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บทคััดย่่อ
งานวิิจัยั เรื่่อ� งการพััฒนาความสามารถในการใช้้สำำ�นวนภาษาอัังกฤษของนัักศึึกษาชั้้�นปีี ที่�่ 1 ผ่่านชุุดบทเรีียนออนไลน์์
มีีวัตั ถุุประสงค์์ด้ว้ ยกััน 2 ประการกล่่าวคืือ ประการที่�่ 1 เพื่่อ� เปรีียบเทีียบระดัับความรู้้�สำำ�นวนภาษาอัังกฤษก่่อนและหลัังการ
เข้้าใช้้ชุดุ บทเรีียนออนไลน์์ที่เ�่ หมาะสมกัับนัักศึึกษาชั้้�นปีี ที่�่ 1 ประการที่่� 2 เพื่่อ� ศึึกษาทััศนคติิและความคิิดเห็็นในการเข้้าใช้้
บทเรีียนทัักษะสำำ�นวนภาษาอัังกฤษของผู้้เ� รีียน กลุ่่�มตััวอย่่างที่่ใ� ช้้คืือนัักศึึกษาชั้้�นปีี ที่�่ 1 คณะอัักษรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
ศิิลปากร วิิทยาเขตพระราชวัังสนามจัันทร์์ ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2560 จำำ�นวน 123 คน เครื่่อ� งมืือที่่ใ� ช้้เก็็บข้้อมููลประกอบด้้วย
1. ชุุดบทเรีียนออนไลน์์ ทัักษะสำำ�นวนภาษาอัังกฤษ ซึ่ง�่ ผู้้เ� รีียนสามารถเข้้าใช้้ผ่า่ นโปรแกรมออนไลน์์มููเดิิล (Moodle) 2. แบบ
ทดสอบก่่อนเรีียนในรููปแบบของข้้อสอบกระดาษ และแบบทดสอบหลัังเรีียนผ่่านช่่องทางออนไลน์์ 3. แบบสอบถามข้้อมููล
ของผู้้เ� รีียน และ 4. แบบสััมภาษณ์์เพื่่อ� การสััมภาษณ์์แบบกึ่่�งโครงสร้้าง จากนั้้�นผู้้วิ� จัิ ยั ได้้วิเิ คราะห์์ข้อ้ มููลเพื่่อ� คำำ�นวณค่่าทาง
สถิิติิ อัันได้้แก่่ ความถี่่� ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่ย� ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่่า t แบบ dependent (t-test for dependent
samples) ผลการวิิจัยั จากการที่นั�่ ักศึึกษาชั้้�นปีี ที่�่ 1 เข้้าศึึกษาชุุดบทเรีียนออนไลน์์จากเว็็บไซต์์ https://onstreetenglish.
wordpress.com ผ่่านโปรแกรมออนไลน์์มููเดิิลพบว่่า ประการที่่� 1 ระดัับความรู้้�สำำ�นวนภาษาอัังกฤษของผู้้เ� รีียนหลัังการเข้้า
ใช้้ชุดุ บทเรีียนออนไลน์์สููงกว่่าก่อ่ นเข้้าใช้้อย่่างมีีนัยั สำำ�คััญทางสถิิติที่ิ �่ 0.05 ประการที่�่ 2 ความคิิดเห็็น และทััศนคติิของผู้้เ� รีียน
ที่่มี� ต่ี อ่ การเรีียนรู้้ภ� าษาอัังกฤษผ่่านการใช้้สื่อ�่ การเรีียนออนไลน์์เป็็ นไปในเชิิงบวก อย่่างไรก็็ดีผู้ี เ้� รีียนส่่วนใหญ่่คิดิ ว่่าการเรีียน
ภาษาอัังกฤษในห้้องเรีียนยัังมีีความสำำ�คััญ และการบููรณาการบทเรีียนออนไลน์์จะช่่วยเสริิมให้้ผู้เ้� รีียนสามารถพััฒนาการใช้้
ภาษาอัังกฤษได้้ดียิ่่ี ง� ขึ้้น�
คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั : 1. โปรแกรมออนไลน์์มููเดิิล 2. บทเรีียนออนไลน์์ 3. สำำ�นวนภาษาอัังกฤษ 4. นัักศึึกษาชั้้�นปีี ที่�่ 1
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Abstract
This research has two objectives: 1. to compare first-year university students’ knowledge of English expressions
before and after the use of the e-Learning lessons in improving learners’ knowledge of English expressions and
2. to study the students’ attitudes and opinions towards the e-Learning lessons. The samples in this study are
collected from 123 first-year students of the Faculty of Arts, Silpakorn University, Sanam Chandra Palace Campus,
in the academic year 2017. The research instruments include 1. e-Learning lessons about English expressions on
Moodle platform, 2. paper-based pretest of English expressions and online posttest of English expressions, 3. a
questionnaire survey about the students’ information, and 4. the semi-structured interview form. The data were
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and dependent t-test. After the students self-studied
the e-Learning lessons from https://onstreetenglish.wordpress.com on Moodle, the results show that 1. the students’
knowledge of English expressions after the e-Learning lessons was significantly higher than before the students
used them at the 0.05 level and 2. the students’ attitudes and opinions towards e-learning English lessons were
highly positive. However, most students think that learning English in the classroom is still important and this
suggests that hybrid learning modalities might help them improve their English language proficiency better.
Keywords: 1. Moodle 2. e-Learning lessons 3. English expressions 4. First-year students
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(Jindanulak, 2017: 17-24)
ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะพััฒนาคุุณภาพการเรีียนการสอน
ภาษาอัังกฤษให้้กับั นัักศึึกษาไทย ภาควิิชาภาษาอัังกฤษ
คณะอัักษรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร ได้้พยายามหาวิิธีกี าร
เพื่่อ� ที่่จ� ะพััฒนาภาษาอัังกฤษให้้กับั นัักศึึกษา และเนื่่�องจาก
นัักศึึกษายุุคนี้้�ถืือว่่าเป็็ นคน Gen Z ซึ่่�งกล่่าวโดยง่่ายคืือ
เป็็ นกลุ่่�มคนที่่�สื่�อ่ สารผ่่านข้้อความบนหน้้ าจอมืือถืือ หรืือ
คอมพิิวเตอร์์แทนการพููดหรืือการเรีียนรู้้ใ� นห้้องเรีียนแบบ
ดั้้�งเดิิม ผู้้วิ� จัิ ยั จึึงสนใจความสามารถในการใช้้สำำ�นวนภาษา
อัังกฤษของนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่�่ 1 ด้้วยการเรีียนรู้้ผ่� า่ นชุุดบทเรีียน
ออนไลน์์ โดยทดลองให้้นักั ศึึกษาเรีียนรู้้�สำำ�นวนภาษาอัังกฤษ
ตามหััวข้อ้ ต่่าง ๆ ผ่่านโปรแกรมออนไลน์์มููเดิิล จากนั้้�นจึึง
วััดผลสััมฤทธิ์์�ที่่เ� กิิดจากการเรีียน และศึึกษาความคิิดเห็็น
และทััศนคติิของผู้้เ� รีียนหลัังการใช้้โปรแกรมดัังกล่่าว

บทนำำ�
ปัั จจุุ บั ัน วิิวั ัฒ นาการและความเจริิญ ก้้ าว หน้้ า ของ
เทคโนโลยีีคอมพิิวเตอร์์ได้้เข้้ามามีีบทบาทต่่อการศึึกษาเป็็ น
อย่่างมาก การเรีียนการสอนแบบออนไลน์์หรืือที่่เ� รีียกกัันว่่า
Online learning และบทเรีียนอิิเล็็กทรอนิิกส์์หรืือ e-Learning
นั้้�นเข้้ามามีีบทบาทต่่อการศึึกษาของทั้้�งประเทศไทยและ
ประเทศอื่่น� ๆ ทั่่�วโลก ไม่่ว่าจ
่ ะเป็็ นการเปิิ ดสอนวิิชาต่่าง ๆ
ของจุุฬาลงกรณ์์ มหาวิิทยาลััย วิิชาหลากหลายสาขาของ
มหาวิิทยาลััยมหิิดล หรืือแม้้กระทั่่�งวิิชาต่่าง ๆ ที่เ�่ กี่่�ยวกัับ
วิิทยาศาสตร์์ของมหาวิิทยาลััยฮาร์์วาร์ด์ (Harvard University)
ดััง นั้้�น การเรีีย นการสอนผ่่า นสื่่�อ ออนไลน์์ จึึง นัับ ว่่า เป็็ น
นวััตกรรมทางการศึึกษาที่ใ�่ ช้้เทคโนโลยีีเข้้ามาช่่วย ทำำ�ให้้
ผู้้เ� รีียนสามารถเรีียนทางไกลผ่่านอิินเทอร์์เน็็ตโดยสามารถ
บริิหารจััดการเวลาเรีียนได้้ด้ว้ ยตนเอง เพิ่่�มความสะดวกสบาย
ให้้กับั ผู้้เ� รีียนมากยิ่่�งขึ้้น� ความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีนี้้�เอง
ที่่ทำำ� �ให้้การศึึกษาในศตวรรษที่�่ 21 หรืือการเรีียนการสอน
ในยุุคดิิจิทัิ ลั นั้้�น สามารถพััฒนาผู้้เ� รีียนให้้มีปร
ี ะสิิทธิภิ าพ
มากขึ้้น� กว่่าการศึึกษาในห้้องเรีียนแบบดั้้�งเดิิม
ฟาฏิินา วงศ์์เลขา (Wonglekha, 2015: 7) กล่่าวถึงึ การ
จััดการเรีียนการสอนในยุุคดิิจิทัิ ลั ว่่า ครููควรมีีบทบาทในการ
เป็็ นผู้้�อำำ�นวยความสะดวกและชี้้แ� นะแนวทางเพื่่อ� ให้้นักั เรีียน
เกิิดการเรีียนรู้้� และบางครั้้�งอาจจะต้้องเป็็ นผู้้�ร่่วมเรีียนรู้้�
ไปพร้้อมกัับผู้้เ� รีียนด้้วย ดัังนั้้�นครููในยุุคนี้้�จึงึ ต้้องมีีคุณ
ุ ลัักษณะ
ที่เ�่ รีียกว่่า e-Teacher เช่่น สามารถจััดการเรีียนการสอนผ่่าน
ระบบอิินเทอร์์เน็็ตและสื่่อ� เทคโนโลยีี สามารถแสวงหาความรู้้�
ใหม่่ ๆ อยู่่�ตลอดเวลา และสามารถถ่่ายทอดความรู้้ข� อง
ตนเองให้้ กั ั บ นัั ก เรีี ย นผ่่ า นสื่่� อ เทคโนโลยีี ไ ด้้ อ ย่่ า ง
มีีประสิิทธิภิ าพ เป็็ นต้้น
ตามแนวคิิดความพยายามของรััฐบาลพลเอก ประยุุทธ์์
จัันทร์์โอชา ได้้มีคี วามมุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะผลัักดััน “โมเดลประเทศไทย
4.0” หรืือ “Thailand 4.0” มาใช้้พัฒ
ั นาประเทศไทยในภาค
ต่่าง ๆ รวมถึึงภาคของการศึึกษาด้้วย ทั้้�งนี้้�ครููในยุุคการ
ศึึก ษาไทย 4.0 จะต้้อ งเป็็ น ครููมืืออาชีีพ โดยมีีค วามรู้้�
ในศาสตร์์ด้า้ นเนื้้�อหาความรู้้ใ� นวิิชาที่ส�่ อน และศาสตร์์ด้า้ น
การสอน มีีความสามารถในการปฏิิบัติั กิ ารสอน ถ่่ายทอด
ความรู้้ใ� ห้้กับั ผู้้เ� รีียนได้้ดีี มีีความสามารถด้้าน ICT (Information
and Communication Technology) ส่่วนนัักเรีียนในยุุคนี้้�
ก็็จะต้้องเป็็ นผู้้ที่� มี�่ คี วามสามารถในการคิิดวิิเคราะห์์ การคิิด
อย่่างมีีวิจาร
ิ ณญาณ การคิิดสร้้างสรรค์์ การคิิดผลิิตภาพ การคิิด
นวััต กรรม ซึ่�่ง เป็็ น การคิิด ที่่�ส ร้้า งผลผลิิต ที่่�ไ ม่่ซ้ำำ�� กัับ ใคร

