึกษานอกสถานที่ 

2. ความสัมพันธกับปจจุบัน (Relevant) เน้ือหาสาระและขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฏอยูใน

ระบบการเรียนการสอนของ e–Learning สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณปจจุบันไดงายซึ่งมี

ความทันสมัยและสัมพันธกับปจจุบันมากกวาเน้ือหาสาระและขอมูลในการเรยีนการสอนแบบปกติ ซึ่ง

เปนการดําเนินการตามหลักสูตรที่กําหนดไวกอนลวงหนาหลายป โดยเฉพาะอยางย่ิงการฝกอบรมใน

สถานประกอบการที่ตองการองคความรูใหม ๆ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความพรอมที่

จะสามารถแขงขันไดในตลาดโลก ระบบ e–Learning ซึ่งเน้ือหาสาระไดถูกเก็บไวในเซิรฟเวอร

สวนกลางสามารถดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลเหลาน้ันใหทันสมัยและสัมพันธกับสถานการณ

ปจจุบันไดงายกวาและรวดเร็วกวา 

3. ความเร็วแบบทันทีทันใด (Immediate) ผูเรียนในระบบ e–Learning เพียงแตคลิก

เมาสเพื่อปฏิสัมพันธกับบทเรียนที่ปรากฏอยู ก็สามารถศึกษาบทเรียนไดทันทีโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้ง

การศึกษาและการฝกอบรมเพื่อประกอบอาชีพ เมื่อประสบกับปญหาใด ๆ  ก็สามารถตอเช่ือมเขากับ

ระบบและศึกษาขอมูลที่ปรากฏอยูใน e–Learning ไดทันที 

4. ความเปนเลิศของระบบ (Excellent) ไมเพียงแตการสรางสรรคองคความรูที่มี

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเทาน้ัน แต e–Learning ยังสามารถนําเสนอเน้ือหาสาระและระบบการ

จัดการที่มีความเปนเลิศ ทันสมัย และนาสนใจ ทําใหการเรียนการสอนผาน e–Learning เปนสื่อ

อิเล็กทรอนิกสที่ชวนติดตามมากกวาระบบการเรียนการสอนแบบปกติ สามารถจัดการบทเรียนได

ต้ังแตเริ่มบทเรียนจนถึงรายงานผลการเรียนไดครบสมบูรณ โดยไมตองเดินทางไปยังสถานศึกษาแต

อยางใด 

5. การมีปฏิสัมพันธ (Interactive) นอกจากการปฏิสัมพันธกับบทเรียนโดยตรงซึ่งถือวา

เปนรูปแบบปกติของการปฏิสัมพันธแลว ระบบ e–Learning ยังสามารถสรางสรรคการปฏิสัมพันธกบั

ผูเรียนที่อยูตางชุมชนดวยความสะดวกและมีประสิทธิภาพ เพื่อรวมกันสรางสรรคองคความรูใน

ลักษณะของระบบการเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning System) ทําใหการเรียนการสอน
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ผานเครือขายอินเตอรเน็ตมีลักษณะคลายกับการศึกษาในหองเรียนปกติมากข้ึน ซึ่งเปนประโยชนที่

สําคัญอีกประการหน่ึงที่ชดเชยการเรียนการสอนดวยตนเองซึ่งเคยไดรับการมองในแงลบวาเปนการ

เรียนรูรายบุคคลที่ผูเรียนไมมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมช้ันเรียน โดยการจัดการเรียนการสอนใหมี

สภาพแวดลอมในลักษณะของระบบการเรียนรูรวมกันหรือการจัดการเรียนการสอนตามแนวความคิด

ของกลุม ที่เรียกวา Constructivism System ทําใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางกลุมผูเรียนดวยกัน

มากข้ึน 

6. ความเปนสหวิชาการ (Interdisciplinary) การเรียนรูในระบบ e–Learning จะเปน

การเรียนรูที่เกี่ยวของกันหลายวิชา หรือเรียกวา สหวิชาการ ซึ่งมีความหลากหลายมากกวาการเรียน

การสอนในระบบปกติ ซึ่งเปนการจัดการตามหลักสูตรรายวิชาใดวิชาหน่ึงเทาน้ัน เน่ืองจากไมมี

ขอจํากัดทางดานเวลาการสอนเหมือนช้ันเรียนปกติ 

 

3.7 การประเมินประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ e - learning 

การประเมินผลการเรียนที่มีการเรียนการสอน e–Learning น้ัน มีลักษณะที่แตกตางอยูบาง 

แตก็อยูบนพื้นฐานความตองการใหมีการเรียนการสอนผานเว็บ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตอการ

เรียนการสอน   สําหรับการประเมินในแงของการจัดการเรียนการสอนผานเว็บ ซึ่งจัดวาเปนการ

จัดการเรียนการสอนทางไกล  วิธีในการประเมินผลสามารถทําไดทั้งผูสอนประเมินผูเรียนหรือให

ผูเรียนประเมินผลผูสอน ซึ่งองคประกอบที่ใชเปนมาตรฐานจะเปนคุณภาพของการเรียนการสอน วิธี

ประเมินผลที่ใชกันอยูในการประเมินผลมีหลายวิธีการ แตถาจะประเมินผลมีการเรียนการสอนผาน

เว็บก็ตองพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมและทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะกับ

เว็บซึ่งเปนการศึกษาทางไกลวิธีหน่ึง การประเมินผลแบบทั่วไป ที่เปนการประเมินระหวางเรียน 

(Formative Evaluation) กับการประเมินรวมหลังเรียน (Summative Evaluation) เปนวิธีการ

ประเมินผลสําหรับการเรียนการสอน โดย การประเมินระหวางเรียนสามารถทําไดตลอดเวลา   

ระหวางมีการเรียนการสอน เพื่อดูผลสะทอนของผูเรียนและดูผลที่คาดหวังไว อันจะนําไปปรับปรุง

การสอนอยางตอเน่ือง   ขณะที่การประเมินหลงัเรียนมักจะใชการตัดสนิในตอนทายของการเรยีน โดย

