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กิตติกรรมประกาศ
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เปนอยางดีจากอาจารย ดร. บุญเรือง เนียมหอม อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธซงึ่ ทานไดกรุณา
ทุมเทสละเวลา เพื่อใหคําแนะนําและขอคิดในทุก ๆ เรือ่ งมาโดยตลอด ผูวิจัยจึงใครขอกราบ
ขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร. กิดานันท มลิทอง ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ และผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรทรงกลด คชเสนี กรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่ได
กรุณาใหขอคิดคําแนะนํา และตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ทําใหวทิ ยานิพนธฉบับนี้สมบูรณและ
สําเร็จลุลวงไปดวยดี
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยประจําสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณหาวิทยาลัย
ทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ใหคําปรึกษาและคําแนะนําอันเปนประโยชน ตลอด
ระยะเวลาที่ศกึ ษาและทําวิทยานิพนธฉบับนี้
ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ไดกรุณาสละเวลา ในการตรวจแกไข และให
ขอเสนอแนะเพื่อใหงานวิจยั นี้สมบูรณ
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากผลการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ของสํานักทดสอบทางการศึกษาได
รายงานผลการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) ประจําปการศึกษา 2549 ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งเปนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
พบวา ผลการประเมินดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT) ระดับประเทศมีนกั เรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
เขารับการทดสอบทั้งหมด196,436 คน จาก11,223 โรงเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ มีคะแนน
เฉลี่ย 12.34 คิดเปนรอยละ 30.86 ซึ่งรอยละของนักเรียนที่จะมีผลการทดสอบในระดับที่ตองปรับปรุงรอย
ละ 59.58 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549) จากรายงานดังกลาวทําให สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานไดมนี โยบายพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนตนแบบ พัฒนารูปแบบและ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนดานอืน่ ๆ เพื่อเปนการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อใหเกิดประโยชนสงู สุด (คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2549) แตเนื่องจากระบบการศึกษาในปจจุบันยังไมมีคุณภาพดีเปนที่พอใจ เพราะกระบวนการ
สอนยังไมไดเนนกระบวนการใหผูเรียนไดพัฒนาการคิด วิเคราะห การแสดงความคิดเห็น การแสวงหา
ความรูดวยตนเอง ทําใหผูเรียนขาดลักษณะเปนคนชางคิด ชางสงสัย และใฝหาคําตอบเทาที่ควร (คณะ
อนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู, 2543) และจากสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนที่ไมเอื้อใหผูเรียนคิด
เปน ทําเปน แกปญหาเปน การเรียนการสอนมุงเนนการทองจํามากกวาการเนนใหผูเรียนไดคิด ไดลงมือ
ปฏิบัติ กระทําเอง ขาดการแสวงหาความรู ขาดปฏิสัมพันธกับเพื่อน ครู และชุมชน สิง่ แวดลอม เพราะ
การศึกษาเนนการฟงบรรยายภายใตกรอบอันจํากัดของหองเรียน ทําใหเปนตัวขัดขวางการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู (คณะอนุกรรมการการปฏิรูปการศึกษา, 2543)
ดังนัน้ จะเห็นไดวาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในปจจุบนั ไดปรับเปลีย่ นไปตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยเนนการเรียนการสอนในลักษณะที่สง เสริมใหผูเรียนไดแสวงหาความรู
ดวยตนเองมากขึ้น การเรียนการสอนทางอินเทอรเน็ตจึงเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยสรางบรรยากาศในการ
เรียน ซึง่ จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดว ยตนเอง โดยมีการใชประโยชนจากคุณลักษณะและทรัพยากร
ของอินเทอรเน็ตมาสรางใหเกิดการเรียนอยางมีความหมาย โดยสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูในทุกทาง
(Khan, 1997) และยังเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถปฏิสัมพันธกับผูสอนหรือผูเรียนอื่นเพื่อการ
เรียนรูโดยไมจาํ เปนตองอยูในเวลาเดียวกัน หรือสถานทีเ่ ดียวกัน การปฏิสัมพันธเปนไดทั้งลักษณะบุคคล

2

ตอบุคคล ผูเรียนกับกลุม หรือกลุมตอกลุม ในขอบขายการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งลดขอจํากัดเรื่อง
ความแตกตางของเวลาและสถานที่ของผูรว มกิจกรรมการเรียน
ปจจุบันในสังคมของการติดตอสื่อสารผานเครือขาย ไดพัฒนาเครื่องมือสื่อสารที่เรียกวา บล็อก
(Blog) โดยกติกา สายเสนีย (2548) ไดใหความหมายของบล็อก/เว็บล็อก (Weblog) วาคือการบันทึก
บทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต โดยเนื้อหาของบล็อกนั้นจะครอบคลุมไดทุกเรื่อง
ไมวาจะเปนเรือ่ งสวนตัวของผูเขียน หรือเปนบทความที่ผเู ขียนสนใจดานตาง ๆ เชน เรื่องการเมือง เรื่อง
กลองถายรูป เรื่องกีฬา เรื่องธุรกิจ เปนตน โดยจุดเดนที่ทาํ ใหบล็อกเปนที่นยิ มก็คือ ผูเ ขียนบล็อกจะมีการ
แสดงความคิดเห็นของตนเองใสลงไปในบทความนัน้ ๆ ซึ่งจุดเดนที่สดุ ของบล็อก ก็คือบล็อกสามารถเปน
เครื่องมือสื่อสารชนิดหนึง่ ทีส่ ามารถสื่อถึงความเปนกันเองระหวางผูเขียนบล็อกและผูอานบล็อกทีเ่ ปน
กลุมเปาหมายที่ชัดเจนของบล็อกนัน้ ๆ ผานทางระบบการแสดงความคิดเห็นของบล็อก
ในอดีต คนทีเ่ ขียนบล็อกนั้นยังตองเขียนเว็บเองทีละหนา แตในปจจุบันนี้ มีเครื่องมือหรือ
ซอฟทแวรที่ใชในการเขียนบล็อกไดมากมาย เชนโปรแกรม WordPress, Movable Type เปนตน ผูค น
หลายลานคนจากทั่วทุกมุมโลก หันมาเขียนบล็อกกันอยางแพรหลาย ตั้งแตนักเรียน อาจารย นักเขียน
ตลอดจนถึงระดับบริษัทยักษใหญในตลาดหุน NasDaq และเมื่อสองสามปที่ผา นมานี้บล็อกเริ่มตนมาจาก
การเขียนเปนงานอดิเรกของกลุมสื่ออิสระตาง ๆ หลาย ๆ แหงกลายเปนแหลงขาวสําคัญใหกับหนังสือพิมพ
หรือสํานักขาวชั้นนํา จนกระทั่งป 2004 คนเขียนบล็อกก็ไดรับการยอมรับจากสื่อและสํานักขาวตาง ๆ ถึง
ความรวดเร็วในการใหขอมูลตั้งแตเรื่องการเมืองไปจนกระทั่งเรื่องราวของการประชุมระดับชาติ และจาก
เหตุการณเหลานี้ นับไดวา บล็อกเปนสื่อชนิดหนึ่งที่ไมตา งจาก วีดีโอ, สิ่งพิมพ, โทรทัศน หรือแมกระทั่งวิทยุ
เราสามารถเรียกไดวาบล็อกไดเขามาเปนสื่อชนิดใหมทสี่ ําคัญอยางแทจริง สรุปไดวา บล็อก คือเว็บไซตที่มี
รูปแบบเนื้อหาเปนเหมือนบันทึกสวนตัวออนไลน มีสวนของการแสดงความคิดเห็นและมีตัวเชื่อมโยงไปยัง
เว็บอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วของอีกดวย และลักษณะของบล็อกนัน้ ไมตายตัว หรือถูกจํากัดอยูในรูปแบบใดรูปแบบ
หนึง่ แตบล็อกแตละรูปแบบ มีลักษณะรวมที่คลายกันคือ สิ่งที่เขียนทีหลังไดรับการแสดงผลกอน และ
สวนมากจะแบงการแสดงผลตามวันที่เขียน รูปแบบของบล็อกที่เรามักเห็นกันในปจจุบันไดแกบล็อกขาว
บล็อกบันทึกประจําวัน บล็อกภาพถาย เปนตน (กติกา สายเสนีย, 2548)
ประโยชนของการนําบล็อกมาใชในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เห็นไดชัดก็คือ ใชเปน
เครื่องมือสรางความรู การเขียนบล็อกสําหรับบันทึกเรื่องราว ขาวสาร ความรูและประสบการณตาง ๆ ในสิ่ง
ที่นกั เรียนหรือผูเลาสนใจ เปนการถายทอดสิ่งที่ถกู บันทึกไวในสมองลงสูตัวหนังสือการเขียนตองมีอิสระ
ทางความคิดในรูปแบบที่เปนตัวของตัวเอง จะชวยอํานวยใหการดึงเอาความรูฝงลึกถูกแสดงออกมาไดโดย
ไมยากนัก และการเขียนบล็อกเปนประจําก็จะสามารถนํามาสูก ารสรางขุมความรู (Knowledge Assets)
อยางตอเนื่องและเปนระบบ การเก็บรวบรวมและการแกไขหรือเพิ่มเติมความรูก็
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ทําไดโดยสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังเปนเครือ่ งมือในการเผยแพรความรู โดยหลักการของบล็อกคือการ