วััตถุุประสงค์์ของการวิิ จัยั
1. เพื่่อ� เปรีียบเทีียบระดัับความรู้้�สำำ�นวนภาษาอัังกฤษ
ที่่ใ� ช้้ในการพููดก่่อนและหลัังการเข้้าใช้้ชุุดบทเรีียนออนไลน์์
ที่่เ� หมาะสมกัับนัักศึึกษาชั้้�นปีี ที่�่ 1
2. เพื่่�อศึึกษาความคิิดเห็็นและทััศนคติิหลัังจากการ
เข้้าใช้้บทเรีียนออนไลน์์ของผู้้เ� รีียน
การศึึกษาเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องและกรอบแนวคิิ ดการวิิจัยั
โปรแกรมออนไลน์์ มูเู ดิิ ล (Moodle)
โปรแกรมช่่ ว ยสอนชนิิ ด หนึ่่� ง ที่�่เ รีีย กว่่ า โปรแกรม
ออนไลน์์มููเดิิลหรืือ Moodle ย่่อมาจาก Modular ObjectOriented Dynamic Learning Environment ซึ่่ง� ทางเว็็บไซต์์
thaiall.com (2013) ได้้สรุุปความหมายของโปรแกรมมููเดิิล
ว่่า ชุุดของสคริิปต์ด้์ า้ นเซิิร์ฟ์ เวอร์์ (server-side scripting)
พััฒนาโดย Martin Dougiamas เพื่่อ� ให้้โรงเรีียน สถาบัันการ
ศึึกษาหรืือครููสอนพิิเศษใช้้เพื่่อ� เตรีียมแหล่่งข้้อมููล กิิจกรรม
สำำ�หรัับการเรีียนการสอน และนำำ�ไปเผยแพร่่แบบออนไลน์์
ผ่่านระบบอิินเทอร์์เน็็ตหรืืออิินทราเน็็ต โปรแกรมชุุดนี้้�เป็็ น
โปรแกรมแบบ Open source หรืือ ซอฟต์์แวร์์ที่เ�่ ปิิดเผยหลัักการ
หรืือแหล่่งที่ม�่ าของเทคโนโลยีีของซอฟต์์แวร์์นั้้น� ให้้บุุคคล
ภายนอกได้้ใช้้ ซึ่ง�่ ได้้รับั การยอมรัับจากหลายประเทศ เพราะ
ไม่่ต้อ้ งเสีียค่่าใช้้จ่า่ ยในการใช้้งาน สามารถเป็็ นได้้ทั้้ง� ระบบ
จััดการเนื้้�อหา CMS (Course Management System) และ
ระบบจััดการการเรีียนรู้้� LMS (Learning Management
System) ช่่วยรวบรวมวิิชาเป็็ นหมวดหมู่่� เผยแพร่่เนื้้�อหาของ
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ผู้้�สอน พร้้อมบริิการให้้นัักเรีียนเข้้ามาศึึกษาและบัันทึึก
กิิจกรรมของนัักเรีียน สามารถสร้้างแหล่่งข้้อมููลใหม่่ หรืือเผยแพร่่
เอกสารที่่ทำำ� �ไว้้ได้้โดยง่่าย เช่่น ไฟล์์เอกสารจาก Microsoft
Office, Web Page, PDF หรืือ Image เป็็ นต้้น
การเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง (self-directed learning)
สมคิิด อิิสระวััฒน์์ (Itsarawat, 1989: 74) อธิิบายถึึง
การเรีียนรู้้�ด้ว้ ยตนเองไว้้ว่่า เป็็ นการเรีียนรู้้ที่� ไ�่ ม่่ได้้เกิิดจาก
การฟัั งคำำ�บรรยายหรืือทำำ�ตามที่ค�่ รููผู้้ส� อนบอกเสมอไป แต่่
อาจเกิิดจากสถานการณ์์ต่่าง ๆ เช่่น การเรีียนรู้้ที่� เ�่ กิิดจาก
ความอยากรู้้�อยากเห็็นของตััวผู้้�เรีียนเอง (self-directed
learning) การเรีีย นรู้้�ที่�่จั ดั โดยสถาบััน ศึึก ษา (provide
sponsored) โดยมีีกลุ่่�มบุุคคล จััดกำำ�กัับดููแล มีีการให้้คะแนน
ให้้ปริญ
ิ ญา หรืือประกาศนีียบััตร การเรีียนรู้้�จากกลุ่่�มเป็็ นการ
เรีียนรู้้�แบบไม่่เป็็ นทางการ คืือ ช่่วยเหลืือซึ่�่งกัันและกััน
(collaborative learning) และการเรีียนรู้้โ� ดยบัังเอิิญ (random
or incidental learning) อาจเป็็ นผลพลอยได้้จากเหตุุการณ์์
อย่่างใดอย่่างหนึ่่�งที่่ผู้� เ้� รีียนไม่่ได้้เจตนา
พััชรีี พลาวงศ์์ (Palawong, 1993: 82-91) ได้้อธิิบาย
ลัักษณะของการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองไว้้ว่่า ผู้้�เรีียนจะต้้องมีี
1. Availability หมายความว่่าผู้เ้� รีียนจะเรีียนเวลาใด สถานที่ใ�่ ด
ก็็ได้้ตามความพึึงพอใจของผู้้เ� รีียน 2. Self-paced หมายถึึง
การใช้้เวลาในการทำำ�ความเข้้าใจบทเรีียนได้้เต็็มที่่� 3. Objectives
หมายความว่่าผู้เ้� รีียนมีีแบบเรีียนที่่บ� อกวััตถุุประสงค์์ในแต่่ละบท
ไว้้อย่่างชััดเจน 4. Interaction หมายถึึงการมีีปฏิิสัมั พัันธ์์กันั
ในขณะเรีียน 5. Tutor help หมายความว่่าผู้ส้� อนมีีหน้้าที่่�
ให้้ความช่่วยเหลืือในการเรีียนรู้้แ� ก่่ผู้เ้� รีียน และ 6. Test as
learning situation หมายความว่่าในบทเรีียนหนึ่่�งจะมีีแบบ
ทดสอบซึ่่ง� ใช้้เป็็ นเครื่่อ� งมืือวััดตามวััตถุุประสงค์์
การใช้้และการเรีียนการสอนสำำ�นวนภาษาอัังกฤษ
ในการพููด
ทัักษะและความสามารถในการใช้้สำำ�นวนภาษาอัังกฤษ
ในการพููดและการสื่่�อ สารนั้้�น เป็็ นสิ่่�ง สำำ�คััญ ที่่�ผู้้�ใ ช้้ภ าษา
อัังกฤษควรเรีียนรู้้แ� ละนำำ�มาใช้้อย่่างสม่ำำ��เสมอ ทั้้�งนี้้� Bartz
(1979) ได้้เสนอองค์์ประกอบที่สำำ�่ �คััญของการพููดเพื่่�อการ
สื่่อ� สารไว้้ 2 ประการ ได้้แก่่ 1. ความคล่่องแคล่่ว (fluency)
และมีีความเข้้าใจธรรมชาติิในการพููด และ 2. ความเข้้าใจ
(comprehensibility) หรืือความสามารถที่่จ� ะพููดให้้ผู้้�อื่น�่ เข้้าใจ
ในสิ่่�งที่่ผู้� ้�พููดต้้องการจะสื่่อ� สารออกมา
Canale, & Swain (1980) ระบุุองค์์ประกอบที่่สำำ� �คััญ
ของความสามารถในการสื่่อ� สารภาษาอัังกฤษไว้้ 4 ประการ