การใชแบบทดสอบเพื่อวัดผลตามจุดประสงคของรายวิชา 

พอตเตอร (Potter. 1998 ;  อางใน ไพฑูรย ศรีฟา, 2544) ไดเสนอวิธีการประเมินการเรียน 

การสอนผานเว็บ  ซึ่งเปนวิธีการที่ใชประเมินสําหรับการเรียนการสอนทางไกลผานเว็บของ

มหาวิทยาลัยจอรจ เมสัน   แบงการประเมินออกเปน 4 แบบ คือ  

1. การประเมินดวยเกรดในรายวิชา (Course Grades) เปนการประเมินที่ผูสอนให

คะแนนกับผูเรียน ซึ่งวิธีการน้ีกําหนดองคประกอบของวิชาชัดเจน เชน คะแนน 100 % แบงเปนการ
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สอบ 30% จากการมีสวนรวม 10% จากโครงงานกลุม 30% และงานที่มอบหมายในแตละสัปดาหอกี

30% เปนตน 

2. การประเมินรายคู (Peer Evaluation) เปนการประเมินกันเองระหวางคูของผูเรียน

ที่เลือกจับคูกันในการเรียนทางไกลดวยกันไมเคยพบกันหรือทํางานดวยกัน โดยใหทําโครงงานรวมกัน

ใหติดตอกันผานเว็บและสรางโครงงานเปนเว็บที่เปนแฟมสะสมงาน โดยแสดงเว็บใหนักเรียนคนอื่นๆ 

ไดเห็น และจะประเมินผลรายคูจากโครงงาน 

3. การประเมินตอเน่ือง (Continuous Evaluation) เปนการประเมินที่ผูเรียนตองสง

งานทุกๆ   สัปดาหใหกับผูสอน   โดยผูสอนจะใหขอเสนอแนะและตอบกลบัในทันที ถามีสิ่งที่ผิดพลาด

กับผูเรียนก็จะแกไขและประเมินตลอดเวลาในชวงระยะเวลาของวิชา 

4. การประเมินทายภาคเรียน (Final Course Evaluation) เปนการประเมินผลปกติ

ของการสอนที่ผูเรียนนําสง โดยการทําแบบสอบถามสงผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกสหรือเครื่องมืออื่น

ใดบนเว็บตามแตจะกําหนด เปนการประเมินตามแบบการสอนปกติที่จะตองตรวจสอบความกาวหนา 

และผลสัมฤทธ์ิการเรียนของผูเรียน  

โซวอรด (Soward. 1997;  อางใน ไพฑูรย ศรีฟา, 2544) ไดกลาวถึง การประเมินการเรียน

การสอนผานเว็บวา จะตองอยูบนฐานที่ผูใชเปนศูนยกลาง โดยใหนึกถึงเสมอวาเว็บไซตควรเนนใหผูใช

สามารถเขาใชไดสะดวกไมประสบปญหาติดขัดใดๆการประเมินเว็บไซตมีหลักการ ที่ตองประเมินคือ 

 1. การประเมินวัตถุประสงค ( Purpose) จะตองกําหนดวัตถุประสงควา  เพื่ออะไร เพื่อ

ใคร  และกลุมเปาหมาย คือใคร  

2. การประเมินลักษณะ (Identification) ควรจะทราบไดทันทีเมื่อเปดเว็บไซตเขาไปวา

เกี่ยวของกับเรื่องใด ซึ่งในหนาแรก (Homepage) จะทําหนาที่เปนปกในของหนังสือ (Title) ที่บอก

ลักษณะและรายละเอียดของเว็บน้ัน  

3. การประเมินภารกิจ (Authority) ในหนาแรกของเว็บจะตองบอกขนาดของเว็บและ

รายละเอียดของโครงสรางของเว็บ เชน แสดงที่อยูและเสนทางภายในเว็บ และช่ือผูออกแบบเว็บ  

4. การประเมินการจัดรูปแบบและการออกแบบ (Layout and Design) ผูออกแบบควร

จะประยุกตแนวคิดตามมุมมองของผูใช ความซับซอน เวลา รูปแบบที่เปนที่ตองการของผูใช  

5. การประเมินการเช่ือมโยง (Links) การเช่ือมโยงถือเปนหัวใจของเว็บ เปนสิ่งที่จําเปน

และมีผลตอการใช การเพิ่มจํานวนเช่ือมโยงโดยไมจําเปนจะไมเปนประโยชนตอผูใช ควรใชเครื่องมือ

สืบคนแทนการเช่ือมโยงที่ไมจําเปน  

6. การประเมินเน้ือหา (Content) เน้ือหาที่ เปนขอความ ภาพ หรือเสียง จะตอง

เหมาะสมกับเว็บและใหความสําคัญกับองคประกอบทุกสวนเทาเทียมกัน 
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คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติและสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได

เสนอเกณฑประเมินนวัตกรรมการเรียนการสอน มีทั้งหมด 4 เกณฑดวยกัน คือ 

เกณฑที่ 1 ระบบการเรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอรทําใหมีการเปลีย่นแปลงในดาน

ตาง ๆ ดังน้ีคือ 

1. ดานบทบาทของครู ครูไดมีการเปลี่ยนแปลงบทบาททั้งการเตรียมการสอน 

กระบวนการสอนและการวัดผล เชน ครูมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน

เพิ่มข้ึน ครูเปนผูช้ีแนะแนวทางมากกวาเปนผูสอน ครูและนักเรียนไดรวมกันทํางาน ครูรวมกันทํางาน

เปนทีมเพื่อพัฒนาใฝหาความรูเพิ่มเติมจากอินเตอรเน็ต 

2. ดานบทบาทของนักเรียน นักเรียนสามารถกําหนดการเรียนรูดวยตนเอง หาความรู

ดวยตนเองและมีสวนรวมในการหาความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ทํางานเปนกลุม  รวมมือกันทํางาน

กับครู  นักเรียนสามารถประเมินผลการเรียนรูไดดวยตนเอง 

3. สื่อการเรียนการสอน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางสื่อการสอน 

เกณฑที่ 2 ระบบการเรียนการสอนแบบ e–Learning ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

พระพุทธบาท เปนแหลงคนควาหาความรูและเผยแพรความรู  รวมทั้งสามารถเขาถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศไดงายและสะดวก 

เกณฑที่ 3 ในการประเมินผลนักเรียน มีการวัดทักษะ ความรู เจตคติ ความพึงพอใจ ไมเนน

ผลสัมฤทธ์ิดานความรูเพียงอยางเดียว และวัดดานกระบวนการเรียนรู กระบวนการทํางาน และ

กระบวนการแกปญหาของนักเรียน ใชการวัดหลายดานมาประเมินผลแทนการประเมินผลจากเพียง

ดานเดียว 

เกณฑที่ 4 ระบบการเรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอรที่พัฒนาข้ึนสามารถที่จะ