เผยแพรเรื่องราวที่ผูเขียนเขียนไวเพื่อแสดงตัวตนของผูเ ขียนออกสูสาธารณชนซึง่ นัน่ หมายถึงบล็อกยอมมี
ความสามารถในการสนับสนุนการเขาถึงความรูไดงาย ประโยชนทนี่ าสนใจคือบล็อกเปนเครื่องมือ
แลกเปลี่ยนความรู การเขียนบล็อกจะอนุญาตใหผูอานสามารถแสดงความคิดเห็นตอความรูที่ผเู ขียน
ถายทอดลงไปในบล็อก และผูเขียนไดเขียนโตตอบตอความคิดเห็นนัน้ ๆ ในลักษณะของการสนทนาเพื่อหา
ความแตกฉานในตัวความรู ถือไดวาเปนการรวมกันสกัดความรูฝงลึกไดอยางดี ประการสุดทายคือใชเปน
เครื่องมือแสดงรายละเอียดของแกนความรูอยางเปนระบบ การจัดการกับความรูเปนสิ่งที่สนับสนุนให
เกิดขึ้นได เชน ในปจจุบนั ระบบบล็อกถือวาเปนเครื่องมือสําหรับเสริมสรางประสิทธิภาพในการเลาเรื่อง ซึ่ง
ถือเปนเทคนิคที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลายในการจัดการความรู (รวิพร รุงแจง, 2549)
เหตุผลทีน่ ําบล็อกมาใชรวมกับการเรียนออนไลนวิชาภาษาอังกฤษ เพือ่ สงเสริมใหการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนมีประสิทธิภาพนั้นคือการมีผอู านงานเขียนที่แทจริง เพราะโดยปกติครูผูสอน
เทานัน้ ที่จะเปนผูอานผลงานการเขียนของนักเรียน และครูจะสนใจเฉพาะรูปแบบการเขียนโดยไมไดสนใจ
เนื้อหา การเขียนบล็อกนี้เองนักเรียนจะรูวา จะตองเขียนใหผูอื่นอานนอกเหนือจากครู อาจเปนเพื่อนรวมชัน้
คนอื่น ๆ เพื่อนตางหอง หรือแมแตเพื่อนจากตางประเทศ ผูปกครอง หรือใครก็ไดทใี่ ชอินเทอรเน็ต (เกรแฮม
แสตนลีย, 2005) บล็อกเหมาะสมที่สุดสําหรับการอานและเขียน เมื่อนักเรียนทํากิจกรรมการอานแลว
อาจจะตามดวยการบันทึกลงในบล็อกของนักเรียนแตละคนหรือแตละกลุมการเรียน นอกจากนี้ในลักษณะ
โครงสรางของบล็อกสงเสริมใหมีการใชเครื่องมือสืบคนเว็บไซตที่เกี่ยวของที่สามารถหาได ซึ่งจะชวยให
ผูเรียนไดฝกอาน โดยสวนตัวแลวบล็อกสามารถใชเปนแบบฝกหัดการเขียนบันทึกประจําวัน ซึง่ ขึ้นอยูกับ
ลักษณะการเขียนของแตละคน แนวคิดนีใ้ หนักเรียนไดฝกเขียนซึง่ เปนผลงานของนักเรียนเอง และจะได
ประสบการณจากการฝกฝนที่ถูกตองและถูกหลักการเขียน นอกจากนีท้ ุกคนยังสามารถอานผลงานการ
เขียนของนักเรียนไดทนั ที และแสดงความคิดเห็นไดตามรูปแบบของระบบ แนวคิดตาง ๆ ไดถูกถายทอด
ออกไป ครูผูสอนสามารถนําบล็อกทีน่ าสนใจทั้งหลายของนักเรียนมารวมไวในเว็บไซตเดียวกัน (แอรอน
แคมปเบลล, 2003)
กลาวไดวา บล็อก (Blog) เปนเครื่องมือสือ่ สารประเภทหนึง่ ที่สามารถบันทึกบทความของตนเอง
(Personal Journal) ลงบนเว็บไซต เนื้อหาที่บันทึกลงในบล็อกนัน้ มีหลากหลายประเภท ตั้งแตการบันทึก
เรื่องสวน ตัวอยางเชนไดอารีอ่ อนไลน หรือการบันทึกบทความที่ผูเขียนนั้น ๆ สนใจ บล็อกมีสวนของการ
แสดงความคิดเห็น และมีตัวเชื่อมโยงไปยังเว็บอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ เมื่อนํามาใชรวมกับการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษบนเว็บ จะทําใหผูเรียนไดพฒ
ั นาทักษะการเขียน โดยการบันทึกชีวิตประจําวัน หรือบทความ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผูเรียนสนใจ ซึ่งจะมีผูอนื่ รวมเขามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ทัง้ ผูเขียนและผูอ านจะ
ไดรับขอมูล และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานทางบล็อกนี้ บล็อกจึงเหมาะสมที่สุดสําหรับการอานและ
เขียน เพราะสามารถใชเปนแบบฝกหัดการเขียนบันทึก ซึ่งขึ้นอยูก ับลักษณะการเขียนของแตละคน
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จากการศึกษาการเรียนบนเว็บ และการใชประโยชนบล็อกขางตน พบวาบล็อกเปนเครื่องมือ
สื่อสารบนเว็บอีกชนิดทีจ่ ะสามารถสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูบนเว็บใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากกระดานขาว หรือหองสนทนาทีม่ อี ยูเดิม ในงานวิจัยนี้จึงไดศึกษากลวิธีการบันทึกการเรียนรูที่ใช
ในการเรียนปกติมาเพื่อนํามาใชรวมกับการเรียนบนเว็บในการวิจัยครั้งนี้ดวย โดยเอ็ม เจ ฮาว (M. J.