ได้้แก่่ 1. ความสามารถด้้านไวยากรณ์์ (grammatical
competence) 2. ความสามารถด้้านภาษาศาสตร์์สังั คม
(sociolinguistic competence) 3. ความสามารถในการใช้้
ความสััมพัันธ์์ของเนื้้�อความ (discourse competence) และ
4. ความสามารถทางกลวิิธีีใ นการสื่่�อ สาร (strategic
competence)
Morrow (1981) เสนอหลัักการสอนภาษาอัังกฤษเพื่่อ�
การสื่่�อสารไว้้ 5 ประการได้้แก่่ 1. ผู้้�เรีียนจะต้้องทราบ
จุุดประสงค์์ของกิิจกรรมการสื่่�อสาร เช่่น การรายงานข่่าว
การพยากรณ์์อากาศจากวิิทยุุ เป็็ นต้้น 2. ผู้้เ� รีียนต้้องมีีความ
เข้้าใจในการใช้้ภาษาทั้้�งหมด 3. กระบวนการสื่่อ� สารจะต้้อง
สััมพัันธ์์กับั รููปแบบของภาษา และควรจััดการพััฒนาการ
สื่่�อ สารให้้ใ กล้้เ คีีย งกัับ สถานการณ์์ จริิง 4. ผู้้�ส อนควร
จััดกิิจกรรมที่่เ� หมาะสมเพื่่อ� ให้้ผู้เ้� รีียนสามารถเรีียนรู้้ผ่� า่ นการ
ปฏิิบัติั ไิ ด้้ และ 5. ผู้้ส� อนควรให้้กำำ�ลัังใจผู้้เ� รีียนเมื่่อ� เกิิดการ
ผิิดพลาดไม่่ว่าจ
่ ะเป็็ นในส่่วนของไวยากรณ์์หรืือการออกเสีียง
งานวิิจัยั ที่เ�่ กี่่�ยวข้้องกัับการเรีียนการสอนภาษาอัังกฤษด้้วย
สื่่อ� ออนไลน์์
มีีงานวิิจัยั หลายเรื่่อ� ง (Suebkha, 2010; Puengkaew,
2018; Boonchai, et al., 2017; Chayarathee, 2010;
Panklum, 2009; Songsiri, 2007) ที่มุ่่��่ งศึึกษาการใช้้โปรแกรม
ออนไลน์์มููเดิิลเพื่่อ� พััฒนาการเรีียนการสอนวิิชาภาษาอัังกฤษ
และความพึึงพอใจของนัักศึึกษาต่่อการใช้้โปรแกรมดัังกล่่าว
และเมื่่อ� ศึึกษางานวิิจัยั ที่เ�่ กี่่�ยวกัับการสอนการฟัั ง-พููดภาษา
อัังกฤษ พบว่่ามีงี านวิิจัยั ของ Chayarathee (2010) และ
Panklum (2009) ที่่�มุ่่�งเน้้ น การพััฒ นาชุุ ด บทเรีีย นเพื่่�อ
การเรีียนการสอน นอกจากนี้้�ยังั มีีงานวิิจัยั ของ Songsiri
(2007) ที่่ไ� ด้้ทำำ�การวิิจัยั เชิิงปฏิิบัติั กิ ารในการส่่งเสริิมความมั่่�นใจ
ในการพููดภาษาอัังกฤษ เพื่่อ� ตรวจสอบทััศนคติิของนัักศึึกษา
ที่่มี� ต่ี ่อการเรีียนรู้้ภ� าษาอัังกฤษ จากงานวิิจัยั เหล่่านี้้� พบว่่า
โปรแกรมออนไลน์์มููเดิิลเป็็ นโปรแกรมช่่วยในการเรีียนการสอน
บทเรีียนต่่าง ๆ ที่่ส� ามารถเสริิมสร้้างให้้ผู้เ้� รีียนมีีผลสััมฤทธิ์์ �
ทางการเรีียนดีีขึ้้น� และตััวผู้เ้� รีียนก็็มีคี วามพึึงพอใจ ความมั่่�นใจ
และทััศ นคติิที่�่ดีีต่่ อ การเรีีย นการสอนวิิช าภาษาอััง กฤษ
โดยเฉพาะทัักษะการฟััง-พููดในระดัับที่่ดี� มี าก แต่่อย่่างไรก็็ตาม
ยัังไม่่เคยมีีงานวิิจัยั ที่�มุ่่�่ งเน้้ นการศึึกษาการเรีียนการสอน
ทัักษะสำำ�นวนการพููดภาษาอัังกฤษด้้วยสื่่�อออนไลน์์ ผ่่าน
โปรแกรมออนไลน์์มููเดิิลมาก่่อน ทั้้�งนี้้�ผู้วิ้� จัิ ยั เห็็นว่่าการพััฒนา
ทัักษะสำำ�นวนการพููดภาษาอัังกฤษนั้้�นมีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง
ต่่อการเรีียนการสอนภาษาอัังกฤษ จึึงมีีความสนใจที่่�จะ
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การพััฒนาความสามารถในการใช้้สำำ�นวนภาษาอัังกฤษของนัักศึึกษาชั้้�นปีี ที่�่ 1

ศึึกษาและพััฒนาความสามารถในการใช้้สำำ�นวนการพููด
ภาษาอัังกฤษของนัักศึึกษาชั้้�นปีี ที่�่ 1

ธีีรัชั รำ��แพนเพชร

ข้้อสอบอีีกชุุดหนึ่่�งที่่มี� คำำี �ถามสอดคล้้องกัับข้้อสอบก่่อนเรีียน
3. ชุุดบทเรีียนออนไลน์์
ผู้้วิ� จัิ ยั เลืือกชุุดบทเรีียนออนไลน์์ 10 บทเรีียนจากการ
สำำ�รวจเว็็บไซต์์ที่�ปรา
่ กฏทั่่�วไปบนอิินเทอร์์เน็็ ต โดยเน้้ น
เว็็บไซต์์ที่ใ�่ ห้้ความรู้้ภ� าษาอัังกฤษในด้้านการใช้้สำำ�นวนการ
พููดภาษาอัังกฤษ จากนั้้�น ผู้้เ� ชี่่�ยวชาญ 3 ท่่าน ทำำ�การประเมิิน
ชุุดบทเรีียนทั้้�ง 10 บทเรีียน
ทั้้�งนี้้� ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้คัดั เลืือกเว็็บไซต์์ http://onstreetenglish.
wordpress.com ซึ่่ง� มีีบทเรีียนเกี่่�ยวกัับทัักษะสำำ�นวนการพููด
ภาษาอัังกฤษ 10 บทเรีียนที่่เ� หมาะสมกัับนัักศึึกษาชั้้�นปีี ที่�่ 1
ตามหััวข้อ้ ต่่าง ๆ ดัังนี้้� 1. Small Talk 2. Library 3. Shopping
4. Food 5. Travel 6. Hotel 7. Health 8. College Life
9. Dating และ 10. At the Bank จากนั้้�นผู้้เ� ชี่่�ยวชาญทาง
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศได้้ดำำ�เนิินการบัันทึึกข้้อมููลลิิงก์์ที่�่
คััดเลืือกไว้้ทั้้ง� 10 บทเรีียนลงในโปรแกรมออนไลน์์มููเดิิล โดย
สามารถเข้้าถึงึ ได้้ที่ห�่ น้้าเว็็บไซต์์ของคณะอัักษรศาสตร์์ www.
arts.su.ac.th/moodle นัักศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่างสามารถเข้้า
ศึึกษาบทเรีียนออนไลน์์ด้ว้ ยตนเองเป็็ นเวลา 15 วััน ซึ่ง�่ แต่่ละ
บทเรีียนประกอบไปด้้วยตััวอย่่างสำำ�นวนและแบบฝึึกหััด โดย
ต้้องลงทะเบีียนเข้้าใช้้ และสามารถแสดงความคิิดเห็็นหรืือ
ถามคำำ�ถามผ่่านระบบออนไลน์์มููเดิิลได้้ตลอดเวลาเพราะมีี
ผู้้�ดููแลระบบคอยให้้คำำ�แนะนำำ� รายละเอีียดดัังภาพที่่� 1
4. แบบสอบถามความคิิดเห็็นหลัังเข้้าร่่วมโครงการ
วิิจัยั
แบบสอบถามหลัังเข้้าร่ว่ มโครงการมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่อ�
สอบถามความคิิด เห็็น ของผู้้�เ ข้้าร่่ว มโครงการต่่ อ การใช้้
สื่่�อ การเรีีย นออนไลน์์ ด้้ว ยโปรแกรมออนไลน์์ มููเดิิล ซึ่่�ง
แบบสอบถามนี้้�แบ่่งออกเป็็ น 4 ส่่วน ได้้แก่่ 1. การเข้้าใช้้
ชุุดบทเรีียนภาษาอัังกฤษออนไลน์์ ด้ว้ ยโปรแกรมออนไลน์์
มููเดิิล 2. ความพึึงพอใจของผู้้เ� รีียนต่่อการใช้้สื่�อ่ ออนไลน์์
3. ความคิิดเห็็นของนัักศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่างที่่มี� ต่ี ่อประเด็็น
เกี่่�ยวกัับสื่่�อการเรีียนการสอนออนไลน์์ทั่่ �วไป และประเด็็น
เกี่่�ยวกัับการเรีียนการสอนภาษาอัังกฤษ และ 4. คำำ�ถาม
อััตนััยแบบปลายเปิิ ดสำำ�หรัับข้้อเสนอแนะอื่่น� ๆ โดยส่่วนที่�่ 2
และ 3 ใช้้มาตราส่่วนประมาณค่่าเป็็ นมาตรวััดแบบลิิเคิิร์ท์
5 ระดัับ (5-point Likert scale)