นําไปใชในหองเรียนอื่น วิชาอื่น หรือสถาบันการศึกษาอื่นได 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  ภัทรนฤน  เจริญลาภ(2552) ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียน e-Learning ชุดวิชาการ

พัฒนาศักยภาพระบบบริการการพยาบาล  ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการวิจัยพบวาผลการวิจัยพบวา 1. ไดบทเรียน e-Learning เรื่อง

ทฤษฎีทางการพยาบาลและการบริหาร ในการพัฒนาระบบบริการพยาบาลผานการประเมินจากผู

เช่ียวชาญอยูในระดับเหมาะสมมากทุกดาน 2. ผลการวิจัยเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนการ

ทดสอบนักศึกษาในกลุมทดลองและ กลุมควบคุมกอนการทดลอง ไมมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบนักศึกษาในกลุ

มทดลองและกลุมควบคุมหลังการ ทดลอง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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3. ผลการวิจัยคาเฉลี่ยของ ความพึงพอใจของนักศึกษากลุมทดลองตอการเรียน ดวยบทเรียน e-

Learning มีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก 

 อุลัย นิคม (2550) ทําการวิจัยเรื่องการสรางบทเรียนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง

การออกแบบกราฟฟก สําหรับงานบรจุภัณฑ ผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหา

และสื่อมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.85 และ 4.00 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี คาเทากับ 0.26 และ 0.02 

เมื่อเทียบกับเกณฑแลว ถือวาอยูในเกณฑดี บทเรียนผานระบบเครือขายที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ

เทากับ 81.58/85.56 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 เมื่อนําคะแนนสอบกอนเรียนและคะแนนสอบ

หลังเรียนมาวิเคราะหเพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของ

ผูเรียนสูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึง

พอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 

0.98 เมื่อเทียบกับเกณฑแลว ถือวาอยูในเกณฑมาก 

 นงนุช ศิริ โรจน  (2552)  ทําการ วิจัย เรื่องรูปแบบของ e-learning Courseware ใน

สถาบันการศึกษา The Patterns of E-Learning Courseware in Educational Institution การ

วิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงเอกสาร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบ e-learning Courseware ใน

สถาบันการศึกษา ผลการวิจัยพบวา สถาบันการศึกษามีการใชรูปแบบของ e-learning courseware 

ระบบการเรียนการสอน 4 รูปแบบใหญๆคือ 1) การเรียงลําดับการนําเสนอ (presentation 

sequence) ซึ่งเปนรูปแบบทีเ่หมาะสําหรบัการถายทอดเน้ือหาที่ไมซบัซอน 2) แบบฝกหัด (drill and 

practice) เปนรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการถายทอดเน้ือหาที่เนนการฝกทบทวน 3)หองปฏิบัติการ

เสมือนจริง (lab virtual) รูปแบบน้ีเหมาะสําหรับการถายทอดเน้ือหาวิชาทางวิทยาศาสตร และ 4) 

เกมส (Game) เหมาะสําหรับการถายทอดเน้ือหาวิชาที่ตองการฝกและทบทวน แตปรับเปลี่ยนการ

นําเสนอใหสนุกสนานและทาทายผูเรียน เพื่อเราความสนใจในบทเรียน 

 

4. ความพึงพอใจ 

4.1 ความหมายของความพึงพอใจ  

มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงความหมายของ ความพึงพอใจ ไวดังน้ี 

Good (1973) ไดกลาวถึงความหมายของความพึงพอใจวา หมายถึง คุณภาพหรือระดับความ

พึงพอใจ ซึ่งเปนผลจากความสนใจตางๆและทัศนคติของบุคคลตอกิจกรรม 

Shally(1975) ไดศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ สรุปไดวาความพึงพอใจเปน

ความรูสองแบบของมนุษยคือ ความรูสึกทางบวก และความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวก เปน

ความรูสึกที่เกิดข้ึนแลวจะทําใหมีความสุข ความสุขน้ีเปนความรูสึกที่แตกตางจากความรูสึกทางบวก

อื่นๆกลาวคือ เปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับ ความสุขสามารถทําใหเกิดความสุขทางบวกเพิ่มข้ึนได
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อีก ดังน้ันจะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกที่ซับซอนและความสุขน้ีจะมีผลตอบุคคลมากกวา

ความรูสึกทางบวกอื่นๆ ความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวก และความรูสึกมีความสัมพันธของ

ความรูสึกทั้งสามน้ีเรียกวา ระบบความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเมื่อระบบความพึงพอใจ

มีความรูสึกทางบวกมากกวาทางลบ 

Wallerstein (1995) ไดใหความหมายของความพึงพอใจวา เปนความรูสึกที่เกิดข้ึนเมื่อไดรบั

ผลสําเร็จตามความมุงหมาย ความพึงพอใจเปนกระบวนการทางจิตวิทยาไมสามารถมองเห็นชัดเจนได 

แตสามารถคาดคะเนไดวามีหรือไมมี จากการสังเกตพฤติกรรมของคนเทาน้ัน การที่ทําใหคนพึงพอใจ

มีปจจัยและองคประกอบที่เปนสาเหตุของความพึงพอใจ 

 สงา ภูณรงค (2540) ไดกลาววาความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกที่เกิดข้ึน เมื่อไดรับ

ความสําเร็จตามความมุงหมาย หรือเปนความรูสึกข้ันสุดทายที่ไดรับผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 

กลาวโดยสรุป ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก หรือ ทาที ของมนุษยเกิดข้ึนเมื่อไดรับ

ผลสําเร็จตามความมุงหมาย โดยความพึงพอใจเปนกระบวนการทางจิตวิทยาที่ไมสามารถมองเห็นได

แตสามารถคาดคะเนไดวามีหรือไมมี จากการสังเกตพฤติกรรมของคน 

 

4.2  แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 

 มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของแนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจไวดังน้ี 

ทฤษฏีของมาสโลว (Maslows general theory of human motivation) 

มาสโลว (Maslow) ซึ่งกลาวถึง ความตองการพื้นฐานของมนุษย (Human basic needs)

แบงออกเปน 5 ข้ัน และความตองการข้ันแรกจะตองไดรับการตอบสนองกอนจึงจะสามรถตอบสนอง

ความตองการข้ันตอไปได โดยแบงความตองการข้ันพื้นฐานของมนุษย ออกเปน 5 ข้ันดังน้ี  

1. ความตองการทางกาย (Physical needs) เปนความตองการข้ันพื้นฐานที่เปนความ

จําเปนตอการอยูรอดของชีวิตมนุษย ไดแก ความตองการอากาศ อาหาร นํ้า ยารักษาโรค เครื่องนุงหม 

