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บทคัดย'อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ2งหมายเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน@ภาษาอังกฤษแบบเรียนรูFดFวย
ตนเองผ2านทางเว็บบล็อก 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผูFเขFาอบรมก2อนและหลังการฝSกอบรมผ2านบทเรียน
ออนไลน@ภาษาอังกฤษแบบเรียนรูFดFวยตนเองผ2านทางเว็บบล็อก สำหรับยุวมัคคุเทศก@ทFองถิ่น และ 3)
ศึกษาความพึงพอใจต2อบทเรียนออนไลน@ภาษาอังกฤษแบบเรียนรูFดFวยตนเองผ2านทางเว็บบล็อกของ
ยุวมัคคุเทศก@ทFองถิ่น โดยกลุ2มตัวอย2างที่ใชFในการวิจัยครั้งนี้ คือ ยุวมัคคุเทศก@ทFองถิ่น อำเภอปรางค@กู2
จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 44 คน ซึ่งไดFรับการอบรมผ2านบทเรียนออนไลน@ที่ผูFวิจัยพัฒนาขึ้น เครื่องมือที่ใชF
ในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบดFวย บทเรียนออนไลน@ภาษาอังกฤษแบบเรียนรูFดFวยตนเองผ2านทางเว็บบล็อก
และแบบประเมินความพึงพอใจของยุวมัคคุเทศก@ทFองถิ่น ทำการวิเคราะห@ขFอมูลทางสถิติโดยการหา
ค2าเฉลี่ย ส2วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค2ารFอยละ
ผลการวิจัยพบว2า 1) ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน@ภาษาอังกฤษแบบเรียนรูFดFวยตนเองผ2าน
ทางเว็บบล็อก มีค2าเฉลี่ย 4.67 และมีค2าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 ซึ่งหมายความว2าบทเรียนออนไลน@นี้มี
ความเหมาะสมอยู2ในระดับมากที่สุด 2) ค2าเฉลี่ยการทดสอบความรูFภาษาอังกฤษแบบปรนัยหลังการอบรม
สูงขึ้น โดยมีค2าความต2างอยู2ที่ 4.687 คะแนน (S.D. = 2.038) ค2า t-test 8.664 และค2าเฉลี่ยจากการ
ประเมินทักษะการสื่อสารหลังการอบรมสูงขึ้น โดยมีค2าความต2างอยู2ที่ 0.414 คะแนน (S.D. = 0.821) ค2า
t-test 7.006 ซึ่งผูFเขFาอบรมมีความรูFความเขFาใจสูงกว2าก2อนการอบรมอย2างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 ทั้งสองดFาน และ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของยุวมัคคุเทศก@ทFองถิ่น โดยมีค2าเฉลี่ยระดับมาก
ที่สุด 4.64 (S.D. = 0.51)
คำสำคัญ : บทเรียนออนไลน@, เรียนรูFดFวยตนเอง, เว็บบล็อก, ยุวมัคคุเทศก@ทFองถิ่น
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ABSTRACT

The research aimed to 1) create self-learning online English lessons via a Blog,
2) study learners’ achievements before and after learning through online lessons, and 3)
study satisfaction towards self-learning online English lessons via a Blog for young local
guides. The samples in this research consisted of 44 young local guides in Prang Ku District,
Sisaket Province who studied self-learning online English lessons developed by the
researcher. The instruments used in this research were self-learning English online lessons
via a Blog and a satisfaction evaluation form. The data were analyzed by mean, standard
deviation, and percentage.
The findings revealed as follows. First, the average of self-learning online English
lessons via a Blog was 4.67 and S.D. 0.38, which was considered the most appropriate.
Second, the average achievement after learning through online lessons was higher with a
difference of 4.687 (S.D. = 2.038) with a t-test of 8.664. In addition, the average
communicative English was higher with a difference of 0.414 (S.D. = 0.821) with a t-test of
7.006. The learners’ scores on both tests were higher than before at a statistical
significance of 0.1. Finally, the overall result of learners’ satisfaction of young local guides
was at the highest level of 4.64 (S.D. = 0.51).
Keywords : Online Lessons, Self-Learning, Blog, Young Local Guide

บทนำ

ในยุคของการรวมกลุ2มกันของประเทศต2าง ๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเป•าหมายใน
การเพิ่มศักยภาพในการแข2งขันทางดFานเศรษฐกิจระดับโลก การติดต2อสื่อสารนับเป‘นสิ่งสำคัญยิ่งในการ
สื่อสารขFอมูลระหว2างกันในหมู2ประเทศที่ใชFภาษาแตกต2างกัน ซึ่งภาษาอังกฤษไดFถูกกำหนดขึ้นใหFเป‘น
ภาษากลางเพื่อใชFในการติดต2อสื่อสารกันในกลุ2มประเทศอาเซียน และนับไดFว2าเป‘นภาษากลางที่คนใชFมาก
ที่สุดทั่วโลกดFวยเช2นกัน ดังที่หลักสูตรการศึกษาของประเทศไทยไดFเล็งเห็นความสำคัญและกำหนดใหFอยู2
ในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ แต2เนื่องดFวยภาษาอังกฤษไม2ใช2ภาษาราชการของในประเทศไทย
การใชFภาษาอังกฤษของคนไทยจึงจำกัดอยู2ในบางสังคม หรือแหล2งท2องเที่ยวในเมืองใหญ2 ๆ เท2านั้น และ
เป‘นที่น2าสังเกตว2าคนไทยส2วนใหญ2ไม2สามารถใชFภาษาอังกฤษไดFอย2างมีประสิทธิภาพเท2าที่ควรทั้งที่เรียน
ภาษาอังกฤษมานานหลายป’ เนื่องมาจากอุปสรรคหลายประการ ดังเช2น หทัยกาญจน@ วงษ@แกFว (2552)
ไดFสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้คือ ผูFเรียนส2วนมากอยู2ในสิ่งแวดลFอมที่ไม2จำเป‘นตFองใชFภาษาอังกฤษทำใหFไม2มี
โอกาสไดFสื่อสาร และไดFรับโอกาสในการฝSกฝนเพียงแค2ในหFองเรียนเท2านั้น จึงทำใหFผูFเรียนขาดโอกาสใน
การฝSกพูด ซึ่งป“ญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งมาจากทั้งความรูFของผูFสอนและเทคนิคการสอนที่อาจจะไม2
เหมาะสมกับผูFเรียน อาจส2งผลต2อทัศนคติที่ไม2ดีต2อการพูดภาษาอังกฤษ เมื่ออยู2ในสถานการณ@ที่จำเป‘นตFอง
พูดจึงทำใหFรูFสึกกลัวและอาย จึงทำใหFเกิดความไม2มั่นใจ และไม2กลFาสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต2างชาติ
ทำใหFไม2สามารถพัฒนาการใชFภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดF
การท2องเที่ยวเป‘นกลไกสำคัญอันหนึ่งในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยใหFเกิดพัฒนาใน
หลายดFาน พัชชาพลอย สุทธิชูวงศ@ (2552) ไดFกล2าวถึงความสำคัญของการท2องเที่ยวชุมชนว2า การ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปvที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2565 | 111