วิิ ธีีดำ�ำ เนิิ นการวิิ จัยั
ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
ประชากรในการศึึ ก ษาได้้ แ ก่่ นัั ก ศึึ ก ษาชั้้�น ปีี ที่่� 1
คณะอัักษรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร ภาคการศึึกษาที่่� 2
ปีี การศึึกษา 2560 จำำ�นวน 720 คน และผู้้วิ� จัิ ยั ใช้้วิธีิ คัี ดั เลืือก
กลุ่่�มตััวอย่่างแบบเจาะจง (purposive sampling) คััดเลืือก
จากผู้้ส� มััครเข้้าร่ว่ มโครงการพััฒนาระบบเทคโนโลยีีเพื่่อ� การ
เรีีย นรู้้�แ ละทััก ษะภาษาอััง กฤษของคณะอััก ษรศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยศิิลปากร ที่เ�่ ข้้าร่ว่ มการทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ ครบ
ตามกำำ�หนดผ่่านระบบออนไลน์์ และเข้้าร่่วมใช้้บทเรีียน
ออนไลน์์สำำ�หรัับทัักษะสำำ�นวนการพููดภาษาอัังกฤษจำำ�นวน
ทั้้�งสิ้้น� 123 คน
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิ จัยั
1. แบบสอบถามข้้อมูลู ส่่วนบุุคคล
แบบสอบถามนี้้�เป็็ นแบบสอบถามออนไลน์์ (online
profile questionnaire) ใช้้ศึกึ ษาข้้อมููลส่่วนตััวของบุุคคล
โดยเลืือกใช้้คำำ�ถามทั้้�งแบบปลายเปิิ ดและปลายปิิ ด สำำ�หรัับ
การเก็็บข้้อมููลส่่วนตััวและการประเมิินระดัับความสามารถ
ทางด้้า นภาษาอััง กฤษของผู้้�ต อบเอง โดยมีีมาตราส่่ว น
ประมาณค่่าเป็็ นมาตรวััดแบบลิิเคิิร์ท์ 5 ระดัับ (5-point Likert
scale) มีีการตรวจสอบคุุณภาพในด้้านความเที่่ย� งตรงโดย
ผู้้เ� ชี่่�ยวชาญ และมีีการทดลองใช้้เพื่่อ� ตรวจสอบความถููกต้้อง
ก่่อนนำำ�ไปใช้้จริงิ
2. แบบทดสอบ Pre-test และแบบทดสอบ Post-test
ในงานวิิจัยั นี้้�มีแี บบทดสอบก่่อนเรีียน (Pre-test) เพื่่อ�
วััดพื้้�นฐานความรู้้�เดิิมของนัักศึึกษาที่�ปร
่ ะสงค์์จะเข้้าร่่วม
โครงการฯ ก่่อนการเข้้าใช้้และเรีียนรู้้�ชุุดบทเรีียนออนไลน์์
ด้้วยตนเอง โดยประกอบด้้วย 10 บทเรีียน แต่่ละบทเรีียน
ประกอบด้้วยคำำ�ถาม 4 ข้้อ ดัังนั้้�น รวมแล้้วแบบทดสอบ
ก่่อนเรีียนมีีคำำ�ถามทั้้�งหมด 40 ข้้อ โดยคำำ�ถามเป็็ นรููปแบบ
ปรนััย (multiple choice) และในแต่่ละข้้อมีี 4 ตััวเลืือก ซึ่่ง�
คำำ�ถามทั้้�งหมดจะผ่่านการตรวจสอบคุุณภาพโดยผู้้เ� ชี่่�ยวชาญ
จำำ�นวน 3 ท่่าน ส่่วนข้้อสอบหลัังเรีียน (Post-test) มีีลักั ษณะ
การดำำ�เนิิ น งานเหมืือนกัับ ข้้อ สอบก่่ อ นเรีีย น แต่่ จ ะเป็็ น
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ภาพที่่ � 1 หน้้าแรกของเว็็บไซต์์ http://onstreetenglish.wordpress.com
ตััวอย่่างที่่เ� ข้้าร่ว่ มโครงการวิิจัยั ครั้้�งนี้้�มีเี วลาในการทำำ�ข้้อสอบ
ก่่อนเรีียน 30 นาทีี
3. การเก็็บข้้อมูลู โดยใช้้แบบทดสอบ Pre-test
มีีนัักศึึกษาชั้้�นปีี ที่�่ 1 เข้้าสอบวััดความรู้้�ก่่อนเรีียน
ทั้้�งสิ้้น� 189 คนในทุุกทัักษะภาษา จากจำำ�นวนผู้้ที่� แ�่ จ้้งการ
สมััครเข้้าร่ว่ มโครงการพััฒนาระบบเทคโนโลยีีเพื่่อ� การเรีียนรู้้�
และทัักษะภาษาอัังกฤษทั้้�งสิ้้น� 335 คน โดยข้้อสอบเป็็ นแบบ
กระดาษและปากกา
4. การเก็็บข้้อมูลู โดยใช้้แบบทดสอบ Post-test
นัักศึึกษาชั้้�นปีี ที่�่ 1 ที่�เ่ ข้้าร่่วมโครงการพััฒนาระบบ
เทคโนโลยีีเพื่่อ� การเรีียนรู้้แ� ละทัักษะภาษาอัังกฤษ และผ่่าน
การทำำ�แบบทดสอบก่่ อ นเรีีย นทั้้�ง 189 คนได้้เ ข้้า ใช้้ชุุด
บทเรีียนทัักษะสำำ�นวนภาษาอัังกฤษผ่่านโปรแกรมออนไลน์์
มููเดิิลรวมเป็็ นเวลาทั้้�งสิ้้�น 15 วััน หลัังจากนั้้�นนัักศึึกษา
ได้้เข้้าทำำ�แบบทดสอบหลัังการเรีียนออนไลน์์ผ่า่ นการใช้้โปรแกรม
ออนไลน์์ มููเดิิล เมื่่�อปิิ ดระบบมีีผู้้เ� ข้้าทำำ�แบบทดสอบทัักษะ
สำำ�นวนการพููดภาษาอัังกฤษหลัังเรีียนทั้้�งสิ้้น� 123 คน
5. การเก็็บข้้อมูลู โดยใช้้แบบสอบถามความคิิ ดเห็็น
หลัังเข้้าร่่วมโครงการฯ
ผู้้� วิ ิจั ัย ดำำ�เนิิ น การเก็็ บ ข้้อ มููลโดยใช้้ แ บบสอบถาม
ออนไลน์์ โดยใช้้โปรแกรมจััดการเอกสารออนไลน์์ที่มี�่ ชื่ี อ�่ ว่่า
Google Docs และผู้้เ� ข้้าร่ว่ มโครงการฯ สามารถเข้้าไปตอบ
แบบสอบถามดัังกล่่าวผ่่านโปรแกรมออนไลน์์มููเดิิล
6. การเก็็บข้้อมููลโดยการสััมภาษณ์์ หลังั เข้้าร่่วม
โครงการฯ
หลัังการเข้้าร่่วมโครงการฯ ผู้้�วิจัิ ยั ได้้ติิดต่่อเพื่่�อขอ
สััมภาษณ์์กลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 5 คน โดยคััดเลืือกนัักศึึกษา