ที่อยูอาศัย การขับถาย การพักผอน การหลีกหนีความเจ็บปวด การเคลื่อนไหวและความตองการทาง

เพศ 

2. ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (Safety and security needs) ไดแกความ

ตองการความมั่นคงความเทาเทียม ความเสมอภาค ความไววางใจ ตลอดจนความปลอดภัยจาก

สิ่งแวดลอมที่อันตราย 

3. ความตองการความรักและความเปนเจาของ (Love and belonging) ไดแกความ

ตองการความรักความใกลชิด ความอบอุนเห็นอกเห็นใจ ความเปนเจาของ 

4. ความตองการการยอมรับนับถือ(Esteem needs) ไดแก การตระหนักในคุณคาและ

ความสามารถ ตองการไดรับการยอมรับจากผูอื่นการไดรับความเปนอิสระ 
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5. ความตองการที่จะบรรลุถึงความสําเร็จสมหวังในชีวิต (Setfactualization) ไดแก

ความตองการที่อยากจะสําเร็จตามความนึกคิดหรือความคาดหวังทะเยอทะยานใฝฝน 

 

 
 

ภาพที่ 3 ลําดับขั้นความพึงพอใจของมาสโลว 

ที่มา : https://sirikanya926.files.wordpress.com/2014/01/maslow.png 

 

ทฤษฎีความตองการของเมอรเรย (Murrey’s Manifest Needs Theory) ประกอบดวย

ความตองการ 4 ประการ คือความตองการความสําเร็จ ความตองการความสัมพันธความตองการ

อิสระ และความตองการอํานาจ ซึ่งความตองการเหลาน้ีอาจเกดิข้ึนพรอมกัน โดยบางดานสูง บางดาน

ตํ่าก็ได และไมจําเปนตองเกิดข้ึนเรียงเปนลําดับ 

 

4.3 การวัดความพึงพอใจ 

ปริญญา จเรรัชตและคณะ (2546) กลาววามาตรวัดความพึงพอใจสามารถกระทาไดหลายวิธี

ไดแก 

               1. การใชแบบสอบถามโดยผูสอบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อตองการทราบความ

คิดเห็นซึ่งสามารถทาไดในลักษณะที่กาหนดคาตอบใหเลือก หรือตอบคาถามอิสระคาถามดังกลาวอาจ

ถามความพึงพอใจในดานตางๆ เชนการบริการการบริหารและเงื่อนไขตางๆเปนตน  

               2. การสัมภาษณเปนวิธีวัดความพึงพอใจทางตรงทางหน่ึงซึ่งตองอาศัยเทคนิค และวิธีการ

ที่ดีที่จะทาใหไดขอมูลที่เปนจริงได  
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               3. การสังเกตเปนวิธีการวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเปาหมาย ไมวา

จะแสดงออกจากการพูดกิริยาทาทาง วิธีน้ีจะตองอาศัยการกระทาอยางจริงจัง และการสังเกตอยางมี

ระเบียบแบบแผน 

 ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2543 : 66 - 122) ไดกลาววา เครื่องมือที่จะนํามาเรา

ความรูสึกของบุคคลที่นิยมนามาใชวัด ซึ่งมีความเปนปรนัย สะดวกในการสราง และการนาไปใชวัด 

และไดรับการนิยมก็คือ แบบสอบถาม ซึ่งสามารถสรางไดในลักษณะตาง ๆ ดังน้ี  

1. การสรางแบบเทอรสโตน (Thurstone’s method) เปนลักษณะที่มีขอความใหอาน 

แลวผูตอบแสดงความคิดเห็นวา มีความคิดเห็นเชิงบวกกลางหรือมีความคิดเห็นเชิงลบโดยไมมีตัวเลข  

2. การสรางแบบลิเกิต (Likert’s method) มีลักษณะเปนขอความที่แสดงความรูสึก ซึ่ง

มีลักษณะทางบวก ทางลบหรือผสมกันก็ได โดยกําหนดคาเปนเชิงปริมาณในรูปของตัวเลข  

3. การสรางแบบออสกูด (Osgood’s method) มีลักษณะเปนขอความ โดยพิจารณา

รวมกับคาตอบซึ่งเปนคาคุณศัพท แลวผูตอบพิจารณาวาความรูสึกของผูตอบโนมเอียงไปทางใด 

ในการวัดความพึงพอใจสามารถจัดทําเครื่องมือวัดไดดังน้ี 

บุญชม ศรีสะอาด ( 2542 : 99) ไดกลาวถึงการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน

ลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับมีเกณฑ การให

คะแนน ดังน้ี  

คะแนน 5 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากที่สุด  

คะแนน 4 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก  

คะแนน 3 หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง  

คะแนน 2 หมายถึง ความพึงพอใจระดับนอย  

คะแนน 1 หมายถึง ความพึงพอใจระดับนอยทีสุ่ด 

 

โดยมีเกณฑในการตัดสินความพงึพอใจของผูเรียน ดังน้ี 

 

คาเฉลี่ยระหวาง 4.51 - 5.00 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากทีสุ่ด  

คาเฉลี่ยระหวาง 3.51 - 4.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก  

คาเฉลี่ยระหวาง 2.51 - 3.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง  

คาเฉลี่ยระหวาง 1.51 - 2.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจนอย  

   คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจนอยทีสุ่ด 
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กลาวโดยสรุป การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนเปนแบบสอบถามความพึง

พอใจ ในการรวบรวมขอมูลดวยเครื่องมือที่เปนมาตราสวนประมาณคา สอบถามความพึงพอใจของ

ผูเรียน ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหคาคะแนนของระดับความพึง 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 รอยพิมพ ใจเพชรกุลและคณะ (2553) ไดศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ

จัดการเรียนการสอนและการใหบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วัตถุประสงคในการวิจัย

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนและการใหบริการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการ

เรียนการสอนอยูในระดับมากเรียงลําดับคาเฉลี่ยรายดานจากมากไปนอย 3 ลําดับคือดานอาจารยผู

สอนดานการจัดหลักสูตรและดานการเรียนการสอนสวนความพึงพอใจตอการใหบริการคือการให

บริการวิชาการอยูในระดับมากและการใหบริการทั่วไปอยูในระดับปานกลางสําหรับการเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนจําแนกตามเพศช้ันเรียนและสังกัดคณะโดย