ท2องเที่ยวชุมชนมีส2วนช2วยในการกระตุFนเศรษฐกิจของทFองถิ่นดFวยการสรFางงานและการกระจายรายไดF
ขณะเดียวกันก็ช2วยในการอนุรักษ@วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนซึ่งมีเอกลักษณ@
เฉพาะตน อีกทั้งการที่จะดำเนินการท2องเที่ยวชุมชน มีความจำเป‘นอย2างยิ่งที่จะตFองเตรียมความพรFอม
และสรFางความเขFมแข็งใหFกับชุมชนในการจัดการท2องเที่ยว และตFองรณรงค@ใหFคนในชุมชนเห็นความ
แตกต2างของการท2องเที่ยวโดยชุมชนกับการท2องเที่ยวโดยทั่วไป และกระตุFนใหFสังคมเห็นความสำคัญของ
นักท2องเที่ยวที่สนใจการแลกเปลี่ยนเรียนรูFระหว2างเจFาของบFานกับผูFมาเยือน ยังเป‘นการเพิ่มการรับรูFและ
ความเขFาใจบทบาทของชุมชนทFองถิ่นต2อการอนุรักษ@ทรัพยากรธรรมชาติและสนับสนุนใหFเกิดความ
ต2อเนื่องในการอนุรักษ@ทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม (จิราภรณ@ พรหมเทพ, 2554) อีกทั้งการไดFเรียนรูFเรื่อง
ยุวมัคคุเทศก@ทำใหFนักเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิดของตนเอง และใชFทรัพยากรทFองถิ่น
ใหF เ กิ ด ประโยชน@ ม ากที ่ ส ุ ด เป‘ น การสรF า งงาน สรF า งรายไดF ใ หF น ั ก เรี ย นอี ก ทางหนึ ่ ง เพื ่ อ นมาใชF เ ป‘ น
ทุนการศึกษาและยังรูFจักใชFเวลาว2างใหFเป‘นประโยชน@อีกดFวย (โศภิษฐ@ ศรีสัตตะรัตนามาศ, 2551) ดFวยเหตุ
นี้ ภาษาอัง กฤษจึง เป‘น เครื่อ งมือ สำคัญ ที่จ ะเป‘น ตัว กลางในการสื่อ สารขFอ มูล ดFา นการท2อ งเที่ย วใหF
นักท2องเที่ยวชาวต2างชาติไดFรับรูF โดยผ2านทางยุวมัคคุเทศก@ผูFทำหนFาที่สื่อสารกับนักท2องเที่ยวชาวต2างชาติ
จึงความจำเป‘นตFองพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษใหFยุวมัคคุเทศก@ที่อาศัยอยู2ในแหล2งท2องเที่ยวในทFองถิ่น
นั้น ๆ ใหFมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษไดFอย2างถูกตFองและมีประสิทธิภาพ
การศึกษาในครั้งนี้ ผูFวิจัยไดFเลือก อำเภอปรางค@กู2 จังหวัดศรีสะเกษ จากการลงพื้นที่เพื่อ
สัมภาษณ@ผูFนำชุมชน และผูFมีส2วนเกี่ยวขFองในการขับเคลื่อนงานต2าง ๆ ในชุมชน ซึ่งชุมชนบFานกู2มีประเพณี
และวัฒนธรรมที่เด2นชัด และสืบทอดกันมาอย2างยาวนาน มีปราสาทปรางค@กู2เป‘นสถานที่ท2องเที่ยวหลัก
และยังเป‘นสถานที่ในการจัดงานประเพณีต2าง ๆ เช2น งานบุญเบิกฟ•า ที่เป‘นงานใหญ2ของชุมชนทีจ่ ัดขึ้นเป‘น
ประจำทุกป’ ที่ผ2านมามีนักท2องเที่ยวต2างถิ่นมาเยือนบFางโดยส2วนใหญ2เป‘นนักท2องเที่ยวชาวไทย และมี
นั ก ท2 อ งเที ่ ย วชาวต2 า งชาติ ม าท2 อ งเที ่ ย วบF า ง แต2 อ าจจะยั ง ไม2 ม ากนั ก เนื ่ อ งจากยั ง ไม2 เ ป‘ น ที ่ ร ู F จ ั ก ของ
นักท2องเที่ยวชาวต2างชาติ ที่ผ2านมามีชาวต2างชาติที่เขFามาท2องเที่ยวผ2านการแนะนำโดยนักท2องเที่ยวชาวไดF
อาทิ ชาวจีน ชาวรัสเซีย และชาวอังกฤษ ซึ่งส2วนหนึ่งเป‘นญาติพี่นFองของคนในชุมชนดังกล2าว แต2ยังขาด
มัคคุเทศก@นำเที่ยวที่สามารถใชFภาษาอังกฤษไดFดี จึงทำใหFขาดโอกาสในการรองรับนักท2องเที่ยวที่เป‘น
ชาวต2างชาติ ทางชุมชนจึงมีความตFองการความช2วยเหลือเพื่อพัฒนาความสามารถทางดFานภาษาอังกฤษ
ใหFยุวมัคคุเทศก@ทFองถิ่นเหล2านี้ เพื่อประโยชน@ในการมีศักยภาพในการตFอนรับนักท2องเที่ยวชาวต2างชาติ อีก
ทั้งเป‘นการหารายไดFใหFแก2ยุวมัคคุเทศก@ และเป‘นการนำรายไดFเขFาสู2ชุมชนจากการเขFามาท2องเที่ยวของ
นักท2องเที่ยวชาวไทยและชาวต2างชาติอีกทางหนึ่ง
จากความสำคัญ ของป“ญ หาดัง กล2าว ผูFวิจ ัยจึงเล็งเห็นความสำคัญ ในการพัฒ นาบทเรีย น
ออนไลน@ภาษาอังกฤษแบบเรียนรูFดFวยตนเองผ2านทางเว็บบล็อก สำหรับยุวมัคคุเทศก@ทFองถิ่น เพื่อยกระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของยุวมัคคุเทศก@ทFองถิ่น เพื่อใหFเกิดการส2งเสริมการท2องเที่ยวชุมชน ที่มี
สถานที่ท2องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประเพณีที่เป‘นที่ยอมรับของจังหวัด เพื่อเตรียมพรFอมในการรับ
นักท2องเที่ยวที่เป‘นชาวต2างชาติ เป‘นการสรFางรายไดFใหFแก2เยาวชน อีกทั้งส2งเสริมความเขFมแข็งของชุมชน
และความยั่งยืนในอนาคต อีกทั้งยังเผยแพร2 ประชาสัมพันธ@ชุมชนใหFนักท2องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต2างประเทศไดFรูFจัก ซึ่งช2วยการส2งเสริมดFานการท2องเที่ยวในทFองถิ่นอีกทางหนึ่ง โดยการเลือกใชFวิธีการ
เรียนรูFดFวยตนเองผ2านทางเว็บบล็อกเพื่อเป‘นการเป–ดโอกาสใหFผูFเรียนที่อยู2ห2างไกล หรือไม2มีเวลาในการมา
เขFาชั้นเรียนไดFเรียนในเวลาและสถานที่ ๆ ตFองการ ไม2จำเป‘นตFองเดินทางไกล ๆ มาเพื่อแสวงหาความรูF
ตามแนวคิดในเรื่องของการเรียนรูFตลอดชีวิต เนื่องจากเว็บเป‘นแหล2งเรียนรูFที่เป–ดกวFางใหFผูFที่ตFองการศึกษา
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ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สมารถเขFามาคFนควFาหาความรูFไดFอย2างต2อเนื่องและตลอดเวลาการสอนบนเว็บ ซึ่ง
สามารถทบทวนความรูFไดFตลอดเวลาที่ตFองการ