5. แบบสััมภาษณ์์
ในงานวิิจัยั นี้้� ผู้้วิ� จัิ ยั เลืือกที่จ�่ ะใช้้แบบสััมภาษณ์์แบบ
กึ่่�งโครงสร้้าง (semi-structured or guided interview)
แบบสอบถามนี้้�แบ่่งออกเป็็ น 4 ส่่วนได้้แก่่ 1. ความรู้้�สึกึ ของ
นัักศึึกษาที่มี�่ ต่ี อ่ การเรีียนด้้วยสื่่อ� ออนไลน์์ 2. ข้้อดีีและข้้อเสีีย
ของสื่่อ� การเรีียนออนไลน์์ ทั้้�งในด้้านเนื้้�อหา และด้้านระบบ
รวมทั้้�งผลที่่เ� กิิดขึ้้น� เมื่่อ� สิ้้น� สุุดโครงการฯ 3. ผลการสอบก่่อน
และหลัังการเรีียนออนไลน์์ และ 4. การจััดการเรีียนการสอน
วิิชาภาษาอัังกฤษที่่ต้� อ้ งการให้้เกิิดขึ้้น� ในอนาคต
การเก็็บรวบรวมข้้อมูลู
1. การเก็็บข้้อมููลโดยใช้้แบบสอบถามข้้อมููลส่่วน
บุุคคล
ผู้้วิ� จัิ ยั ดำำ�เนิินการเก็็บข้้อมููลโดยใช้้แบบสอบถามข้้อมููล
บุุคคล ในภาคการศึึกษาปลายปีีการศึึกษา 2560 ซึ่่ง� ในงานวิิจัยั นี้้�
แบบสอบถามดััง กล่่าวจะเป็็ นส่่วนหนึ่่� ง ของกระบวนการ
รัับสมััครกลุ่่�มตััวอย่่างเพื่่�อเข้้าร่่วมโครงการพััฒนาระบบ
เทคโนโลยีีเพื่่�อการเรีียนรู้้�และทัักษะภาษาอัังกฤษ โดย
หลัังจากการประชาสััมพัันธ์์ ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้จัดั ทำำ�ระบบรัับสมััคร
ออนไลน์์ผ่า่ นโปรแกรม Google Docs
2. การทดลองใช้้ จริิงเพื่่�อประเมิิ นระยะเวลาทำำ�
ข้้อสอบ Pre-test
ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้สุ่่�มเลืือกนัักศึึกษาคณะอัักษรศาสตร์์ ชั้้�นปีี ที่�่ 2
โดยใช้้วิธีิ กี ารสุ่่�มแบบง่่าย (simple sampling) จำำ�นวน 2 คน
ที่่มี� พื้้ี น� ความรู้้ภ� าษาอัังกฤษระดัับปานกลาง โดยได้้พิจาร
ิ ณา
เลืือกนัักศึึกษาที่่ไ� ด้้เกรด B และ C+ ในรายวิิชาภาษาอัังกฤษ
พื้้�นฐานชั้้�นปีี ที่�่ 1 ทดลองทำำ�ข้้อสอบก่่อนเรีียน (trial run) จาก
การทดลองทำำ�ข้้อสอบ ผู้้�วิจัิ ยั ได้้กำำ�หนดให้้นัักศึึกษากลุ่่�ม
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ที่�่ไ ด้้ค ะแนนสููงและต่ำำ�� ในการทดสอบหลััง เรีีย น รวมทั้้�ง
นัักศึึกษาที่มี�่ พัี ฒ
ั นาการของคะแนนก่่อนสอบและหลัังสอบ
(gain score) สููงสุุด โดยใช้้เวลาสััมภาษณ์์ทางโทรศััพท์์คนละ
ประมาณ 20 นาทีี และผู้้วิ� จัิ ยั ได้้ทำำ�การจดบัันทึึกระหว่่างการ
สััมภาษณ์์
การวิิ เคราะห์์ข้้อมูลู
1. ข้้อมูลู เชิิ งปริิ มาณ
ข้้อมููลเชิิงปริิมาณที่่�เก็็บรวบรวมมาได้้นั้้น� ถููกนำำ�มา
วิิเคราะห์์หาค่่าทางสถิิติเิ พื่่อ� อธิิบายข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกลุ่่�มตััวอย่่าง
และประชากร (profile questionnaire) แบบสอบถามความคิิดเห็็น
หลัังเข้้าร่่วมโครงการฯ (post questionnaire) และผลของ
การสอบ Pre-test และ Post-test โดยใช้้สถิิติเิ ชิิงพรรณนา
(ค่่าความถี่่� ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่ย� เลขคณิิต และส่่วนเบี่่�ยงเบน
มาตรฐาน) แล้้วนำำ�ไปแปลความหมายค่่าระดัับของ Likert scale
สำำ�หรัับการเปรีียบเทีียบคะแนนสอบ Pre-test และ
Post-test ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้ใช้้การวิิเคราะห์์ทางสถิิติแิ บบ Paired
Samples t-test (Kanchanawasi, Pitanon, & Srisukho,
2008: 56-57) เพื่่อ� เปรีียบเทีียบคะแนนก่่อนและหลัังเข้้าใช้้
บทเรีียนออนไลน์์สำำ�หรัับสำำ�นวนการพููดภาษาอัังกฤษของ
กลุ่่�มตััวอย่่าง

ธีีรัชั รำ��แพนเพชร

2. ข้้อมูลู เชิิ งคุุณภาพ
สำำ�หรัับ การวิิเ คราะห์์ข้้อ มููลเชิิง คุุ ณ ภาพนั้้�น ผู้้�วิ ิจั ยั
นำำ�ข้้อมููลที่ไ�่ ด้้มาวิิเคราะห์์ตามขั้้�นตอนของ Miles, & Huberman
(1994) ซึ่่ง� มีีทั้้ง� หมด 5 ขั้้�นตอนด้้วยกัันดัังนี้้� 1. ฟัั งการบัันทึึก
และถอดเสีียงสััมภาษณ์์ 2. อ่่านข้้อมููลจากการถอดเสีียง
หลาย ๆ ครั้้�งเพื่่�อทำำ�ความคุ้้�นเคย 3. ถอดรหััสให้้กับั บท
สััมภาษณ์์ 4. เขีียนสรุุปข้อ้ มููลจากการถอดรหััส และ 5. เขีียน
บัันทึึกเกี่่�ยวกัับการสััมภาษณ์์ให้้กับั ตนเอง
ผลการวิิ จัยั
ข้้ อมูู ล เกี่่� ย วกัับ กลุ่่�มตััว อย่่ า ง กลุ่่�มตััว อย่่ า งเป็็ น
นัักศึึกษาชั้้�นปีี ที่�่ 1 จำำ�นวน 123 คน เป็็ นเพศชาย 14 คน และ
เพศหญิิง 109 คน ส่่วนใหญ่่ 1. ได้้เกรดวิิชาภาษาอัังกฤษ
พื้้�นฐานที่่ร� ะดัับ C+ (คิิดเป็็ นร้้อยละ 22.76) 2. มีีคะแนน
ทดสอบความรู้้ค� วามสามารถทางด้้านภาษาอัังกฤษ (Speexx
CEFR level) ที่ร�่ ะดัับ B2 (คิิดเป็็ นร้้อยละ 43.90) และ 3. คิิดว่่า
ตนมีีค วามสามารถทััก ษะภาษาอัังกฤษด้้านสำำ�นวนที่ใ�่ ช้้
ในการพููดในระดัับพอใช้้ (คิิดเป็็ นร้้อยละ 34.96)
ผลวิิ เคราะห์์จากแบบทดสอบ Pre-test รายละเอีียด
ดัังตารางที่่� 1

Library

Shopping

Food

Travel

Hotel

Health

College Life

Dating

At the Bank

9-12

13-16

17-20

21-24

25-28

29-32

33-36

37-40

Total

5-8

ข้้อที่่�

Small Talk

ชุุดคำำ�ถาม

1-4

ตารางที่่ � 1 คะแนนสอบ Pre-test เกี่่�ยวกัับทัักษะด้้านสำำ�นวนที่่ใ� ช้้ในการพููดของนัักศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่าง

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

รวม

40

2.51

3.29

3.06

3.39

31.39

%

69.25 74.25 89.75 81.50 85.05 78.70 62.75 82.14 76.59 84.66

78.46

SD

1.15 1.06 1.01 1.03 1.06 1.13

Mean

2.77 2.97 3.59 3.26 3.40 3.15

1.03

1.09

1.06

1.09

4.59

Max

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

38

Min

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4
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จากตารางที่�่ 1 พบว่่านัักศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่างทำำ�แบบ
ทดสอบ Pre-test เกี่่�ยวกัับทัักษะด้้านสำำ�นวนที่่ใ� ช้้ในการพููด
ได้้ร้อ้ ยละของคะแนนเฉลี่่ย� ในชุุดคำำ�ถาม Shopping (คิิดเป็็ น
ร้้อยละ 89.75) At the Bank (คิิดเป็็ นร้้อยละ 84.66) และ
Travel (คิิดเป็็ นร้้อยละ 85.05) สููงสุุดตามลำำ�ดัับ ส่่วนชุุดคำำ�ถาม

ที่่ไ� ด้้คะแนนน้้อยที่่สุ� ุดได้้แก่่ Small Talk (คิิดเป็็ นร้้อยละ
69.25) Library (คิิดเป็็ นร้้อยละ 74.25) และ Health (คิิดเป็็ น
ร้้อยละ 62.75) ตามลำำ�ดัับ
ผลวิิเคราะห์์จากแบบทดสอบ Post-test รายละเอีียด
ดัังตารางที่่� 2

ตารางที่่ � 2 คะแนนสอบ Post-test เกี่่�ยวกัับทัักษะด้้านสำำ�นวนที่่ใ� ช้้ในการพููดของนัักศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่าง
Small Talk

Library

Shopping

Food

Travel

Hotel

Health

College Life

Dating

At the Bank

ข้้อที่่�

5-8

9-12

13-16

17-20

21-24

25-28

29-32

33-36

37-40

รวม

1-4

ชุุดคำำ�ถาม

Total

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

Mean

3.65

3.37

3.80

3.69

3.42

3.10

3.28

2.95

3.33

3.58

34.16

%

91.26 84.15 94.92 92.28 85.57 77.44 82.11 73.78

83.13 89.43

85.41

SD

1.09

1.06

1.01

1.03

1.06

1.13

1.03

1.15

1.06

1.09

6.27

Max

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

Min

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0
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จากตารางที่�่ 2 พบว่่ านัั ก ศึึก ษากลุ่่�มตััว อย่่ า งทำำ�
แบบทดสอบ Post-test เกี่่�ยวกัับทัักษะด้้านสำำ�นวนที่่ใ� ช้้ใน
การพููดได้้ร้อ้ ยละของคะแนนเฉลี่่ย� ในชุุดคำำ�ถาม Shopping
(คิิดเป็็ นร้้อยละ 94.92) Food (คิิดเป็็ นร้้อยละ 92.28) และ
Small Talk (คิิดเป็็ นร้้อยละ 91.26) สููงสุุดตามลำำ�ดัับ ส่่วน
ชุุดคำำ�ถามที่่ไ� ด้้คะแนนน้้อยที่สุ�่ ดุ และลดลงคืือ College Life

(คิิดเป็็ นร้้อยละ 73.78) และ Hotel (คิิดเป็็ นร้้อยละ 77.44)
ตามลำำ�ดัับ ซึ่ง�่ เป็็ นเรื่่อ� งของการลงทะเบีียนเรีียน (registering
for a class) และ เช็็คอิินโรงแรม (checking into a hotel)
ผลวิิ เคราะห์์ความแตกต่่ างระหว่่างคะแนนสอบ
Pre-test และ Post-test รายละเอีียดดัังตารางที่่� 3

ตารางที่่ � 3 การวิิเคราะห์์ความแตกต่่างระหว่่างคะแนนสอบ Pre-test และ Post-test ของนัักศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่างแบบ
Paired Differences
Paired Samples

Mean

SD

Std. Error Mean

t

df

Sig. (2-tailed)