ภาพรวมระดับความพึงพอใจไมมีความแตกตางกันและเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาต

อการใหบริการวิชาการและบริการทั่วไปจําแนกตามเพศและสังกัดคณะพบวามีความแตกตางกันแต

เมื่อจําแนกตามช้ันเรียนพบวาไมมีความแตกตางกัน 

 จันทนา สุนทรอดิศัย (2554) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสที่มีตอความพึงพอใจในชีวิตของผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัด

สวัสดิการสังคมผูสูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตาม

แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสที่มีตอความพึงพอใจในชีวิตของผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุ 2) เพื่อเปรียบ เทียบผลกอนและหลังการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตาม

แนวคิดนีโอฮิวเมนนิสที่มีตอความพึงพอใจในชีวิตของผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของกลุมทดลองที่มีตอกิจกรรมการศึกษานอก

ระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสที่มีตอความพึงพอใจในชีวิตของผูสูงอายุ ผลการศึกษาพบวา 

1.ผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค มีความตองการใหจัดกิจกรรม

การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสรางความพึงพอใจในชีวิตของผูสูงอายุ โดยลักษณะของ

กิจกรรมควรเปนกิจกรรมที่สนุกสนาน สงเสริมความกระตือรอืรนในการดําเนินชีวิต มีชีวิตชีวา มีความ

ปลอยวาง มีความสงเสริมลักษณะอารมณที่เปนสุข สงเสริมการชวยเหลือผูอื่น และมอบความรัก 

ความเมตตาที่ย่ิงใหญ ที่ทําใหผูสูงอายุไดมีสวนรวมในกิจกรรม 2. ผลการทดลองกิจกรรม พบวา กลุม

ทดลองมีคาเฉลี่ยดานความมีชีวิตชีวา มองตนเองในดานบวก และลักษณะอารมณที่เปนสุข หลักการ

ทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ผลการทดลองกิจกรรม พบวา 
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กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอ

ฮิวแมนนิสที่มีตอความพึงพอใจในชีวิตของผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ อยู

ในระดับมากที่สุด 

 แพรวกมล ชาปะวัง (2556) ทําการศึกษาในการวิเคราะหความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาทีม่ี

ตอลักษณะการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธโดยประยุกตใชโมเดลคาโน ผลการวิจัย

พบวา 1. ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอลักษณะการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธเมื่อจําแนกตามสาขาวิชาพบวา การใหคําปรึกษาแบบปลอยเปนลักษณะที่นิสิตนักศึกษา

รูสึกเฉยๆทั้งนิสิตนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร ยกเวนในข้ันตอนการทบทวนเอกสาร/

งานวิจัยที่เกี่ยวของ และการเสนอโครงรางวิทยานิพนธเปนลักษณะที่ดึงดูดใหรูสึกพึงพอใจมากสาํหรบั

นิสิตนักศึกษากลุมวิทยาศาสตร สวนการใหคําปรึกษาแบบปอนพบวาเปนลักษณะที่นิสิตนักศึกษารูสึก

เฉยๆทั้งนิสิตนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร เมื่อจําแนกตามประเภทหลักสูตรพบวา 

การใหคําปรึกษาแบบปลอยเปนลักษณะที่นิสิตนักศึกษารูสึกเฉยๆทั้งนิสิตนักศึกษากลุมในเวลาและ

นอกเวลาราชการ ยกเวนในข้ันตอนการเสนอโครงรางวิทยานิพนธเปนลักษณะที่ดึงดูดใหพึงพอใจ

สําหรับทั้งนิสิตนักศึกษากลุมในเวลาและนอกเวลาราชการ สวนการใหคําปรึกษาแบบปอนพบวาเปน

ลักษณะที่นิสิตนักศึกษารูสึกเฉยๆทั้งนิสิตนักศึกษาในกลุมในเวลาและนอกเวลาราชการ 2. ความพึง

พอใจของนิสิตนักศึกษาที่มีตอลักษณะการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจําแนกตาม

สาขาวิชาพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 กรณีการใหคําปรึกษาแบบ

ปลอย (ในข้ันตอนการเลือกหัวขอวิทยานิพนธ การทบทวนเอกสาร/งานวิจัย ที่เกี่ยวของ การเสนอ

โครงรางวิทยานิพนธ การเก็บขอมูลวิจัย การสรุปผลการวิจัย การเขียนรูปเลมวิทยานิพนธ) และกรณี

การใหคําปรึกษาแบบปอน (ในข้ันตอนการทบทวนเอกสาร/งานวิจัยที่เกี่ยวของ การวิเคราะหขอมูล

วิจัย และการเขียนรูปเลมวิทยานิพนธ) และ 3. ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาที่มีตอลักษณะการให

คําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจําแนกตามประเภทหลักสูตรที่เรียนพบวา มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กรณีการใหคําปรึกษาแบบปลอย (ในข้ันตอน การ

สรุปผลการวิจัย การเขียนรูปเลมวิทยานิพนธ) และกรณีการใหคําปรึกษาแบบปอน (ในข้ันตอนการ

เลือกหัวขอวิทยานิพนธ และการเขียนรูปเลมวิทยานิพนธ) 

 อรวรรณ ระยา (2556) ไดศึกษาเกี่ยวกับศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของผูใชสื่อแอ

นิเมช่ันชวยในการจัดการเรียนการสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 4 ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับความพึงพอใจของผูใชสื่อแอนิเมช่ัน ชวยในการ

จัดการเรียนการสอนมีระดับความพึงพอใจระดับดี 2) ความคิดเห็นของผูใชสื่อแอนิเมช่ัน ชวยในการ

จัดการเรียนการสอน อันดับ 1 คือ สื่อแอนิเมช่ัน ชวยในการจัดการเรียนการสอนทําใหนักเรยีนมีความ

กระตือรือรนที่จะเรียนมากข้ึน รองลงมาคือ สื่อแอนิเมช่ัน ชวยลด  ภาระงานสอนของครูไดดี และ
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นักเรียนมีความสนใจมากข้ึน และอันดับ 3 คือ สื่อแอนิเมช่ัน มีเน้ือหาสวนใหญดีแลวแตควรใหงาย

กวาน้ี สวนอันดับสุดทายคือ เน้ือหาไมครอบคลุมทั้งหมดของรายวิชาและภาษาที่ใชไมเหมาะกับเด็ก