วัตถุประสงค;การวิจยั

1. เพื่อ พัฒ นาบทเรีย นออนไลน@ภ าษาอังกฤษแบบเรีย นรูFด Fว ยตนเองผ2า นทางเว็บ บล็อ ก
สำหรับยุวมัคคุเทศก@ทFองถิน่
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผูFเขFาอบรมก2อนและหลังการฝSกอบรมผ2านบทเรียนออนไลน@
ภาษาอังกฤษแบบเรียนรูFดFวยตนเองผ2านทางเว็บบล็อก สำหรับยุวมัคคุเทศก@ทFองถิน่
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต2อบทเรียนออนไลน@ภาษาอังกฤษแบบเรียนรูFดFวยตนเองผ2านทาง
เว็บบล็อก ของยุวมัคคุเทศก@ทFองถิน่

วิธีดำเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุPมตัวอยPาง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชFในการวิจัย ไดFแก2 ยุวมัคคุเทศก@ทFองถิ่น อำเภอปรางค@กู2 จังหวัดศรีสะ
เกษ จำนวน 50 คน
1.2 ตัวอยPาง
กลุ2มตัวอย2างที่ใชFในการวิจัยครั้งนี้ ไดFแก2 ยุวมัคคุเทศก@ทFองถิ่น อำเภอปรางค@กู2 จังหวัด
ศรีสะเกษ จำนวน 44 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
2. ตัวแปรที่ใช2ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใชFในการวิจัย ประกอบดFวย
ตัวแปรตFน ไดFแก2 บทเรียนออนไลน@ภาษาอังกฤษแบบเรียนรูFดFวยตนเองผ2านทางเว็บบล็อก
ตัวแปรตาม ไดFแก2 คุณภาพของบทเรียน ผลสัมฤทธิ์ และความพึงพอใจ
3. เครื่องมือที่ใช2ในการวิจัย
3.1 บทเรียนออนไลน@ภาษาอังกฤษแบบเรียนรูFดFวยตนเองผ2านทางเว็บบล็อก สำหรับยุว
มัคคุเทศก@ทFองถิ่น
3.2 แบบประเมินคุณภาพการพัฒนาบทเรียนออนไลน@ภาษาอังกฤษแบบเรียนรูFดFวยตนเอง
ผ2านทางเว็บบล็อก สำหรับยุวมัคคุเทศก@ทFองถิ่น
3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางดFานภาษาอังกฤษของผูFเขFาอบรมก2อนและหลังการ
ฝSกอบรมผ2านทางเว็บบล็อก สำหรับยุวมัคคุเทศก@ทFองถิ่น
3.4 แบบประเมินความพึงพอใจของผูFศึกษาบทเรียนออนไลน@ภาษาอังกฤษแบบเรียนรูFดFวย
ตนเองผ2านทางเว็บบล็อก สำหรับยุวมัคคุเทศก@ทFองถิ่น ซึ่งผูFวิจัยไดFทำการสรFางแบบประเมินเป‘นแบบ
มาตราส2วนประมาณค2า (Rating Scale) แบบ 5 ระดับ จำนวน 15 ขFอ โดยปรับมาจากแบบประเมินความ
พึงพอใจของ รุ2งทวี พรรณนา (2554)
4. การเก็บรวบรวมข2อมูล
4.1 การพัฒนาบทเรียนออนไลน@ภาษาอังกฤษแบบเรียนรูFดFวยตนเองผ2านทางเว็บบล็อก
สำหรับยุวมัคคุเทศก@ทFองถิ่น ก2อนการออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน@ภาษาอังกฤษแบบเรียนรูFดFวย
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปvที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2565 | 113