Pre-test - Post-test

-2.77

5.505

.496

-5.585

122

.000*

20

การพััฒนาความสามารถในการใช้้สำำ�นวนภาษาอัังกฤษของนัักศึึกษาชั้้�นปีี ที่�่ 1

จากตารางที่�่ 3 เมื่่�อทำำ�การวิิเคราะห์์ความแตกต่่าง
ระหว่่างคะแนนสอบ Pre-test และ Post-test เกี่่ย� วกัับทัักษะ
ด้้านสำำ�นวนที่่ใ� ช้้ในการพููดของนัักศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่างแบบ
Paired differences พบว่่านักั ศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่างมีีคะแนนสอบ
Pre-test เกี่่ย� วกัับทัักษะด้้านสำำ�นวนที่ใ�่ ช้้ในการพููดแตกต่่างกััน
กัับคะแนนสอบ Post-test เกี่่�ยวกัับทัักษะด้้านสำำ�นวนที่่ใ� ช้้ใน
การพููด อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติที่ิ �ร่ ะดัับ 0.05 (Sig =
0.000<0.05) นอกจากนี้้� นัักศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่างมีีคะแนน
เฉลี่่ย� ของการสอบ Post-test เกี่่�ยวกัับด้้านสำำ�นวนที่ใ�่ ช้้ในการ
พููดเพิ่่�มขึ้้น� จากคะแนนเฉลี่่ย� ของการสอบ Pre-test เท่่ากับั
2.77 คะแนน (เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 8.82) และมีีค่า่ t อยู่่�ที่�่ 5.585
ผลวิิ เ คราะห์์แ บบสอบถามหลััง การใช้้ บ ทเรีี ย น
ออนไลน์์ ผ่่านโปรแกรมออนไลน์์ มููเดิิ ลในการพััฒนา
ทัักษะภาษาอัังกฤษ นัักศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่างส่่วนใหญ่่ 1. เข้้าใช้้
สื่่�อการเรีียนการสอนภาษาอัังกฤษออนไลน์์ผ่่านโปรแกรม
ออนไลน์์มููเดิิลมากกว่่า 1 ชั่่�วโมงแต่่ไม่่เกิิน 2 ชั่่�วโมงต่่อวััน
(คิิดเป็็ นร้้อยละ 41.46) 2. เข้้าใช้้เป็็ นเวลา 7 วัันจาก 15 วััน
(คิิดเป็็ นร้้อยละ 17.89) 3. เข้้าใช้้ในช่่วงเวลา 12.01 - 18.00 น.
(คิิดเป็็ นร้้อยละ 49.59) 4. เข้้าใช้้ด้ว้ ยเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์
(คิิดเป็็ นร้้อยละ 63.41) และมีีความถี่่�ในการเช้้าใช้้ในระดัับ
ปานกลาง (คิิดเป็็ นร้้อยละ 42.28)
ผลวิิ เ คราะห์์ ข้้ อมูู ล เกี่่� ย วกัับ ความคิิ ด เห็็ น ของ
นัักศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่างที่่�มีีต่่อประเด็็นเกี่่�ยวกัับเนื้้� อหา
ของสื่่�อการเรีียนการสอนภาษาอัังกฤษออนไลน์์ ทั่่ �วไป
จากผลวิิเ คราะห์์ พ บว่่ านัั ก ศึึก ษากลุ่่�มตััว อย่่ า งมีีร ะดัับ
ความคิิดเห็็นต่่อประเด็็นเกี่่�ยวกัับเนื้้อ� หาของสื่่อ� การเรีียนการสอน
ภาษาอัังกฤษออนไลน์์ โดยเฉลี่่�ยอยู่่�ในระดัับเห็็นด้้วยมาก
มีีค่า่ เฉลี่่ย� เท่่ากับั 3.73 เมื่่อ� พิิจารณาเป็็ นรายประเด็็น พบว่่า
ประเด็็นที่นั�่ กั ศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่างมีีระดัับความคิิดเห็็นเฉลี่่ย�
มากที่่สุ� ดุ คืือ ประเด็็นเนื้้�อหามีีความทัันสมััย (ค่่าเฉลี่่ย� เท่่ากับั
3.96) รองลงมาคืือ ประเด็็นเนื้้�อหามีีความครบถ้้วน (ค่่าเฉลี่่ย�

ธีีรัชั รำ��แพนเพชร

เท่่ากับั 3.91) และประเด็็นเนื้้อ� หามีีความหลากหลาย (ค่่าเฉลี่่ย�
เท่่ากับั 3.91) ตามลำำ�ดัับ
ผลวิิ เ คราะห์์ ข้้ อมูู ล เกี่่� ย วกัับ ความคิิ ด เห็็ น ของ
นัักศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่างที่่�มีีต่่อประเด็็นเกี่่�ยวกัับรููปแบบ
ของสื่่�อการเรีียนการสอนภาษาอัังกฤษออนไลน์์ จาก
ผลวิิเคราะห์์พบว่่านักั ศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่างมีีระดัับความคิิดเห็็น
ต่่อประเด็็นเกี่่�ยวกัับรููปแบบของสื่่อ� การเรีียนการสอนภาษา
อัังกฤษออนไลน์์โดยเฉลี่่ย� อยู่่�ในระดัับเห็็นด้้วยมาก มีีค่า่ เฉลี่่ย�
เท่่ากับั 3.50 เมื่่อ� พิิจารณาเป็็ นรายประเด็็น พบว่่าประเด็็น
ที่่นั� กั ศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่างมีีระดัับความคิิดเห็็นเฉลี่่ย� มากที่่สุ� ดุ
คืือ ประเด็็นการเข้้าถึงึ บทเรีียนได้้อย่่างสะดวก สามารถ
ใช้้งานได้้ทุกุ ที่่� ทุุกเวลา (ค่่าเฉลี่่ย� เท่่ากับั 4.07) รองลงมาคืือ
ประเด็็นรููปแบบยืืดหยุ่่�น สนองความต้้องการของแต่่ละบุุคคล
(ค่่าเฉลี่่ย� เท่่ากับั 3.36) และประเด็็นรููปแบบการนำำ�เสนอที่�่
หลากหลายและน่่าสนใจ (ค่่าเฉลี่่ย� เท่่ากับั 3.07) ตามลำำ�ดัับ
ผลวิิ เ คราะห์์ ข้้ อมูู ล เกี่่� ย วกัับ ความคิิ ด เห็็น ของ
นัักศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่างที่่�มีต่ี ่อประเด็็นเกี่่�ยวกัับประโยชน์์
ของสื่่�อการเรีียนการสอนภาษาอัังกฤษออนไลน์์ ทั่่ �วไป
จากผลวิิเ คราะห์์ พ บว่่ านัั ก ศึึก ษากลุ่่�มตััว อย่่ า งมีีร ะดัับ
ความคิิดเห็็นต่่อประเด็็นเกี่่�ยวกัับประโยชน์์ของสื่่อ� การเรีียน
การสอนภาษาอัังกฤษออนไลน์์โดยเฉลี่่ย� อยู่่�ในระดัับเห็็นด้้วย
มาก มีีค่า่ เฉลี่่ย� เท่่ากับั 3.47 เมื่่อ� พิิจารณาเป็็ นรายประเด็็น
พบว่่าประเด็็นที่นั�่ กั ศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่างมีีระดัับความคิิดเห็็น
เฉลี่่�ยมากที่สุ�่ ุดคืือ ประเด็็นสามารถประยุุกต์์ใช้้ได้้กับั การ
เรีียนการสอน (ค่่าเฉลี่่ย� เท่่ากับั 3.92) รองลงมาคืือ ประเด็็น
ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้โ� ดยเน้้นผู้้เ� รีียนเป็็ นศููนย์์กลาง (ค่่าเฉลี่่ย�
เท่่ากับั 3.83)
ผลวิิ เคราะห์์ข้้อมููลเกี่่� ยวกัับระดัับความสามารถ
ทัักษะภาษาอัังกฤษที่่�ได้้รับั การพััฒนาเมื่่อสิ้้
� �นสุุดโครงการ
รายละเอีียดดัังตารางที่่� 4

ตารางที่่ � 4 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับระดัับความสามารถทัักษะภาษาอัังกฤษที่่ไ� ด้้รับั การพััฒนาเมื่่อ� สิ้้น� สุุดโครงการ
ทัักษะภาษาอัังกฤษ
สำำ�นวนที่่ใ� ช้้ในการพููด

ระดัับความสามารถ
มากที่่�สุดุ

มาก

7

49

46

14

7

5.69

39.84

37.40

11.38

5.69

ค่่าเฉลี่่�ย

SD

แปล
ความหมาย

3.28

0.95

ปานกลาง

ปานกลาง น้้ อย น้้ อยที่่�สุดุ
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ปีี ที่�่ 41 ฉบัับที่่� 2 (มีีนาคม - เมษายน) พ.ศ. 2564

จากตารางที่�่ 4 พบว่่านัักศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่างมีีระดัับ
ความสามารถทัักษะภาษาอัังกฤษด้้านสำำ�นวนที่่ใ� ช้้ในการพููด
ที่ไ�่ ด้้รับั การพััฒนาเมื่่อ� สิ้้น� สุุดโครงการโดยเฉลี่่ย� อยู่่�ในระดัับ
ปานกลาง มีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากับั 3.28 และมีีส่่วนเบี่่�ยงเบน
มาตรฐานเท่่ากับั 0.95

ผลวิิ เคราะห์์ข้้อมูลู เกี่่�ยวกัับความสนใจในการเข้้า
ใช้้สื่่�อการเรีียนการสอนภาษาอัังกฤษออนไลน์์ สำ�หรั
ำ บั
ทัักษะสำำ�นวนที่่�ใช้้ในการพููดของนัักศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่าง
ภายหลัังสิ้้� นสุุดโครงการ รายละเอีียดดัังตารางที่่� 5