ระดับประถมศึกษา เน่ืองจากยากเกินไป 

 สายสุนีย เจริญสุข และอารียา ศรีประเสริฐ (2559) ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประเมิน

ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูผาน

เครือขายอินเทอรเน็ต การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน

ที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต ผล

การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่เขาถึงการใชระบบทุกคนมีความพึงพอใจตอการใชระบบที่พัฒนาอยูใน

ระดับมาก 

  

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5.1 ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

Good (1973) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธ์ิ (Achievement) หมายถึง ความสําเร็จ ความ

คลองแคลว ความชํานาญในการใชทักษะหรือการประยุกตใชความรูตาง ๆ  สวนผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน (Academic Achievement) หมายถึง ความรูหรือทกัษะอันเกิดจากการเรียนรูในวิชาตางๆ ที่

ไดเรียนมาแลวซงไดจากการทดสอบของครูผูสอนหรอืผูรับผิดชอบในการสอนหรือทั้งสองอยางรวมกัน 

 ทิศนา แขมมณี (2548) กลาววาผลสัมฤทธ์ิ คือการทําใหสําเร็จ หรือประสิทธิภาพทางดาน

การกระทําในทักษะที่กําหนดหรอืดานความรู สวนผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน หมายถึง การเขาถึงความรู 

การพัฒนาทักษะในดานการเรียน ซึ่งอาจจะพิจารณาจากคะแนนสอบที่กําหนดใหคะแนนที่ไดจากงาน

ที่ครูมอบหมายใหหรือทั้งสองอยาง 

 อัจฉรา สุขารมณ และ อรพินทร ชูชม (2530)  กลาววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง 

ความสําเร็จที่ไดจากการทํางานที่ตองอาศัยความพยายามจํานวนหน่ึงซึ่งอาจผลมาจากการกระทําที่

อาศัยความสามารถทางรางกายหรือสมอง ดังน้ัน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึงเปนขนาดของ

ความสําเร็จที่ไดจากการเรียนที่ อาศัยการทดสอบ 

 

5.2 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสมฤทธิ์ทางการเรียน 

มีนักวิชาการ และนักการศึกษาไดกลาวถึง ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิไว ดังน้ี 

ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2538) ไดแบงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิไว เปน 2 

ประเภทคือ 
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1. แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดขอคําถามที่ครูเปนผูสรางข้ึนซึ่งเปนขอคําถาม

เกี่ยวกับความรูที่นักเรียนไดเรียนในหองเรียนวานักเรียนมีความรูมากแคไหน บกพรองที่ตรงไหนจะได

สอนซอมเสริม หรือวัดดูความพรอมที่จะข้ึนบทเรียนใหม ตามแตครูปรารถนา 

2. แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทน้ีสรางข้ึนจากผูเช่ียวชาญในแตละ

สาขาวิชาหรือจากครูผูสอนวิชาน้ันๆ แตผานการทดลองคุณภาพหลายครั้งจนกระทั่งมีคุณภาพดีพอ 

จึงสรางเกณฑปกติดของแบบทดสอบน้ัน สามารถใชเปนหลักเปรียบเทียบเพื่อประเมินคาของการ

เรียนการสอนในเรื่องใดๆ ก็ได จะใชวัดความงอกงามของเด็กแตละวัยในแตละกลุมแตละภาคก็ได จะ

ใชสําหรับใหครูวินิจฉัยผลสัมฤทธ์ิระหวางวิชาตางๆ ในเด็กแตละคนก็ได ขอสอบมาตรฐานนอกจากจะ

มีคุณภาพของแบบทดสอบสูงแลวยังมีมาตรฐานในดานดําเนินการสอบ คือ ไมวา โรงเรียนใด หรือสวน

ราชการใดจะนําไปใชตองดําเนินการสอบเปนแบบเดียวกัน แบบทดสอบมาตรฐานจะมคูีมือดําเนินการ

สอบ บอกวิธีการสอบวาทําอยางไร และยังมีมาตรฐานในดานการแปลคะแนน 

 ทั้งแบบทดสอบที่ครูสรางข้ึนและแบบทดสอบมาตรฐาน มีวิธีการสรางขอคําถาม

เหมือนกัน เปนคําถามที่วัดเน้ือหาและพฤติกรรมที่สอนไปแลว จะเปนพฤติกรรมที่สามารถต้ังคําถาม

วัดไดซึ่งควรวัดใหครอบคลุมพฤติกรรมตางๆ ดังน้ี 

1. ความรูความจํา คือ ความสามารถในการจดจําเรื่องราวที่ไดเรยีนรู เปนความสามารถ

ที่นักเรียนสามารถระลึกหรือจดจําในสิ่งที่เรียนได 

2. ความเขาใจ คือ ความสามารถในการผสมและขยายความรู ความจํา ใหไกลออกไป

จากเดิมอยางสมเหตุสมผล ความเขาใจเปนสมรรถภาพข้ันตน เปนความพยามของสมองที่จะดัดแปลง 

ปรับปรุง หรือ เสริมแตงความรูเดิม ใหมีรูปลักษณะใหมเพื่อใชในสถานการณอื่นใหมแปลกออกไป แต

ยังมีอะไรๆบางอยางคลายของเดิมอยูบานง ความเขาใจเรื่องราวใด จะตองสามารถสําแดงอยางใด

อยางหน่ึง 3 ประการคือ 

2.1 สามารถแปลความหมายของสิง่ตางๆ ได เชน แปลความหมายขอความหรือภาพ

ใดๆ ตามทองเรื่องน้ันไดอยางถูกตอง ไมใชแปลคําน้ันออกมาตรงๆอยางที่แปลศัพท แตตองแปลตาม

ลักษณะและนัยของเรื่องราวน้ัน ซึ่งเปนความหมายที่ถูกตองและใชไดดี สําหรับเรื่องราวน้ันๆ 

โดยเฉพาะ คําถามที่วัดความเขาใจ จึงเปนคําถามที่ตองแปลความ 

2.2 สามารถตีความหมายของเรื่องน้ันได คือ จับความสัมพันธระหวางช้ินสวนยอยๆ

ของเรื่องน้ัน จนสามารถนํามากลาวเปนอีกแบบหน่ึงนัยหน่ึงได คําถามชนิดน้ีเปนการวัดความเขาใจ 