ตนเองผ2 า นทางเว็ บ บล็ อ ก สำหรั บ ยุ ว มั ค คุ เ ทศก@ ท F อ งถิ ่ น อำเภอปรางค@ ก ู 2 จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ผู F ว ิ จั ย
ทำการศึกษาและวิเคราะห@เอกสารประกอบการเรียนที่เกี่ยวขFองกับการท2องเที่ยวและมัคคุเทศก@
4.1.1 กำหนดเนื้อหา สรุปไดF 3 ส2วน ดังนี้
ส2วนที่ 1 การนำเสนอเนื้อหา ทำความเขFาใจเรื่องความหมาย และรูปแบบ
ภาษา ทั้งเรื่องการออกเสียง คำศัพท@ ไวยกรณ@
ส2วนที่ 2 การปฏิบัติ โดยมุ2งใหFจดจำรูปแบบภาษา เริ่มดFวยการฝSกแบบปาก
เปล2า แลFวฝSกดFวยการเขียนเพื่อใหFแม2นยำ
ส2 ว นที ่ 3 การใชF ภ าษาเพื ่ อ การสื ่ อ สาร โดยการใชF ภ าษาอย2 า งอิ ส ระ
สถานการณ@จริง
4.1.2 กำหนดเนื้อหาโดยมีวัตถุประสงค@เพื่อสอนในเนื้อหา และส2งเสริมใหF ผูFศึกษา
มีทักษะในเนื้อหาทีแ่ บ2งออกเป‘น 8 บทเรียน ดังนี้
บทที ่ 1 การทั ก ทายและแนะนำตั ว เมื ่ อ พบนั ก ท2 อ งเที ่ ย ว (Greeting
tourists) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทักทาย การแนะนำตนเองต2อนักท2องเที่ยว การเสนอใหFความช2วยเหลือ
การขอใหFพูดซ้ำเมื่อฟ“งไม2เขFาใจ การถามและใหFขFอมูล
บทที่ 2 การบอกเสFนทาง (Directions) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบอกทางไป
สถานที่ต2าง ๆ รวมทั้งการใหFรายละเอียดในการเดินทาง
บทที่ 3 การแนะนำสถานที่พัก (Places to stay) มีเนื้อหาเกี่ยวกับที่ตั้ง
รายละเอียดของที่พัก ประเภท ค2าบริการ
บทที่ 4 การแนะนำสถานที่ท2องเที่ยวและของที่ระลึก (Tourist attractions
and souvenirs) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบอกรายละเอียดของแหล2งท2องเที่ยว นั้น ๆ และขFอมูลสำคัญของ
แหล2งท2องเที่ยว รวมไปถึงการซื้อของที่ระลึก ของฝากจากทFองถิ่น วัตถุดิบที่ใชFในการผลิต สถานที่
จำหน2าย การเลือกซื้อ ต2อรองราคา
บทที่ 5 การแนะนำเรื่อ งอาหาร (Food) มีเนื้อ หาเกี่ย วกับ รFานอาหาร
ประเภทต2าง ๆ อาหารคาวและหวานแต2ละประเภท วัตถุดิบที่ใชF สถานที่จำหน2าย รวมไปถึงการซื้ออาหาร
บทที่ 6 การแนะนำเรื่องวัฒนธรรมไทย (Thai culture) มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของคนไทย ความแตกต2างเรื่องวัฒนธรรม เอกลักษณ@ของวัฒนธรรมไทย สิ่งที่ควรปฏิบัติใน
สถานที่ต2าง ๆ
บทที่ 7 การใหFขFอมูลเชิงวัฒนธรรมของชาวกูย (Kui culture) มีเนื้อหา
เกี่ยวกับ วัฒนธรรมของชาวกูย เอกลักษณ@ของวัฒนธรรมชาวกูย สิ่งที่ควรปฏิบัติในสถานที่ต2าง ๆ ตาม
ธรรมเนียมของชาวกูย การแต2งการและประเพณีเฉพาะของชาวกูย
บทที ่ 8 การกล2 า วอำลาและชั ก ชวนใหF ก ลั บ มาเยื อ น (Farewell and
persuasion) มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การอำลาเมื่อจากกัน และการเชิญชวนใหFมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง
เมื่อทำการออกแบบบทเรียนเรียบรFอยแลFว ไดFนำไปใหFผูFเชี่ยวชาญดFาน
เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกตFองและทำการปรับปรุงแกFไข ก2อนนำไปใหFกลุ2มตัวอย2างไดF
ทำการศึกษาดFวยตนเอง
4.2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผูFเขFาอบรมก2อนและหลังการฝSกอบรมผ2านบทเรียนออนไลน@
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับยุวมัคคุเทศก@ทFองถิ่น
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4.2.1 ผูFวิจัยใหFผูFเขFาอบรมทดสอบก2อนเรียน (Pre-test) เพื่อวัดความรูFพื้นฐานเดิมก2อนเขFา
รับการอบรม โดยใชFแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางดFานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบปรนัย จำนวน
40 ขFอ และแบบประเมินดFานการสื่อสารภาษาอังกฤษ
4.2.2 เขF า สู 2 บ ทเรี ย นออนไลน@ โดยการนำเสนอบทเรี ย นประกอบดF ว ยคำอธิ บ ายเป‘ น
ภาษาไทยและภาพประกอบเพื่อช2วยใหFผูFอบรมเขFาใจง2ายขึ้น พรFอมทั้งการบรรยายดFวยเสียงเพื่อใหFผูFเขFา
อบรมฝSกการออกเสียง ซึ่งผูFอบรมสามารถโตFตอบผ2านหFองสนทนาไดF ประกอบดFวยบทเรียน จำนวน 8
บทเรียน
4.2.3 เมื่อจบการศึกษาบทเรียนออนไลน@ทั้ง 8 บทเรียน ผูFวิจัยใหFผูFเขFาอบรมทดสอบหลัง
เรี ย น (Post-test) เพื ่ อ วั ด ความรู F ห ลั ง เขF า รั บ การอบรม โดยใชF แ บบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างดF า น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบปรนัย จำนวน 40 ขFอ และประเมินการใชFภาษาอังกฤษโดยใชFแบบ
ประเมินดFานการสื่อสารภาษาอังกฤษ
4.3 การศึกษาความพึงพอใจต2อบทเรียนออนไลน@ภาษาอังกฤษแบบเรียนรูFดFวยตนเองผ2านทาง
เว็ บ บล็ อ ก ของยุ ว มั ค คุ เ ทศก@ ท F อ งถิ ่ น หลั ง จากดำเนิ น การใหF ก ลุ 2 ม ตั ว อย2 า งศึ ก ษาบทเรี ย นออนไลน@
ภาษาอังกฤษแบบเรียนรูFดFวยตนเองผ2านทางเว็บบล็อก สำหรับยุวมัคคุเทศก@ทFองถิ่น อำเภอปรางค@กู2
จังหวัดศรีสะเกษ โดยใชFแบบประเมินความพึงพอใจแบบมาตราส2วนการประเมินค2า 5 ระดับ จำนวน 15
ขFอ