ตารางที่่ � 5 ความสนใจในการเข้้าใช้้สื่�อ่ การเรีียนการสอนภาษาอัังกฤษออนไลน์์สำำ�หรัับทัักษะสำำ�นวนที่่ใ� ช้้ในการพููดของ
นัักศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่างภายหลัังสิ้้น� สุุดโครงการ
ทัักษะภาษาอัังกฤษ
สำำ�นวนที่่ใ� ช้้ในการพููด

ระดัับความสามารถ
มากที่่�สุดุ

มาก

ปานกลาง

38

51

26

7

1

30.89

41.46

21.14

5.69

0.81

ค่่าเฉลี่่�ย

SD

แปล
ความหมาย

3.96

0.91

มาก

น้้ อย น้้ อยที่่�สุดุ

จากตารางที่�่ 5 พบว่่าภายหลัังสิ้้น� สุุดโครงการ นัักศึึกษา
กลุ่่�มตััวอย่่างมีีความสนใจในการเข้้าใช้้สื่อ�่ การเรีียนการสอน
ภาษาอัังกฤษออนไลน์์สำำ�หรัับทัักษะสำำ�นวนที่ใ�่ ช้้ในการพููด
โดยเฉลี่่ย� อยู่่�ในระดัับมาก มีีค่า่ เฉลี่่ย� เท่่ากับั 3.96 และมีีส่ว่ น
เบี่่�ยงเบนมาตรฐานเท่่ากับั 0.91
ผลวิิ เ คราะห์์ ข้้ อมูู ล เกี่่� ย วกัับ ความคิิ ด เห็็น ของ
นัักศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่างที่่�มีีต่่อประเด็็นเกี่่�ยวกัับสื่่�อการ
เรีียนการสอนออนไลน์์ ทั่่ �วไป จากผลวิิเ คราะห์์พ บว่่า
นัักศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่างมีีระดัับความคิิดเห็็นต่่อประเด็็นเกี่่�ยวกัับ
สื่่อ� การเรีียนออนไลน์์ทั่่ �วไปโดยเฉลี่่ย� อยู่่�ในระดัับเห็็นด้้วยมาก
มีีค่า่ เฉลี่่ย� เท่่ากับั 4.16 เมื่่อ� พิิจารณาเป็็ นรายประเด็็น พบว่่า
ประเด็็นที่นั�่ กั ศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่างมีีระดัับความคิิดเห็็นเฉลี่่ย�
มากที่่สุ� ดุ คืือ ประเด็็นเข้้าถึงึ ข้้อมููลจากสื่่อ� ออนไลน์์ได้้หลากหลาย
(ค่่าเฉลี่่ย� เท่่ากับั 4.33) รองลงมาคืือ ประเด็็นช่่วยให้้การเรีียน
ภาษาอัังกฤษสะดวกยิ่่�งขึ้้น� (ค่่าเฉลี่่ย� เท่่ากับั 4.32)
ผลวิิ เ คราะห์์ ข้้ อมูู ล เกี่่� ย วกัับ ความคิิ ด เห็็น ของ
นัักศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่างที่่�มีต่ี ่อประเด็็นเกี่่�ยวกัับการเรีียน
การสอนภาษาอัังกฤษ จากผลวิิเคราะห์์ พบว่่า ประเด็็นที่�่
นัักศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่างมีีระดัับความคิิดเห็็นเฉลี่่ย� มากที่่สุ� ดุ คืือ
ประเด็็นต้้องการให้้ผู้้�สอนแนะนำำ�ช่่องทางค้้นคว้้าความรู้้�
เพิ่่�มเติิมจากสื่่อ� ออนไลน์์ (ค่่าเฉลี่่ย� เท่่ากับั 4.12) คิิดว่่าผู้ส้� อน
ควรบููรณาการการใช้้สื่อ�่ ออนไลน์์ในชั้้�นเรีียน (ค่่าเฉลี่่ย� เท่่ากับั
4.00) คิิด ว่่า การเรีีย นภาษาอััง กฤษกัับ ครููได้้ปร ะโยชน์์
มากกว่่า (ค่่าเฉลี่่ย� เท่่ากับั 3.63)

ผลวิิ เคราะห์์การสััมภาษณ์์นัักศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่าง
จากการสััม ภาษณ์์ นัั ก ศึึก ษากลุ่่�มตััว อย่่ า ง 5 คน
สามารถสรุุปตามประเด็็นต่่าง ๆ ได้้ดังั ต่่อไปนี้้�
1. ความคิิ ดเห็็นต่่ อการเรีียนสำำ�นวนที่่� ใช้้ในการ
พููดภาษาอัังกฤษผ่่านโปรแกรมออนไลน์์ มูเู ดิิ ล
นัั ก ศึึ ก ษากลุ่่�มตัั ว อย่่ า งส่่ ว นใหญ่่ เ ห็็ น ตรงกัั น ว่่ า
โปรแกรมออนไลน์์มููเดิิล เป็็ นโปรแกรมที่่ไ� ม่่สวยงาม ไม่่ดึงึ ดููด
ให้้น่่าเรีียนและใช้้งานค่่อนข้้างยาก แต่่ก็ยั็ งั มีีความสะดวก
ต่่อตััวผู้เ้� รีียน เพราะสามารถเรีียนที่่ไ� หนก็็ได้้ และไม่่จำำ�เป็็ น
ต้้องเรีียนในห้้องเรีียน
2. ข้้อดีีและข้้อเสีียของบทเรีียนภาษาอัังกฤษเกี่่�ยว
กัับสำำ�นวนที่่�ใช้้ในการพููดผ่่านโปรแกรมออนไลน์์ มูเู ดิิ ล
นัักศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่างส่่วนใหญ่่เห็็นตรงกัันว่่าเนื้้�อหา
ของบทเรีียนไม่่ยากหรืือง่่ายจนเกิินไป มีีการแบ่่งเป็็ นหััวข้อ้
ตามลำำ�ดัับชััดเจน สามารถนำำ�สำำ�นวนต่่าง ๆ มาประยุุกต์์ใช้้
ในชีีวิ ิต ประจำำ�วััน ได้้ ส่่ ว นข้้อ เสีีย ที่่�เ ห็็น ได้้ชั ัด ที่่�สุุ ด ก็็คืือ
บทเรีียนที่เ�่ ลืือกมานั้้�นมีีเนื้้�อหาเหมืือนตำำ�ราเรีียนมากเกิินไป
3. การพััฒนาทัักษะภาษาอัังกฤษเกี่่�ยวกัับสำำ�นวน
ที่่�ใช้้ในการพููดหลัังสิ้้� นสุุดโครงการฯ
นัั ก ศึึ ก ษากลุ่่�มตััว อย่่ า งส่่ ว นใหญ่่ คิ ิด ว่่ า ตนเองนั้้�น
สามารถพััฒนาทัักษะสำำ�นวนที่่ใ� ช้้ในการพููดได้้ในระดัับปานกลาง
ถึึงมาก โดยเฉพาะด้้านการทำำ�ข้้อสอบ แต่่บางสำำ�นวนอาจ
ไม่่ได้้ใช้้ในสถานการณ์์จริงิ มากนััก เช่่น สำำ�นวนการนััดแพทย์์
หรืือการสมััครบััตรห้้องสมุุด
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การพััฒนาความสามารถในการใช้้สำำ�นวนภาษาอัังกฤษของนัักศึึกษาชั้้�นปีี ที่�่ 1