Howe, 1970: 61-63) มีความเห็นวาการจดบันทึกเปรียบเสมือนกระบวนการใสรหัส ซึ่งจะชวยเพิ่มความ
ทรงจําในระยะยาวและการปฏิบัติหนาที่ของนักเรียนในงานดานที่เกี่ยวกับการเรียน และไดศึกษาเกี่ยวกับ
การจดบันทึกสิ่งที่อา นลงสมุด แลรี เอ แฮริส และ คารล บี สมิท (Larry A. Harris and Carl B. Smith,
1976 : 350)ไดกลาวถึงการจดบันทึกวา ชวยใหผูอา นเขาใจและเรียกความทรงจําจากขอมูลทีเ่ คยอานมา
เพราะการจดบันทึกเปนขัน้ ตอนโดยตรงทีผ่ ูอานตองนําความคิดของผูประพันธมาเขียนใหม ซึง่ จะชวยให
เกิดความเขาใจในการอาน สอดคลองกับแนวคิดของเอช เอ สไปรส และ พี ดี สโตน (H.A. Spires and
P.D. Stone, 1988 : 39) ที่ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนของกลวิธีการจดบันทึกไววา เปนวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพทางหนึ่งที่จะชวยพัฒนาการเขียนบันทึกอยางอิสระของนักเรียนตอไป กลวิธีการจดบันทึกมี
ประโยชนตอ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนักเรียนในระดับนี้ควรจะไดรับการสอนและการฝกฝนเกี่ยวกับ
กลวิธกี ารจดบันทึกเปนอยางยิ่ง เพื่อที่จะไดนําไปใชในการเรียนระดับสูงตอไป นอกจากนีก้ ารจดบันทึกยัง
เปนกลวิธที ี่มปี ระสิทธิภาพในการเพิ่มความทรงจํา ความเขาใจ และเก็บรวมรวมในสิ่งที่ไดเรียนมา รีเบคคา
ออกซฟอรด (Rebecca Oxford, 1990 : 57-60) ไดกลาวถึงประโยชนของการจดบันทึกไววา การจดบันทึก
จะชวยใหผูเรียนสามารถเก็บขอมูลความรูที่เปนสาระสําคัญเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนเอาไวเพื่อการทบทวนและ
อางอิง การจดบันทึกควรจดตามความเขาใจของภาษาทีเ่ รียน หรืออาจจดเฉพาะคําศัพทในภาษาทีเ่ รียนที่
รูจักบางคํา นอกจากนั้นควรบันทึกเปนภาษาของตนเอง แตเพื่อประโยชนในการเรียนแลวควรจดบันทึก
ดวยภาษาตางประ เทศ
เอ็ม เอ็ม ชาน (M. M. Chan, 1989 : 51) กลาวถึงการเขียนแบบบันทึกการเรียนไววา “การเขียน
แบบบันทึกการเรียนรูเปนการเขียนถายทอดขอความหรือเรื่องราวตาง ๆ อยางอิสระเกี่ยวกับสิ่งที่ผเู ขียน
ประสบหรือมีประสบการณตามความคิด ความรูสึกของผูเขียนเอง” นอกจากนี้การนําการเขียนแบบบันทึก
การเรียนรูซงึ่ เปนการเขียนหรือบันทึกเรื่องราวตาง ๆ อยางอิสระเกี่ยวกับสิ่งที่นกั เรียนสนใจ การแสดงความ
คิดเห็นของนักเรียนแตละคน โดยไมคํานึงรูปแบบในการเขียนมาใชในการเรียนการสอนจะเปนสิ่งที่ชว ยให
นักเรียนไดพฒ
ั นาทักษะการคิดและการเขียน ซึง่ สอดคลองกับรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2541 (2541 : 50) ที่เนนใหการสอนและการเสริมแรงทางบวกโดยใหนกั เรียนมีการบันทึกการ
เรียนรูเพื่อใหนกั เรียนเกิดการเรียนรูตัวเองมากขึ้น และเกิดการพัฒนาทักษะความคิด การเสริมการเขียน
แบบบันทึกการเรียนรูจึงเปนวิธีการที่จะชวยใหนกั เรียนมีความสามารถในการเขียนบันทึกการเรียนรู
นอกจากจะเปนเครื่องมือที่ใชในการสะทอนการเรียนรู ความนึกคิดของนักเรียนแลว มีนักการศึกษาหลาย
ทานไดทําการวิจัยพบวา การใหผูเรียนบันทึกการเรียนรูค วบคูไปกับการจัดการเรียนการสอนของผูว ิจัยนั้น
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จะชวยลดความวิตกกังวลของผูเรียนในวิชานั้น ๆ และผูเรียนมีความมั่นใจในการเรียนสูงขึ้น อีกทัง้ งานวิจัย
ของบินเดอรและคณะ (Binder and other, 1970) ยังพบวา การรับรูความสามารถของตนเองมี
ความสัมพันธในทิศทางบวกกับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน นั่นคือถาการรับรูความสามารถของตนเองสูง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็จะสูงดวย
นอกจากนีเ้ กรแฮม แสตนลีย (2005) ยังไดกลาวถึงเหตุผลที่ควรจะใชบล็อกในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษไวดังนี้ 1) ปกติครูผูสอนเทานั้นที่จะเปนผูอ านผลงานการเขียนของนักเรียน และครูจะสนใจ