ผลการดำเนินงานวิจัย

จากการออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน@ภาษาอังกฤษแบบเรียนรูFดFวยตนเองผ2านทาง
เว็บบล็อก สำหรับยุวมัคคุเทศก@ทFองถิ่น อำเภอปรางค@กู2 จังหวัดศรีสะเกษ ผูFวิจัยทำการศึกษาและวิเคราะห@
เอกสารประกอบการเรียนที่เกี่ยวขFองกับการท2องเที่ยวและมัคคุเทศก@ เพื่อกำหนดเนื้อหา หลังจากนั้นไดF
กำหนดเนื้อหา สรุปไดF 3 ส2วน และกำหนดเนื้อหาโดยมีวัตถุประสงค@เพื่อสอนในเนื้อหา และส2งเสริมใหF ผูF
ศึกษามีทักษะในเนื้อหาที่แบ2งออกเป‘น 8 บทเรียน เมื่อทำการออกแบบบทเรียนเรียบรFอยแลFว ไดFนำไปใหF
ผูFเชี่ยวชาญดFานเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกตFองและทำการปรับปรุงแกFไข ก2อนนำไปใหF
กลุ2มตัวอย2างไดFทำการศึกษาดFวยตนเอง หลังจากดำเนินการใหFกลุ2มตัวอย2างศึกษาบทเรียนออนไลน@
ภาษาอังกฤษแบบเรียนรูFดFวยตนเองผ2านทางเว็บบล็อก สำหรับยุวมัคคุเทศก@ทFองถิ่น อำเภอปรางค@กู2
จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 8 บทเรียน เป‘นระยะเวลา 8 สัปดาห@ โดยใชFแบบประเมินความพึงพอใจแบบ
มาตราส2วนการประเมินค2า 5 ระดับ จำนวน 15 ขFอ ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานวิจัยไดF ดังนี้
1. การพัฒนาบทเรียนออนไลน@ภาษาอังกฤษแบบเรียนรูFดFวยตนเองผ2านทางเว็บบล็อก สำหรับ
ยุวมัคคุเทศก@ทFองถิ่น อำเภอปรางค@กู2 จังหวัดศรีสะเกษ พบว2า ผลการพิจารณาความเหมาะสมของ
บทเรียนออนไลน@ ที่พิจารณาโดยผูFเชี่ยวชาญดFานภาษาอังกฤษและผูFเชี่ยวชาญดFานการท2องเที่ยว จำนวน
5 คน มีค2าเฉลี่ย 4.67 และมีค2าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 ซึ่งหมายความว2า บทเรียนออนไลน@นี้มีความ
เหมาะสมอยู2ในระดับมากที่สุด
โดยเนื้อ หาในบทเรีย น ผูFว ิจ ัย ไดFท ำการศึก ษาและวิเ คราะห@เ อกสารประกอบการเรีย นที่
เกี ่ ย วขF อ งกั บ การท2 อ งเที ่ ย วและมั ค คุ เ ทศก@ ซึ ่ ง มี ก ารใชF อ ย2 า งแพร2 ห ลายในสถาบั น การศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษา โดยเนื้อหามีความละเอียด ครอบคลุมเนื้อหาที่มีความสำคัญและจำเป‘นสำหรับมัคคุเทศก@ มี
การอธิ บ ายโดยใชF ภ าษาที ่ ง 2 า ย สามารถทำความเขF า ใจไดF และนำไปใชF ไ ดF ใ นสถานการณ@ จ ริ ง โดยมี
รายละเอียดของเอกสาร ดังนี้
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ลำดับ
1.

รายละเอียดเอกสาร
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการท}องเที่ยวหรรษา
(พต33015) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) สำนักงาน
ส}งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

2.

เอกสารประกอบการเรียน ชุดวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพมัคคุเทศกY ศูนยY
การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก
หมวดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช
2530

เนื้อหาที่ศึกษา
บทที่ 1 คำศัพทY (Vocabulary)
บทที่ 2 ประโยค (Sentence)
บทที่ 3 บทสนทนา (Dialogue)
บทที่ 4 หนŠาที่ทางภาษา (Function)
บทที่ 5 สัญลักษณY (Sign)
บทที่ 6 มารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจŠาของภาษา
(Social Manner and Culture)
บทที่ 7 การรŠองเพลงภาษาอังกฤษ (Sing English Song)
บทที่ 8 การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Play)
บทที่ 9 เกมทางภาษา (Language Game)
บทที่ 10 อ}านโครงสรŠางประโยค ขŠอความ สำนวน คำพังเพย
สุภาษิต บทกลอนภาษาอังกฤษ
บทที่ 11 นำเสนอขŠอมูลข}าวสารภาษาอังกฤษ
บทที่ 1 การตŠอนรับ ประกอบดŠวย การตŠอนรับ ทักทาย
นักท}องเที่ยว การแนะนำตัวเองและผูŠอื่น การ
สอบถามเกี่ยวกับการเดินทางของนักท}องเที่ยว และ
การนัดหมาย
บทที่ 2 แนะนำที่พัก ประกอบดŠวย การบอกประเภทของที่
สถานที่พัก การบอกที่ตั้งของสถานที่พัก การบอก
ลักษณะของสถานที่พัก และการสนทนาเกี่ยวกับ
สถานที่พัก
บทที่ 3 แหล}งท}องเที่ยว ประกอบดŠวย ประเภทของแหล}ง
ท}องเที่ยว ที่ตั้งของแหล}งท}องเที่ยว สิ่งที่น}าสนใจ
ของแหล}งท}องเที่ยว และการสนทนาโตŠตอบ
เกี่ยวกับแหล}งท}องเที่ยว
บทที่ 4 การบริการในรŠานอาหาร ประกอบดŠวย การแนะนำ
เกี่ยวกับอาหาร การบอกประเภทของอาหาร และ
การบอกรสชาติของอาหาร
บทที่ 5 อำนวยความสะดวก ประกอบดŠวย การแนะนำและ
บริการซื้อสินคŠาที่ระลึก การบอกและต}อรองราคา
ค}าของเงินและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และการ
บริการอื่น ๆ ในกรณีฉุกเฉิน

มีกระบวนการในการพัฒนาบทเรียน ประกอบดFวย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห@เอกสาร จากเอกสารประกอบการเรียนที่เกี่ยวขFองกับการ
ท2องเที่ยวและมัคคุเทศก@ เพื่อนำมากำหนดเนื้อหา และขอบข2ายของบทเรียน
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ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนาบทเรียน ผ2านเว็บบล็อก (Blog) ซึ่งเป‘นเว็บไซต@
รูปแบบหนึ่ง ที่เป‘นที่นิยมกันมากในป“จจุบัน และไม2จำเป‘นตFองเสียค2าใชFจ2ายในการใชF จึงทำใหFผูFเรียน
สามารถเขFาถึงไดFง2าย
ขั้นตอนที่ 3 การนำไปทดลองใชF โดยนำไปทดลองใหFกลุ2มตัวอย2างที่มีลักษณะใกลFเคียงกับ
กลุ2มตัวอย2าง
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล โดยผูFเชี่ยวชาญดFานภาษาอังกฤษและผูFเชี่ยวชาญดFานการ
ท2องเที่ยว จำนวน 5 คน ประเมินดFานเนื้อหาบทเรียน การนำเสนอเนื้อหา คุณภาพ และความเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 5 การแกFไขปรับปรุง ดำเนินการแกFไขปรับปรุงเนื้อหาตามขFอเสนอแนะของ
ผูFทรงคุณวุฒกิ 2อนการนำไปใชFกับกลุ2มตัวอย2าง
เมื่อดำเนินการครบทุกขั้นตอน จึงไดFบทเรียนออนไลน@ที่สามารถนำไปใหFกลุ2มตัวอย2าง
ศึกษา จำนวน 8 บทเรียน
บทที่
1. บทที่ 1 การทักทายและแนะนำตัวเมื่อ
พบนักท}องเที่ย (Greeting tourists)
2. บทที่ 2 การบอกเสŠนทาง (Directions)
3. บทที่ 3 การแนะนำสถานที่พัก (Places
to stay)
4. บทที่ 4 การแนะนำสถานที่ท}องเที่ยว
และของที่ระลึก (Tourist attractions
and souvenirs)
5. บทที่ 5 การแนะนำเรื่องอาหาร (Food)
6. บทที่ 6 การแนะนำเรื่องวัฒนธรรมไทย
(Thai culture)
7. บทที่ 7 การใหŠขŠอมูลเชิงวัฒนธรรมของ
ชาวกูย (Kui culture)
8. บทที่ 8 การกล}าวอำลาและชักชวนใหŠ
กลับมาเยือน (Farewell and
persuasion)