คําถามที่ใชจะเปนคําถามแบบตีความ 

2.3 สามารถขยายความและนับของเรื่องน้ัน ใหกวางไกลไปจากสภาพขอเท็จจริง

เดิมได ซึ่งเปนคําถามข้ันสูงสุดของความเขาใจ คําถามเปนแบบขยายความ 
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3. การนําไปใช คือความสามารถในการนําเอาความรูและความเขาใจในเรื่องราวใดๆที่

ตนมีไปแกปญหา การนําไปใชตองอาศัยความรู ความจําชนิดตางๆ คําถามชนิดนําไปใชมีลักษณะของ

การถามดังน้ี 

3.1 ตองเปนเรื่องราวหรือปญหาใหมที่เด็กยังไมคุนเคย ไมเหมือนกับของเดิมหรือ

เคยเรียนมาโดยตรง ถาตองการออกคําถามเกี่ยวกับเน้ือเรื่องเดิม ก็ตองดัดแปลงขอความ 

3.2 ตัวคําถามตองซอนเงื่อนทําใหเกิดปญหา หรือ เกิดความฉงน คือเด็กอาจเคย

เรียนรูเรื่องน้ันๆมาแลวแตยังไมสามารถตอบในทันทีได เพราะมีเงื่อนปมบางอยางมาขวางอยู 

3.3 ตัวคําถามจะตองเกี่ยวพันกันระหวางหลักวิชากับอะไรอีกอยางเสมอและการ

ตอบจะตองมีลักษณะใหเลือกหลักวิชาที่เหมาะสมไปใชกับเรื่องน้ันๆ หรือใหพลิกแพลงหลักวิชาจาก

สถานการณหน่ึงไปสูสภาพใหม 

3.4 การวิเคราะห คือความสามารถในการแยกสิ่งสําเร็จรูปออกเปนสวนยอยตาม

หลักการและกฎเกณฑที่กําหนดใหเพื่อคนหาความจริงตางๆ ที่ซอนแฝงอยูภายในเรื่องราวน้ัน 

ขอความน้ีมีความสําคัญควรพิจารณา 3 ประการ คือ   

1) สิ่งสําเร็จรูป คือสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวหรือบรรดาเรื่องราวเหตุการณใดๆกไ็ด 

สิ่งตางๆเหลาน้ีลวนมีความหมายและความสําคัญบางประการอยูในตัวทั้งสิ้น ฉะน้ันจึงสามารถนํามาใช

เปนตนเรื่อง สําหรับสรงคําถามชนิดน้ีไดหมด 

2) กฎเกณฑในการวิเคราะห เปนสิ่งที่สําคัญมากเพราะในการวิเคราะหสิ่ง

ตางๆจําเปนตองใชกฎเกณฑหน่ึงเปนหลักในการพิจารณา 

3) คนหาความจริงของเรื่องราวน้ัน เปนเจตนาของการวิเคราะห ซึ่ ง

หมายความวา ในการจําแนกแยกเรื่องใดๆ ยอมมีความมุงหมายที่จะคนหาสภาพความจริงของสิ่งน้ัน 

โดยพยายามเจาะใหไปสูแกนแทของเน้ือหาสาระ 

4. ชนิดของการวิเคราะห 

4.1 วิเคราะหหาความสําคัญของเรื่อง 

4.2 วิเคราะหหาความสัมพันธ 

4.3 วิเคราะหหลักการ 

5. การสังเคราะห คือ ความสามารถในการรวมสิ่งตางๆ ต้ังแตสองชนิดเขาดวยกัน 

เพื่อใหกลายเปนสิ่งสําเร็จรูปช้ินใหม ที่มีคุณลักษณะบางอยางแปลกไปจากสวนประกอบยอยของเดิม 

สิ่งที่นํามาผสมกันอาจเปนวัตถุสิ่งของ ขอเท็จจริง หรือ ความคิดเห็นก็ได คําถามสังเคราะหมีลักษณะ

ดังน้ี 

5.1 เปนคําถามที่นักเรียนตองใชความรู ความสามารถจากหลายอยางหลายดาน

ผสมกันจึงตอบได ไมใชตอบโดยใชความจําโดยตรง หรือ อาจใชหลักวิชาใด วิชาหน่ึงเพียงอยางเดียว
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โดยเฉพาะ ฉะน้ันสิ่งที่นํามาถาม จึงเปนเรื่องที่มีแงปมหรือเงื่อนไขบางประการ ที่เด็กจะตองใชความรู

หลายดานประกอบ 

5.2 ขอสังเกตของคําถามประเภทสังเคราะห จะเปนคําถามที่ใหนักเรียนผลิตหรือ

สราง หรือ ตองแสดงบางสิ่งบางอยางออกมาใหปรากฎโดยใชความสามารถของตนเอง สิ่งที่แสดง

ออกมาน้ันอาจเปนวัตถุ การเขยนเรียงความ การวาดภาพ เปนตน 

5.3 การสังเคราะหเปนการผสมผสานความรู เพื่อใหไดสิ่งแปลกใหม ไปจากเดิม 

ฉะน้ันตัวคําตอบของคําถามชนิดน้ีจึงอาจมีแนวการตอบและรูปลักษระของการผลิตผิดแผกกันไป

หลายทาง 

5.4 การประเมินคา คือ การตีราคาสิ่งตางโดยสรุปอยางมีเกณฑ วาสิ่งน้ันมีคุณคาดี

หรือเหมาะสมเพียงใด เปนการวัดความสามารถทางสมอง คําถามประเมินคา มีลักษณะดังน้ี  

1) เปนการติ ชม วาเรื่องใดดีหรือไมดี เหมาะสมหรือไม 

2) สําหรับสิ่งที่เราสามารถหยิบยกมาใหเด็กตีราคา หรือสามารถต้ังเปนคําถาม

น้ัน ก็ไดแกรูปรางลักษณะภายนอกที่เปนรูปธรรม หรือคุณสมบัติที่เปนนามธรรม 

3) มีเกณฑมาตรฐานใชในการพิจารณา 

 

5.3 การออกแบบแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผดุงชัย  ภูพัฒน (2560) การวัดและประเมินการเรียนรูของผูเรียนดวยแบบทดสอบ ผูสอน

จะตองตัดสินใจวาจะใช แบบทดสอบประเภทไหน เชน แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple – 