เฉพาะรูปแบบการเขียน แตไมไดสนใจเนื้อหา การเขียนบล็อกนี้เอง นักเรียนจะรูวาจะตองเขียนใหผูอื่นอาน
นอกเหนือจากครู 2) เพื่อเพิม่ การฝกอานใหนักเรียนและเปนเหมือนบันทึกประจําวันออนไลนทเี่ พื่อนผูเรียน
สามารถอานได เพราะฉะนัน้ การใชบล็อกเปนเสมือนบันทึกประจําวันสามารถเพิ่มผูอ านได 3) เพือ่ นําทาง
นักเรียนสูระดับแหลงการเรียนรูที่เหมาะสม เพราะอินเทอรเน็ตเปนแหลงเรียนรูท ี่มีประโยชนยิ่งสําหรับ
นักเรียน แตยากทีจ่ ะคนหาแหลงการเรียนรูเหลานัน้ ใหพบและใหนักเรียนไดใชประโยชน ดวยเหตุนี้
ครูผูสอนจึงสามารถใชบล็อกการสอนเปนประตูกาวไปสูความรูตาง ๆ ใหผูเรียนได 4) เพื่อเพิม่ ความรูสึกใน
สังคมของการเรียนออนไลน โดยเฉพาะเมือ่ ผูเรียนกําลังแบงปนขอมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งที่ตนสนใจ และ
รวมโตตอบตอสิ่งที่เพื่อนคนอื่น ๆ เขียน 5) เพื่อสงเสริมใหนกั เรียนที่ไมกลาแสดงออกไดเขารวมในการเรียน
นักเรียนที่ไมกลาแสดงออกจะสามารถแสดงตัวหากมีโอกาสไดใชบล็อก 6) เพื่อกระตุนใหมกี ารรวมแสดง
ความคิดเห็น บล็อกจะเปนพื้นที่สําหรับการอภิปรายกอนเรียนหรือหลังเรียน และสิ่งที่นกั เรียนเขียนใน
บล็อกนัน้ ก็สามารถนํามารวมในการอภิปรายในการเรียนไดอีกดวย 7) เพื่อกระตุนใหเกิดทักษะการเขียน
เนื่องดวยสิ่งทีน่ ักเรียนเขียนนั้น จะไดรับการเผยแพร นักเรียนจึงมักคํานึงถึงความถูกตองและจะเห็นคุณคา
ของการแกไขการเขียนมากกวาการเขียนแบบเดิมที่มีครูเปนผูอานเทานัน้ 8) เปนเสมือนแฟมสะสมงานการ
เขียนออนไลนของนักเรียน นักเรียนจะไดสะสมผลงานในการเรียน ตัวอยางเชน นักเรียนสามารถคลิก
ยอนหลังเพื่อกลับไปดูผลงานการเขียนในหนากอน และประเมินความกาวหนาของตนได และประการ
สุดทายคือเพือ่ สรางความใกลชิดในการเรียนระหวางผูเรียนในหองเรียน เพราะบางครั้งหองเรียนขนาดใหญ
ที่มีผูเรียนจํานวนมาก แมจะเรียนดวยกันเปนป แตก็ไมรจู ักกันเปนอยางดี บล็อกจึงเปนเครื่องมือทีจ่ ะทําให
ผูเรียนไดรูจักและใกลชิดกันมากยิง่ ขึ้น
ตัวอยางงานวิจัยการใชบล็อก Rink, Tobias O. (2004) การวิจยั นี้อยูบ นพืน้ ฐานของแนวคิดคอน
ั นาขึน้
สตรัคทีฟทางสังคมและสิ่งแวดลอม เปนการศึกษาหาความรูเชิงโตตอบในการเรียนบนเว็บซึ่งไดพฒ
เปนบล็อก และเรียกเครื่องมือนี้วา CORAL-View เพื่อใชเสริมทักษะความรวมมือระหวางนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยไตหวันผานโครงการนี้ การออกแบบบล็อกประกอบดวยคําอธิบายของโปรแกรม และแบบ
ประเมินคาของระบบ ไดนาํ เอาขอดีของระบบเครือขายคอมพิวเตอรมาสรางเปนพืน้ ทีใ่ หแสดงความคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนขอมูล นักเรียนจะไดแสดงความคิดเห็น และรับทราบความคิดเห็นของเพื่อนรวมชัน้
หลังจากนั้นผูว ิจัยไดสํารวจความคิดเห็นของผูเรียนหลังการนําเครื่องมือมาใชและไดทดสอบการเชื่อมโยง
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ระหวางทฤษฎีและหลักการปฏิบัติ สังเกตและนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
โปรแกรม team-formation เพื่อบันทึกรายละเอียดการทํางานเปนกลุม ผลจากประเมินที่ได เปนการสราง
และสงเสริมประสิทธิภาพการเรียนของผูเรียน และการไดเรียนแบบรวมมือกันนัน้ ทําใหผูเรียนมีกําลังใจใน
การเรียน ทายที่สุดผูวิจัยไดแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช CORAL-View ในการทดลองครั้งนี้ สวน
Helen Du (2004) ไดศึกษาเรื่องการเรียนรูโดยใชบล็อก ซึ่งมีสาระสําคัญการวินจิ ฉัยประสบการณ
การศึกษาการใชบล็อกของมหาวิทยาลัยซึ่งไดกลาววา บล็อกคือเทคโนโลยีการแบงปนความรูใหมที่
สงเสริมใหผูคนไดบันทึกความคิดของพวกเขาในรูปแบบบันทึกประจําวันและตีพิมพบันทึกประจําวัน
เหลานั้นในรูปแบบของเว็บเพจ การวิจยั พบวานักเรียนทัว่ ไปสามารถบอกเลาประสบการณของตนเองไดดี