เนื้อหา
เกี่ยวกับการทักทาย การแนะนำตนเองต}อนักท}องเที่ยว การเสนอใหŠ
ความช}วยเหลือ การขอใหŠพูดซ้ำเมื่อฟ–งไม}เขŠาใจ การถามและใหŠขŠอมูล
เกี่ยวกับการบอกทางไปสถานที่ต}าง ๆ รวมทั้งการใหŠรายละเอียดใน
การเดินทาง
เกี่ยวกับที่ตั้ง รายละเอียดของที่พัก ประเภท ค}าบริการ
เกี่ยวกับการบอกรายละเอียดของแหล}งท}องเที่ยว และขŠอมูลสำคัญของ
แหล}งท}องเที่ยว รวมไปถึงการซื้อของที่ระลึก ของฝากจากทŠองถิ่น
วัตถุดิบที่ใชŠในการผลิต สถานที่จำหน}าย การเลือกซื้อ ต}อรองราคา
เกี่ยวกับรŠานอาหารประเภทต}าง ๆ อาหารคาวและหวานแต}ละ
ประเภท วัตถุดิบที่ใชŠ สถานที่จำหน}าย รวมไปถึงการซื้ออาหาร
เกี่ยวกับ วัฒนธรรมของคนไทย ความแตกต}างเรื่องวัฒนธรรม
เอกลักษณYของวัฒนธรรมไทย สิ่งที่ควรปฏิบัติในสถานที่ต}าง ๆ
เกี่ยวกับ วัฒนธรรมของชาวกูย เอกลักษณYของวัฒนธรรมชาวกูย สิ่งที่
ควรปฏิบัติในสถานที่ต}าง ๆ ตามธรรมเนียมของชาวกูย การแต}งการ
และประเพณีเฉพาะของชาวกูย
เกี่ยวกับ การอำลาเมื่อจากกัน และการเชิญชวนใหŠมาเยือนประเทศ
ไทยอีกครั้ง

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผูFเขFาอบรม โดยใชFแบบทดสอบความรูFภาษาอังกฤษแบบ
ปรนัยและแบบการประเมินทักษะการสื่อสาร ซึ่งผ2านการหาค2าความสอดคลFอง IOC ตั้งแต2 0.5 ขึ้นไป
และผ2านการทดสอบกับยุวมัคคุเทศก@ที่ไม2ใช2กลุ2มตัวอย2าง ที่มีระดับการศึกษาเท2ากัน เพื่อวิเคราะห@ค2า
ความยาก (P) ตั้งแต2 0.20-0.80 และค2าอำนาจจำแนก (R) ตั้งแต2 0.2 ขึ้นไป เป‘นรายขFอ พบว2า มีค2าเฉลี่ย
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ความแตกต2างของคะแนนก2อนและหลังการอบรม 4.687 คะแนน (S.D. = 2.038) และมีค2า t-test 8.664
และผูFเขFาอบรมมีความรูFความเขFาใจสูงกว2าก2อนการอบรมอย2างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จากการ
พิจารณาคะแนนพบว2าผูFอบรมสามารถทำคะแนนจากการประเมินทักษะการสื่อสารหลังจากการอบรมสูง
กว2าก2อนการอบรมคิดเป‘นรFอยละ 18.80 และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผูFเขFาอบรม โดยใชFแบบ
ประเมินทักษะการสื่อสาร พบว2า มีค2าเฉลี่ยความแตกต2างของคะแนนก2อนและหลังการอบรม 0.414
คะแนน (S.D. = 0.821) ซึ่งมีค2า t-test 7.006 และผูFเขFาอบรมมีความรูFความเขFาใจสูงกว2าก2อนการอบรม
อย2างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จากการพิจารณาคะแนนพบว2าผูFอบรมสามารถทำคะแนนจากการ
ประเมินทักษะการสื่อสารหลังจากการอบรมสูงกว2าก2อนการอบรมคิดเป‘นรFอยละ 12.45
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผูFเขFาอบรมก2อนและหลังฝSกอบรมผ2านบทเรียน
ออนไลน@ภาษาอังกฤษแบบเรียนรูFดFวยตนเองผ2านทางเว็บบล็อก สำหรับยุวมัคคุเทศก@ทFองถิ่น
โดยใชFแบบทดสอบความรูFภาษาอังกฤษแบบปรนัย
n
44

df
43

D
4.687

S.D.
2.038

t
8.664

p-value
0.001

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผูFเขFาอบรมก2อนและหลังฝSกอบรมผ2านบทเรียน
ออนไลน@ภาษาอังกฤษแบบเรียนรูFดFวยตนเองผ2านทางเว็บบล็อก สำหรับยุวมัคคุเทศก@ทFองถิ่น
โดยใชFแบบประเมินทักษะการสื่อสาร
n
44

df
43

D
4.687

S.D.
0.821

t
7.006

p-value
0.001

3. การศึกษาความพึงพอใจของผูFศึกษาบทเรียนออนไลน@ภาษาอังกฤษแบบเรียนรูFดFวยตนเอง
ผ2านทางเว็บบล็อก สำหรับยุวมัคคุเทศก@ทFองถิ่น อำเภอปรางค@กู2 จังหวัดศรีสะเกษ หลังจากดำเนินการใหF
กลุ2มตัวอย2างศึกษาบทเรียนออนไลน@ภาษาอังกฤษแบบเรียนรูFดFวยตนเองผ2านทางเว็บบล็อก สำหรับยุว
มัคคุเทศก@ทFองถิ่น อำเภอปรางค@กู2 จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 8 บทเรียน เป‘นระยะเวลา 8 สัปดาห@ โดยใชF
แบบประเมินความพึงพอใจแบบมาตราส2วนการประเมินค2า 5 ระดับ จำนวน 15 ขFอ ซึ่งผลการประเมิน
ความพึงพอใจ พบว2า ในดFานเนื้อหา ดFานการออกแบบ และดFานเทคนิค พบว2า มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ย
ในทุกดFาน 4.64 (S.D. = 0.51) โดยมีความพึงพอใจที่มีค2าเฉลี่ยมากที่สุด ในเรื่องของการที่สามารถเรียนรูF
ไดFทุกที่ ทุกเวลา ตามความตFองการ อยู2ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.91, S.D. = 0.28) ส2วนเรื่องที่มีค2าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่ำที่สุดคือ สามารถติดต2อสื่อสารกับผูFสอนไดF อยู2ในระดับมาก (X̅ = 3.87, S.D. = 0.87)