Choice) แบบทดสอบแบบ ถูกผิด (True – False)  แบบทดสอบแบบจับคู (Matching) แบบทดสอบ

แบบเติมคําหรือเติมความ (Completion)  และแบบทดสอบแบบเขียนตอบ(Supply Type) ซึ่งไมว

าจะใชแบบทดสอบประเภท ไหน จะตองสรางแบบทดสอบใหมีคุณภาพ ซึ่งข้ันตอนการสรางแบบ

ทดสอบประกอบดวย 8 ข้ันตอน คือ 

 ข้ันตอนที่ 1  การระบุวัตถุประสงคของแบบทดสอบ เชน วัดพฤติกรรมการเรียนรู   

คุณลักษณะที่พึงประสงค หรือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

ข้ันตอนที่ 2 การระบุเน้ือหา และจุดประสงคการเรียนรูทต่ีองการวัด เชน 1. อธิบายหลักการ

และข้ันตอนการพัฒนาแบบทดสอบได  2. คํานวณสถิติพื้นฐานสําหรับการวัดและประเมินผลได  

ข้ันตอนที่ 3 การระบุเงื่อนไขในการทดสอบ  คือ     

3.1 สอบใคร  

3.2 สอบเมื่อไร กอนเรียน ระหวางเรียน หลังเรียน สัปดาหแรก สัปดาหที่ 20 หรือ 

สัปดาหสุดทาย    

3.3 ใชเวลาสอบกี่นาที ซึ่งข้ึนอยูกับผูสอนเปนผูกําหนด   
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3.4 สอบดวยแบบทดสอบแบบใด (แบบทดสอบแบบเลือกตอบ  แบบทดสอบแบบ

ถูกผิด แบบทดสอบแบบจบัคู แบบทดสอบแบบเติมคําหรอืเติมความ และแบบทดสอบแบบเขียนตอบ) 

ข้ันตอนที่ 4  การทําแผนผังขอสอบหรือพิมพเขียวแบบทดสอบ (Test Blueprint) หรือ 

ตารางโครงสรางระหวางเน้ือหา/จุดประสงคการเรียนรูกับพฤติกรรมการเรียนรู หรือตาราง 2 มิติ มิติ 

หน่ึงคือ เน้ือหา อีกมิติหน่ึงคือพฤติกรรมการเรียนรู    ดังตัวอยางการกําหนดพิมพเขียวของ

แบบทดสอบระดับช้ันตาง ๆ 

ข้ันตอนที่ 5 เมื่อทําตารางเน้ือหา/จุดประสงคการเรียนรูกับพฤติกรรมการเรียนรู จํานวนขอ / 

คะแนนไดแลว จึงลงมือออกขอสอบตามจํานวนและรูปแบบที่ตองการ    

ข้ันตอนที่ 6 เมื่อออกขอสอบแลว ผู ออกขอสอบจะตองตรวจสอบคุณภาพของขอสอบ 

เบื้องตนเกี่ยวกับตัวโจทยคําถามและตัวเลือก 

 ข้ันตอนที่ 7 จัดทําฉบับ เขียนคําสั่ง / คําช้ีแจงในการตอบ ตรวจสอบความถูกตองในการ 

พิมพและใชแบบทดสอบ  

ข้ันตอนที่ 8 เมื่อนําแบบทดสอบไปสอบผูเรียนแลว ผูออกขอสอบควรวิเคราะหหา คุณภาพ

ขอสอบเปนรายขอ เชน คาความยาก (เปอรเซนตคนตอบถูก) คาอํานาจจําแนก  และความ เที่ยงทั้ง

ฉบับ เพื่อนําขอมูลไปแกไขปรับปรงุ และอาจนํามาใชในคราวตอไปหรือปตอไป 

 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  วรรณี อึ้ งสิทธิพูนพร (2558) ทําการวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการฝกอบรมการใช

ภาษาอังกฤษในช้ันเรียนของครูภาษาอังกฤษใน สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา 1)ครูภาษาอังกฤษมีความพึงพอใจในการฝกอบรมการ

ใชภาษาอังกฤษในช้ันเรียนโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากยกเวนดานสิ่งสนับสนุนในการอบรม

อยูในระดับปานกลาง 2)เปรียบเทียบความพึงพอใจในการฝกอบรมการใชภาษาอังกฤษในช้ันเรียนของ

ครูภาษาอังกฤษ พบวา 2.1) ครูภาษาอังกฤษที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจในการฝกอบรมการใช

ภาษาอังกฤษในช้ันเรียนไมแตกตางกัน   2.2)ครูภาษาอังกฤษที่มีประสบการณในการสอนตางกัน มี

ความพึงพอใจในการฝกอบรมการใชภาษาอังกฤษในช้ันเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

 ปยพงษ พรมนนท (2558) การศึกษาพัฒนาการความสามารถในการอาน การเขียน

ภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรค และความพึงพอใจ  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดเรยีน

การสอนแบบมุงประสบการณภาษา รูปแบบที่ 3 ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่

ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบมุงประสบการณภาษา รูปแบบที่ 3 มีความสามารถในการอาน 
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การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรคหลังการทดลอง ครั้งที่ 1 และหลังการทดลองที่ 2 สูงกวากอน

ทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 นอกจากน้ีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาที่ 5 มีพัฒนาการใน

การอานภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน รอยละ 31 และมีพัฒนาการในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรค

เพิ่มข้ึน รอยละ 75 2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบมุง

ประสบการณภาษา รูปแบบที่ 3 มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนแบบมุงประสบการณ

ภาษา รูปแบบที่ 3 อยูในระดับมาก 

  ธสิ  ศุภวงศ (2552) ทําการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการเรียนการ

สอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ  โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี 

ผลการวิจัยพบวา 1) ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูระดับมาก  

เมื่อ พิจารณาเปนรายดาน พบวา  ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลางสวน  

ดานปจจัยสนับสนุนการเรยีนการสอน   และดานผูเรียนอยูในระดับมาก 2)ผูปกครองที่มีเพศตางกนั มี

ความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ 

โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 3)ผูปกครองที่มีอายุตางกันมีความพึง

พอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตามหลักสตูรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ โดยรวมและ

รายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 4) ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึง

พอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ โดยรวม

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานปจจัยสนับสนุนการเรยีน

การสอนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 5) ผูปกครองที่มีรายไดตางกัน มีความพึงพอใจที่มีตอ

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ โดยรวมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผูเรียนแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานปจจัยสนับสนุนการเรยีนการสอนและดานกระบวนการจดัการ

เรียนการสอนแตกตางกันไปอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ 6) ผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจที่

มีตอการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ โดยรวมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนและดาน

ผูเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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