การศึกษาหาความรูอยูบนพื้นฐานสอดคลองกับแนวคอนสตรัคทีฟ ซึง่ ผลจากแนวทางระบบสารสนเทศมี
นักเรียน 31 คนบอกวา การใชบล็อกเปนการบันทึกสิ่งทีส่ ําคัญเพื่อใหเกิดเรียนรู ซึง่ มีผลตอเนื่องกับผลการ
เรียน ในขณะที่การเรียนแบบดั้งเดิมไมเปนอยางนั้น บล็อกทําใหผูเรียนมีความสนใจในการเรียนสูงขึ้นมาก
อีกทั้งความรูเรื่องตาง ๆ ที่ไดเรียนรูก็ยงั ถูกรวบรวมไวในการเขียนบล็อกนี้อีกดวย
ตัวอยางการใชบล็อกในการจัดการเรียนการสอนในประเทศไทย เชน รัศมี ทองสิงห (2549) ไดนํา
บล็อกเปนเครือ่ งมือรวมในการวิจัยผลของการเรียนดวยวิธีสตอรี่ไลนในการเรียนอิเล็กทรอนิกส (elearning) ที่มตี อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มี
รูปแบบการเรียนแตกตางกัน โดยใชบล็อกในขั้นตอนของการยกตัวอยางในรายและเอียดยอย ๆ ของเนื้อหา
ซึ่งผูสอนดําเนินเรื่องที่อาศัยคําถามนําเรื่องเพื่อนําไปสูเหตุการณหรือเรื่องราวที่เกิดขึน้ ในเนื้อหาบทเรียนให
ผูเรียนผานประสบการณ ตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมบนเว็บ ผลจากการใชบล็อก ทําใหผูเรียนสามารถ
อานเก็บขอมูล สอบถามขอสงสัยจากผูสอน ทําใหการเรียนการสอนในการทดลองของผูวิจยั มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึ้น กฤษดา กรุดทอง (2548) บล็อกที่ใชนี้เปนการเรียนการใชโปรแกรม SPSS บนเว็บที่ใชบล็อกเปน
เครื่องมือติดตอสื่อสารระหวางผูสอนและผูเ รียน ในบล็อกจะมีวันเดือนปของการเขียนบันทึก ผูเรียนทุกคน
จะมีบล็อกเปนของตนเอง ซึง่ สามารถเชื่อมโยงขอมูลไปยังบล็อกของผูเรียนคนอืน่ หรือไปยังบล็อกของ
ผูสอนได ผูเรียนจะสามารถบันทึกความรูความเขาใจ ความคิดเห็นหรือรูสึกตาง ๆ ภายหลังจากเรียนเสร็จ
เปนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางผูเรียนกับผูเรียน และผูเ รียนกับผูสอน ทําใหผูสอนสามารถรูวา
ผูเรียนมีความเขาใจในบทเรียนมากนอยเพียงใด สวนภายในบล็อกของผูสอนจะมีคําอธิบายรายวิชา
วิธีการสงงาน วิธีการติดตออาจารยผูสอน และสามารถเชื่อมโยงไปยังแหลงความรูอนื่ ๆ ในบล็อกมีการ
สอบถามความพึงพอใจในการใชบล็อกในการเรียน ซึง่ ผูเ รียนสวนใหญชอบ และตื่นเตนกับการเรียนแบบ
ใหม รวมทัง้ เสนอใหมกี ารเพิม่ คลิปวิดีโอไวในบทเรียนดวย
ในการทําวิจัยครั้งนี้ ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนกั เรียนเขียนบันทึกการเรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษหลังจากที่ไดเรียนในแตละคาบเพิม่ เติม จากกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวแผนการสอน
แลวนําบันทึกการเรียนรูของนักเรียนทุกคนมาวิเคราะหตามกรอบการวิเคราะห แลวนําผลการวิเคราะหมา
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อธิบายใหนกั เรียนฟง และเมื่อนําการเรียนโดยใชบนั ทึกการเรียนรูมาเรียนดวยบล็อก ก็หมายถึงการที่
นักเรียนสามารถใชบล็อกเพือ่ บันทึกวาไดเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องอะไร และครูผูสอนก็สามารถใชเพื่อบันทึกวา
ไดสอนอะไรไป ยกตัวอยางเชน ครูผูสอนสรางบทเรียน และระบุวัตถุประสงคการเรียนวานักเรียนจะตองทํา
อะไรได รวมไปถึงการเชื่อมโยงไปยังแหลงการเรียนรูตาง ๆ ที่มีอยูในอินเทอรเน็ต และบันทึกไววาไดสอน
เรื่องอะไรในแตละวัน วิธนี ี้มขี อดีหลายประการเชน (1) นักเรียนสามารถตามบทเรียนไดทันถาหากนักเรียน
นั้นขาดเรียน (2) ครูผูสอนสามารถใชบล็อกไดเสมือนแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา และ (3) บล็อกเปน
เหมือนกรอบเนื้อหาวิชาทีน่ กั เรียนและครูสามารถเขาไปดูได การใชบล็อกยังสามารถใชเพื่อบันทึกกิจกรรม
การเรียนการสอน และสามารถสรางเปนอัลบั้มรูปหรือภาพขาวจากสื่อตาง ๆ ที่อยูในรูปอิเล็กทรอนิกสของ
นักเรียนเอง นอกจากนั้นบล็อกสามารถกระตุนใหนักเรียนสนใจการอานมากยิง่ ขึ้น รวมทัง้ สงเสริมให