อภิปรายผล

ผลการวิเคราะห@ขFอมูลในการพัฒนาบทเรียนออนไลน@ภาษาอังกฤษแบบเรียนรูFดFวยตนเองผ2าน
ทางเว็บบล็อก สำหรับยุวมัคคุเทศก@ทFองถิ่น พบว2า บทเรียนออนไลน@นี้ สามารถนำไปใชFศึกษาเรียนรูFดFวย
ตนเองไดFจริง เนื่องจากเนื้อหาที่ใชFในบทเรียน เป‘นเนื้อหาที่ผูFวิจัยไดFมีการศึกษาคFนควFาขFอมูลจากบทเรียน
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการท2องเที่ยวและมัคคุเทศก@ โดยมีการปรับใชFเนื้อหาใหFเหมาะสมกับผูศF ึกษา
118 | Sisaket Rajabhat University Journal Vol.16 No.1 January – April 2022

ทั้งนี้การศึกษาบทเรียนออนไลน@ภาษาอังกฤษแบบเรียนรูFดFวยตนเองผ2านทางเว็บบล็อกนั้นยัง
เอื้อต2อการศึกษาแบบโดยไม2จำกัดเวลา สถานที่ จึงทำใหFมีความสะดวกในการศึกษาบทเรียน และยัง
สามารถทบทวนบทเรียนไดFบ2อยตามที่ตFองการ เพียงอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร@และสัญญาณอินเทอร@เน็ตที่
มีบริการในชุมชน หรือแมFแต2การศึกษาผ2านโทรศัพท@มือถือ ซึ่งรูปแบบบทเรียนออนไลน@มีประโยชน@ในการ
ฝSกฝนและกระตุFนใหFผูFอบรมมีทักษะการพูดที่เพิ่มขึ้นจากการอ2านการสะกดคำ และไฟล@เสียงสำหรับฝSก
ออกเสียงตามอย2างง2าย ซึ่งสอดคลFองกับผลการวิจัยของ หทัยวรรณ จันทร@อยู2 และคณะ (2558, น. 7792) ไดFทำการพัฒนาชุดฝSกอบรมแบบสรFางเสริมประสบการณ@การพูดภาษาอังกฤษดFวยบริบททFองถิ่น
สำหรับมัคคุเทศก@นFอย อาเซียน โดยใชFชุดฝSกอบรมแบบสรFางเสริมประสบการณ@การพูดภาษาอังกฤษดFวย
บริ บ ททF อ งถิ ่ น สำหรั บ มั ค คุ เ ทศก@ น F อ ย พบว2 า ชุ ด ฝS ก บรมนี ้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท2 า กั บ 84.96/84.อี ก ทั้ ง
ผลการวิจัยของพรรณเพ็ญ ยังเหล็ก (2552, น. 53) ไดFศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการฟ“ง พูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเปรียบเทียบความวิตกกังวลของนักเรียนก2อน และหลังเรียน โดยใชFการ
สอนแบบชักชวนร2วมกิจกรรมบทบาทสมมติ พบว2า นักเรียนที่ไดFอบรมการอบรมการฝSกทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการท2องเที่ยวดFวยชุดกิจกรรมฝSกทักษะการพูด ทำใหFนักเรียนมีทักษะในดFานการพูด
ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการฝSกทักษะนี้ช2วยใหFผูFเรียนเกิดความสนใจ ภูมิใจในความรักทFองถิ่นของตน
และสามารถพัฒนาบุคลากรในทFองถิ่น อีกทั้งส2งเสริมอาชีพการท2องเที่ยวไดF ซึ่งสอดคลFองกับผลการวิจัย
ของ อภิรวี อยู2บริบูรณ@ (2557, น. 67-70) ไดFทำการศึกษาเรื่องการสรFางบทเรียนออนไลน@ผ2านเครือข2าย
สังคมเรื่องความรูFทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนและคำศัพท@ภาษาอังกฤษเพื่อเขFาสู2ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป’ที่ 4 โรงเรียนบูรณะศึกษา โดยมีวัตถุประสงค@เพื่อสรFางบทเรียนออนไลน@
ผ2านเครือข2ายสังคม เรื่องความรูFทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนและคำศัพท@ภาษาอังกฤษเพื่อเขFาสู2ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิจัยพบว2าการสรFางบทเรียนออนไลน@ผ2านเครือข2ายสังคม เป‘นสื่อออนไลน@ที่ใชFใน
การเรียนซึ่งประกอบดFวย ภาพ เสียง และขFอมูลต2าง ๆ ผ2านเครือข2ายอินเตอร@เน็ต ซึ่งผูFเรียนสามารถเรียน
ไดFสะดวก รวมทั้งการพูดคุยออนไลน@บนอินเตอร@เน็ต ซึ่งผูFเรียนสามารถเรียนรูFไดFดFวยตนเอง
ในส2วนของผลการวิเคราะห@ขFอมูลผลสัมฤทธิ์ของผูFเขFาอบรมก2อนและหลังฝSกอบรมผ2าน
บทเรียนออนไลน@ภาษาอังกฤษแบบเรียนรูFดFวยตนเองผ2านทางเว็บบล็อก สำหรับยุวมัคคุเทศก@ทFองถิ่น
พบว2า ผูFอบรมมีคะแนนการทดสอบความรูFภาษาอังกฤษแบบปรนัย หลังจากการอบรมสูงกว2าก2อนการ
อบรมโดยเฉลี่ย 4.348 คะแนน หรือคิดเป‘นรFอยละ 17.50 และ คะแนนจากการประเมินทักษะการสื่อสาร
หลังจากการอบรมสูงกว2าก2อนการอบรมโดยเฉลี่ย 0.396 คะแนน หรือคิดเป‘นรFอยละ 10.66 ซึ่งจะเห็นไดF
ว2าคะแนนการทดสอบความรูFภาษาอังกฤษแบบปรนัย และคะแนนจากการประเมินทักษะการสื่อสาร
หลังจากการอบรมของผูFอบรมสูงกว2าก2อนการอบรม ซึ่งสอดคลFองกับผลการวิจัยของ ศาสตรา สหัสทัศน@
และคณะ (2557, น. 5) ไดFทำการศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใชFรูปแบบการสอน
โดยใชF ป “ ญ หาเป‘ น ฐาน (Problem Based Learning) สำหรั บ ใชF ใ นการอบรมภาษาอั ง กฤษใหF แ ก2 ยุ ว
มัคคุเทศก@เพื่อเตรียมความพรFอมเขFาสู2การเป‘นสมาชิกประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยแสดงใหFเห็นว2า
รูปแบบการสอนโดยใชFป“ญหาเป‘นฐานส2งผลใหFกลุ2มตัวอย2างทำคะแนนหลังเรียนไดFสูงขึ้นอย2างมีนัยสำคัญที่
ระดับ .05 รวมไปถึงผลการวิจัยของ อภิรวี อยู2บริบูรณ@ (2557, น. 67-70) ไดFทำการศึกษาเรื่องการสรFาง
บทเรียนออนไลน@ผ2านเครือข2ายสังคมเรื่องความรูFทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนและคำศัพท@ภาษาอังกฤษเพื่อเขFาสู2
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป’ที่ 4 โรงเรียนบูรณะศึกษา ผลการวิจัย
พบว2า นักเรียนเกิดความเขFาใจและสามารถทำคะแนนไดFสูงขึ้นหลังจากการอบรมผ2านสื่อออนไลน@นี้อย2างมี
นัยสำคัญทางสถิติอยู2ที่ 0.05 และผลการวิจัยของ อลิสา วานิชดี (2554) ที่ไดFวิจัยการพัฒนาชุดฝSกอบรม
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ออนไลน@การเขียนบทความวิชาการภาษาอังกฤษ อีกทั้งผลการวิจัยของ ธีระนาถ ทีปะปาล (2554) ไดFทำ
การวิจัยการสรFางบทเรียนออนไลน@ เพื่อส2งเสริมการอ2านอย2างมีวิจารณญาณโดยใชFยุทธศาสตร@เมตาคอก
นิชั่น วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาป’ที่ 6 ซึ่งผลการวิจัย พบว2าผลสัมฤทธิ์หลังการใชF
บทเรียนออนไลน@สูงกว2าก2อนเรียนอย2างมีนัยสำคัญที่ 0.05
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูFศึกษาบทเรียนออนไลน@ภาษาอังกฤษแบบเรียนรูFดFวยตนเอง
ผ2านทางเว็บบล็อก สำหรับยุวมัคคุเทศก@ทFองถิ่น อำเภอปรางค@กู2 ในดFานเนื้อหา ดFานการออกแบบ และดFาน
เทคนิค ซึ่งจากผลการวิจัยดังกล2าวสอดคลFองกับผลการวิจัยของ อภิรวี อยู2บริบูรณ@ (2557: 67-70) ไดF
ทำการศึกษาเรื่องการสรFางบทเรียนออนไลน@ผ2านเครือข2ายสังคมเรื่องความรูFทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนและ
คำศัพท@ภาษาอังกฤษเพื่อเขFาสู2ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป’ที่ 4 โรงเรียน
บูรณะศึกษา ซึ่งพบว2าผูFเรียนสามารถเรียนรูFไดFดFวยตนเองและมีความพึงพอใจในบทเรียนออนไลน@ผ2าน
เครือข2ายสังคมที่ 4.62 และผลการวิจัยของ ธีระนาถ ทีปะปาล (2554: 114-120) ไดFทำการวิจัยการสรFาง
บทเรี ย นออนไลน@ เพื ่ อ ส2 ง เสริ ม การอ2 า นอย2 า งมี ว ิ จ ารณญาณโดยใชF ย ุ ท ธศาสตร@ เ มตาคอกนิ ช ั ่ น วิ ช า
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาป’ที่ 6 ซึ่งลFวนแลFวแต2พบว2า การศึกษาจากบทเรียนออนไลน@
ผูFเขFาอบรมมีค2าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการอบรมผ2านบทเรียนออนไลน@อยู2ในระดับมาก และมากที่สุด
จากผลการวิจัยขFางตFนจะเห็นไดFว2า บทเรียนออนไลน@นั้นเอื้อต2อการศึกษาโดยไม2จำกัดเวลา
และสถานที่ จึงทำใหFมีความสะดวกในการศึกษาบทเรียน อีกทั้งการเขFาถึงบทเรียนไดFจากทางระบบ
ออนไลน@นั้น ผูFศึกษายังสามารถทบทวนบทเรียนไดFบ2อยตามที่ตFองการ โดยจะเห็นไดFจากผลการศึกษา
ความพึงพอใจที่อยู2ในดับมากและมากที่สุดในทุกดFาน