ธีีรัชั รำ��แพนเพชร

2007) ที่่�พบว่่า หลัังจากนัักศึึกษากลุ่่�มทดลองได้้เข้้าใช้้
โปรแกรมออนไลน์์มููเดิิลเพื่่�อพััฒนาการเรีียนภาษาอัังกฤษ
นัักศึึกษามีีพัฒ
ั นาการในการเรีียนภาษาอัังกฤษที่่ดี� ขึ้้ี น�
2. จากวััตถุุประสงค์์ของการวิิจัยั ข้้อที่�่ 2 นัักศึึกษา
กลุ่่�มตััวอย่่างแสดงความคิิดเห็็นว่่า หลัังจากเข้้าใช้้โปรแกรม
ออนไลน์์มููเดิิล ตนเองมีีความสามารถในการใช้้สำำ�นวนการ
พููดภาษาอัังกฤษในระดัับปานกลาง ทั้้�งนี้้�อาจเนื่่�องมาจาก
นัักศึึกษามีีความเคยชิินต่่อการเรีียนการสอนภาษาอัังกฤษ
และเน้้นที่ก�่ ารเรีียนไวยากรณ์์ ดัังนั้้�นการศึึกษาสำำ�นวนการพููด
ภาษาอัังกฤษด้้วยตนเองผ่่านการใช้้โปรแกรมออนไลน์์นั้้น�
ยััง ต้้อ งได้้รั บั การสนัับ สนุุ น และพััฒ นาขึ้้�น ไปอีีก เพื่่�อ ให้้
สอดคล้้องกัับนโยบายกรอบประเทศไทย 4.0 ที่มุ่่��่ งเน้้นให้้
ผู้้เ� รีียนสามารถนำำ�องค์์ความรู้้ที่� มี�่ อี ยู่่�มาบููรณาการเชิิงสร้้างสรรค์์
และพััฒนานวััตกรรมต่่าง ๆ สำำ�หรัับตอบสนองความต้้องการของ
สัังคม ตามเป้้าหมายในแผนพััฒนาประเทศในระยะยาว
สำำ�หรัับการเข้้าใช้้โปรแกรมออนไลน์์มููเดิิลนั้้�น นัักศึึกษา
กลุ่่�มตััวอย่่างส่่วนใหญ่่เข้้าใช้้โปรแกรมนี้้�มากกว่่า 1 ชั่่�วโมง
แต่่ไม่่เกิิน 2 ชั่่�วโมง ทั้้�งนี้้�อาจเป็็ นเพราะจำำ�นวนชั่่�วโมง
ดัังกล่่าวเป็็ นจำำ�นวนที่่เ� หมาะสมต่่อการเข้้าใช้้สื่อ�่ ออนไลน์์ต่อ่ วััน
ของนัักศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่าง เพราะจะทำำ�ให้้การเรีียนผ่่านสื่่อ�
ออนไลน์์ไม่่หนัักจนเกิินไป นัักศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่างส่่วนใหญ่่
เข้้าใช้้สื่อ�่ ออนไลน์์เป็็ นเวลา 7 วัันมากที่่สุ� ดุ เพราะนัักศึึกษา
มีีเวลาเพีียง 15 วัันในการเข้้าใช้้บทเรีียนหลายทัักษะ จึึงอาจ
ที่จ�่ ะเลืือกระยะเวลา 7 วัันเพื่่�อศึึกษาทัักษะสำำ�นวนการพููด
และส่่ว นใหญ่่ เ ข้้า ใช้้สื่�่อ การเรีีย นการสอนภาษาอััง กฤษ
ออนไลน์์ ช่่วงเวลา 12.01 - 18.00 น. และเข้้าใช้้ผ่่าน
คอมพิิวเตอร์์เพราะความสะดวก
ส่่ ว นด้้ า นความพึึง พอใจในการพััฒ นาทััก ษะการ
ใช้้สำำ�นวนการพููดภาษาอัังกฤษนั้้�น นัักศึึกษามีีความคิิดเห็็น
ต่่อเนื้้�อหาและรููปแบบของการเรีียนการสอนด้้วยโปรแกรม
ออนไลน์์ มููเดิิลในระดัับมาก นอกจากนี้้�นัักศึึกษายัังแสดง
ความสนใจในการเข้้าใช้้สื่อ�่ ออนไลน์์หลัังเสร็็จสิ้้น� โครงการใน
ระดัับมาก และคิิดว่่าโครงการทดลองครั้้�งนี้้�มีปร
ี ะโยชน์์มาก
อีีกด้้วย
นัักศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่างคิิดว่่าการเรีียนออนไลน์์สามารถ
นำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ได้้กับั การเรีียนการสอนในห้้องเรีียนมากที่่สุ� ดุ
ซึ่ง�่ สอดคล้้องกัับการสััมภาษณ์์นักั ศึึกษา ที่มี�่ คี วามคิิดเห็็นว่่า
ไม่่ควรใช้้สื่�อ่ ออนไลน์์ สอนเพีียงอย่่างเดีียว แต่่ควรมีีการ
บููรณาการกัับการเรีียนการสอนในห้้องเรีียน แม้้ว่า่ บทเรีียน
ที่่ใ� ช้้สื่อ�่ ออนไลน์์นั้้น� จะมีีข้อ้ ดีีมาก แต่่นักั ศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่าง

4. การเปรีียบเทีี ยบผลคะแนนจากการทดสอบ
ก่่อนเรีียนและหลัังเรีียน
นัั ก ศึึก ษากลุ่่�มตััว อย่่ า งที่่�ไ ด้้ค ะแนนสอบหลััง เรีีย น
เพิ่่�มขึ้้น� มาก เป็็ นเพราะเข้้าใช้้บทเรีียนออนไลน์์และทำำ�แบบ
ฝึึ ก หััด ครบทุุ ก บท พร้้อ มทั้้�ง ใช้้ปร ะสบการณ์์ ด้้า นภาษา
อัังกฤษของตนช่่วย ส่่วนนัักศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่างที่่ไ� ด้้คะแนน
สอบหลัังเรีียนน้้ อยกว่่าก่่อนเรีียนนั้้�นส่่วนหนึ่่� งเป็็ นเพราะ
ไม่่ค่่อยเก่่งภาษาอัังกฤษอยู่่�แล้้ว อีีกส่่วนหนึ่่�งไม่่คุ้้�นเคยกัับ
การทำำ�ข้้อสอบออนไลน์์ และสะดวกกัับการตอบคำำ�ถาม
ในกระดาษมากกว่่าเพราะสามารถพลิิกกัับมาดููโจทย์์ได้้ง่า่ ย
5. ลัักษณะการจััดการเรีียนการสอนทัักษะภาษา
อัังกฤษเกี่่�ยวกัับสำำ�นวนที่่ใ� ช้้ในการพููดที่่ต้� อ้ งการให้้เกิิดขึ้้�น
ในอนาคต
นัักศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่างเห็็นตรงกัันว่่าผู้ส้� อนควรบููรณาการ
การใช้้เทคโนโลยีีหรืือสื่่อ� ออนไลน์์ในชั้้�นเรีียน เช่่นการสอน
ด้้ว ยวิิดีีโ อคลิิปจา กเว็็บ ไซต์์ต่่ า ง ๆ PowerPoint ที่�่มี ี
วีีดิโิ อ หรืือ YouTube และควรแนะแนวทางก่่อนเรีียนด้้วย
อภิิ ปรายผลการวิิ จัยั
1. จากวััตถุุประสงค์์ของการวิิจัยั ข้้อที่่� 1 เมื่่อ� วิิเคราะห์์
และเปรีียบเทีียบระหว่่างคะแนนสอบก่่อนเรีียนและคะแนน
สอบหลัังเรีียน พบว่่า นัักศึึกษาทำำ�แบบทดสอบหลัังเข้้าใช้้
บทเรีียนออนไลน์์ (post-test) ได้้แตกต่่างกัับผลการทดสอบ
ก่่อนใช้้โปรแกรมดัังกล่่าว (pre-test) อย่่างมีีนัยั สำำ�คััญทาง
สถิิติที่ิ �ร่ ะดัับ 0.05 โดยทำำ�แบบทดสอบหลัังเรีียนเพิ่่�มขึ้้น�
โดยเฉลี่่ย� 2.77 คะแนน หรืือร้้อยละ 8.82 และเมื่่อ� พิิจารณา
รายละเอีียด พบว่่าคะแนนเฉลี่่�ยหลัังเรีียนในชุุดคำำ�ถาม
Shopping, Food และ Small Talk สููงสุุดตามลำำ�ดัับ ทั้้�งนี้้�
อาจเป็็ นเพราะสำำ�นวนที่พ�่ บในบทเรีียนเหล่่านี้้�เป็็ นเรื่่อ� งทั่่�วไป
หรืือเรื่่�องที่พ�่ บได้้ในหนัังสืือเรีียนบ่่อย ๆ ส่่วนชุุดคำำ�ถามที่�่
ได้้คะแนนน้้อยที่สุ�่ ดุ และลดลงคืือ College Life และ Hotel
ตามลำำ�ดัับ อาจเป็็ นเพราะในบทเรีียนมีีสำำ�นวนเฉพาะที่่�
นัักศึึกษาชั้้�นปีี ที่�่ 1 ยัังไม่่คุ้้�นเคย และมีีตัวั เลืือกของสำำ�นวน
ให้้ใช้้ทดแทนกัันที่่อ� าจทำำ�ให้้นักั ศึึกษาเกิิดความสัับสน ซึ่่ง� ควร
มีีการปรัับปรุุงแก้้ไขตััวบทเรีียน ทั้้�งนี้้� ผลการวิิจัยั ดัังกล่่าว
สอดคล้้องกัับผลการวิิจัยั ของนัักวิิจัยั หลายๆ ท่่าน เช่่น
สุุเนตร สืืบค้้า นฤมล พึ่่�งแก้้ว ประยููร บุุญใช้้ และคณะ
สุุธาพร ฉายะรถีี อนุุ สิษิ ฐ์์ พัันธุุกล่ำำ�� และมณฑา ทรงศิิริ ิ
(Suebkha, 2010; Puengkaew, 2018; Boonchai, et al.,
2017; Chayarathee, 2010; Panklum, 2009; Songsiri,
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ยัังคงต้้องการเรีียนกัับผู้้ส� อนมากกว่่า ดัังนั้้�นเพื่่อ� ให้้สอดคล้้อง
กัับนโยบายกรอบประเทศไทย 4.0 การเรีียนผ่่านสื่่อ� ออนไลน์์
และครููผู้้� ส อนนั้้�น จึึง ยััง มีีค วามสำำ�คััญ อย่่ า งมากต่่ อ การ
พััฒนาการศึึกษาของประเทศไทย
เมื่่อ� สอบถามถึึงระดัับความสามารถทัักษะภาษาอัังกฤษ
ด้้านสำำ�นวนที่่ใ� ช้้ในการพููดเมื่่อ� สิ้้น� สุุดโครงการฯ พบว่่าอยู่่�ใน
ระดัับ ปานกลาง ทั้้�ง นี้้� เ ป็็ น เพราะรููปแบบของโปรแกรม
ออนไลน์์มููเดิิลที่่ไ� ม่่น่่าสนใจ และเนื้้�อหาของบทเรีียนที่่อ� ยู่่�ใน
ระดัับปานกลาง ดัังนั้้�นการเลืือกใช้้โปรแกรมออนไลน์์ ที่มี�่ ี
ความน่่าสนใจและดึึงดููดให้้ผู้เ้� รีียนสนใจเข้้ามาใช้้ น่่าจะให้้ผลดีี
กัับการพััฒนาทัักษะภาษาอัังกฤษของผู้้เ� รีียน

การพููดภาษาอัังกฤษมากนััก จึึงสามารถนำำ�การศึึกษาครั้้�งนี้้�
ไปต่่อยอดได้้หลากหลายวิิธีี เช่่น การเปลี่่�ยนกลุ่่�มตััวอย่่าง
การเปรีียบเทีียบระหว่่างกลุ่่�มทดลองและกลุ่่�มควบคุุม และ
การพััฒนาสื่่อ� การเรีียนการสอนเป็็ นต้้น
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