นักเรียนไดพฒ
ั นาการเขียน เพราะมีคนอื่นเขาไปรวมอานดวย (วิกพิ ีเดีย สารานุกรมเสรี, 2549) เมื่อศึกษา
กระบวนการเรียนการสอนบนเว็บโดยใชบล็อกแลว ในการวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาเกีย่ วกับการวัดความคงทนใน
การเรียน เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการเรียนบนเว็บโดยใชบล็อก โดยมีนักวิชาการไดใหความคิดเห็น
เกี่ยวกับความคงทนในการเรียนไวดงั นี้ แลรด เอส เซอรมารค (Laird S. Cermark, 1972: 18) ไดให
ความหมายวา ความคงทนในการเรียนรู คือการคงไวซงึ่ ขอเท็จจริงหรือเหตุการณทสี่ ามารถระลึกได แมจะ
ไมมีการทบทวน วิลเลียม ซี กอรดอน และเจสซี อี เพอดี และคณะ (William C Gordon, 1989: 197 and
Jesses E. Purdy and other, 2001: 233) ไดใหความหมายไวเหมือนกันวา คือกระบวนการจัดเก็บขอมูล
ไวในระบบความจํา และคงไวเพื่อนํามาใชในเวลาตอมา สรุปไดวา ความคงทนในการเรียนรู คือ
ความสามารถของผูเรียนในการจัดเก็บสิง่ ที่ไดเรียนไวในระบบความจํา และคงไวเพื่อสามารถนํามาใชได
อีก ซึ่งมีนกั วิชาการไดกลาวถึงความสําคัญของความคงทนในการเรียนรู ดังนี้ สจวต เอช ฮัลส โฮเวิรด อีเกธ
และเจมส ดีส (Stewart H. Hulse, Howard Edeth, and James Deese, 1984: 300) ไดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของความคงทนในการเรียนรูวา การเรียนรูแ ละความคงทนในการเรียนรูมี
ความสัมพันธกันอยางใกลชดิ เนื่องจากผลของประสบการณการเรียนจะตองไดรับการเก็บสะสมไวใน
ระบบความจํา ปยรัตน จินารัตน (2544) กลาววา ความคงทนในการเรียนรูมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต
โดยเฉพาะอยางยิง่ มนุษยตอ งอาศัยการจําในการเรียนรู เพื่อที่จะแสดงออกทัง้ ดวยภาษาพูดหรือทาทางได
อยางเหมาะสม และในการแสดงออกดวยภาษาพูด ตองใชคําศัพท ความคงทนในการเรียนรูจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งในการสื่อสารของมนุษย โดยสรุปความคงทนในการเรียนรูก็คือการทําใหความรูหรือ
ประสบการณถูกสะสมไวในระบบความจําระยะยาว ซึ่งทฤษฎีสองกระบวนการ(Two Process Theories
of Memory) ของแอตคินสันและชิฟฟริน (Atkinson and Shiffrin อางถึงในจารุณี วัยเจริญ, 2545) แสดง
ใหเห็นวา การที่นกั เรียนไดทบทวนความรูอ ยูบอย ๆ ทําใหเกิดความจําระยะยาว การทบทวนจึงมีผลตอ
ความคงทนของผลการเรียนรู สอดคลองกับแนวคิดของ ไดรเวอรและเบลล (Driver and Bell, 1986 อางถึง
ในพิมพันธ เดชะคุปต, 2544 : 4) ที่สรุปไดวา การเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนสรางความรูในขัน้ สุดทาย
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ตองมีการทบทวน โดยผูเรียนจะไดทบทวนความรูความเขาใจของเขาที่ไดเปลี่ยนไป มีการเปรียบเทียบ
ความคิดเมื่อเริ่มตนบทเรียนกับความคิดของเขาเมื่อสิน้ สุดบทเรียน ความรูท ี่ผูเรียนสรางดวยตนเองนัน้ จะ
ทําใหเกิดโครงสรางทางปญญา ปรากฏในชวงความทรงจําระยะยาว เปนการเรียนรูอ ยางมีความหมาย
ผูเรียนสามารถจําไดถาวร และสามารถนําไปใชในสถานการณตาง ๆ ได และการเขียนบันทึกการเรียนรู
เปนวิธีการหนึง่ ที่ชว ยใหนกั เรียนไดทบทวนหลังจากทีเ่ รียนในแตละคาบ
สรุปไดวาการเขียนบันทึกการเรียนรู (Learning Logs) เปนวิธกี ารหนึง่ ที่นกั เรียนไดมโี อกาสเขียน
แสดงความรู ความคิด การประเมินผลการเรียน และทบทวนความรูความเขาใจของตนเองที่มีตอการเรียน
การสอน เปนการสะทอนผลการเรียนรูของนักเรียนอยางแทจริง สวนขอมูลที่ไดจากการบันทึกการเรียนรู
จะสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนและการวางแผนการสอนของผูสอนวาสามารถตอบสนอง
ความตองการของแตละคนไดหรือไม ดังนัน้ การใหนกั เรียนเขียนบันทึกการเรียนรูจึงกอใหเกิดประโยชนทั้ง