ขGอเสนอแนะ

1. ข2อเสนอแนะในการนำไปใช2
1.1 บทเรียนออนไลน@ภาษาอังกฤษแบบเรียนรูFดFวยตนเองผ2านทางเว็บบล็อก สำหรับยุว
มัคคุเทศก@ทFองถิ่น อำเภอปรางค@กู2 จังหวัดศรีสะเกษ สามารถนำไปใหFยุวมัคคุเทศก@ทFองถิ่น ใชFในการเรียนรูF
ไดFทุกที่ ทุกเวลา และสามารถทบทวนบทเรียนไดFบ2อยตามที่ผูFเรียนตFองการ
1.2 ยุวมัคคุเทศก@ทFองถิ่นสามารถนำความรูFและทักษะภาษาอังกฤษไปใชFสรFางรายไดFใน
การเป‘นยุวมัคคุเทศก@นำเที่ยวชาวต2างชาติไดF อีกทั้งเป‘นการสรFางรายไดFแก2ชุมชนจากการเดินทางเขFามา
ท2องเที่ยวของนักท2องเที่ยวชาวไทย และชาวต2างชาติ
1.3 บทเรียนออนไลน@ภาษาอังกฤษแบบเรียนรูFดFวยตนเองผ2านทางเว็บบล็อก สำหรับยุว
มัคคุเทศก@ทFองถิ่น อำเภอปรางค@กู2 จังหวัดศรีสะเกษ สามารถเป‘นตFนแบบเพื่อประยุกต@ใชFในการพัฒนา
บทเรียนออนไลน@ ของแหล2งท2องเที่ยวอื่น ๆ และสามารถประยุกต@เนื้อหาเพื่อการฝSกภาษาอังกฤษในดFาน
อื่น ๆ ไดF
2. ข2อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตPอไป
ในการศึกษาคFนควFาเรื่องต2อไป ผูFวิจัยสามารถนำอุปสรรค และป“จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวขFองมา
พิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อใหFประสิทธิภาพการของใชFบทเรียนออนไลน@แบบเรียนรูFดFวยตนเองมี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อาทิ การสรFางขFอกำหนดเพื่อใหFผูFศึกษาเขFามาศึกษาบทเรียนไดFอย2างสม่ำเสมอ และ
การใหFความรูFดFานการใชFเทคโนโลยีอย2างเหมาะสม เพื่อใหFเกิดประสิทธิภาพในการศึกษาบทเรียนออนไลน@
มากยิ่งขึ้น
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