นักเรียนและผูส อน และในการเรียนบนเว็บนั้น บทบาทของครูผูสอนจะผูสอนเสริมและอํานวยความสะดวก
ใหแกผูเรียน เมื่อผูเรียนไดเรียนบนเว็บและไดมีการบันทึกการเรียนรู รวมถึงแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับ
ผูสอนและผูเรียนคนอืน่ ๆ ในบล็อกก็จะทําใหการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษซึง่ เปนวิชาทีย่ าก นาเบื่อ
หนาย กลายเปนสิ่งที่นา สนใจเพราะมีสีสนั นาตืน่ เตนตอผูเรียนทําใหผูเรียนสามารถเรียนไดดีขึ้น ฮอสคิส
สันและทอมคินส (Hoskisson and Tomkins, 1987 : 209) ไดแบงประเภทของการเขียนบันทึกการเรียนรู
ไว 6 ประเภทคือ 1. บันทึกการเรียนรูประเภทสวนบุคคล (personal journals) 2. บันทึกการเรียนรูป ระเภท
สนทนา (dialogue journals) 3. บันทึกการเรียนรูประเภทบันทึกการเรียนรู (learning logs) 4. บันทึกการ
เรียนรูประเภทบันทึกจากการอาน (reading logs) 5. บันทึกการเรียนรูป ระเภทจําลองบุคคล (simulated
journals) และ 6. บันทึกการเรียนรูประเภทเด็กเล็ก (young children’s children) ผูวจิ ัยมีความคิดเห็นวา
ในการบันทึกการเรียนรูแบบที่ 1 คือการบันทึกเหตุการณตา ง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของผูเรียน โดยผูเขียนเลือก
บันทึกเหตุการณตาง ๆ ตามความสนใจ และแบบที่ 3 ซึง่ เปนบันทึกที่เขียนเกีย่ วกับสิง่ ที่สงิ่ ทีน่ ักเรียนได
เรียนรูในวิชา บันทึกประเภทนี้เปนเครื่องมือที่สะทอนการเรียนรูของนักเรียนและคนพบปญหาการเรียนรู
รวมทัง้ เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสิง่ ที่เรียนรูก ับประสบการณเดิม ทัง้ การบันทึกการเรียนรูแบบที่ 1
และแบบที่ 3 มีความเหมาะสมกับการจดบันทึกการเรียนรูในบล็อก และเปนจะเปนประโยชนแกนกั เรียน
เปนอยางยิ่ง ผูว ิจัยจึงสนใจทีจ่ ะศึกษาวิจัยผลของการเรียนบทเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน
ตัวอยางงานวิจัยที่ใชการเรียนบนเว็บและการบันทึกการเรียนรู เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
และความคงทนในการเรียนมีดังนี้ สุวิตรา เศรษฐสมบัติกุล (2543) ไดทําการวิจัยและพบวา นักเรียนที่
ไดรับการสอนเขียนเรียงความภาษาไทย โดยไดรับการเสริมการเขียนแบบบันทึกการเรียนรู มีความสามารถ
ในการเขียนความเรียงภาษาไทยสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับการเสริมการเขียนแบบบันทึกการเรียนรูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ชวาล แพรัตนกุล (2516 : 1 อางถึงในประดับ แกวแดง, 2542 : 59) ไดเสนอ
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วิธีการสอบซ้ําเพื่อวัดความคงทนในการเรียน โดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกันไปสอบบุคคลเดียวกัน เวลา
ในการสอบครัง้ แรกกับครั้งทีส่ องควรเวนหางกันประมาณ 2-4 สัปดาห สอดคลองกับขอเสนอแนะของ ลินด
แวล และนิทโต (Lindvall and Nitko, 1975 : 127) ที่วา การสอบซ้ําควรเวนชวงเวลาหางกันตั้งแต 1
สัปดาหถงึ 1 เดือนโดยประมาณ เพราะวาการเวนชวงเวลาดังกลาว นานพอที่จะแนใจวาผูเรียนจะจําขอ
ทดสอบหรือคําตอบไดนอยมาก อันจะทําใหเกิดความคงที่ของคะแนนที่ไดจากการสอบซ้ํา อมรรัตน
บุบผโชติ (2546) ไดศึกษาผลของการใชบนั ทึกการเรียนรูในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร พบวา
นักเรียนทีเ่ รียนโดยใชบนั ทึกการเรียนรูมคี าเฉลี่ยคะแนนการรับรูความสามารถของตนเองรวมทัง้ คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตรสูงกวากอนทดลอง และสูงกวานักเรียนทีเ่ รียนโดยไมใชบันทึก
การเรียนรู อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 อูเดท, ฮิคแมน และโดบรินินา (Audet, Hickman and
Dobrynina, 1996) ไดศึกษาผลของบันทึกการเรียนรูท ี่มตี อความเขาใจทางวิทยาศาสตร ซึ่งใหนักเรียน
เขียนบันทึกโดยใชคอมพิวเตอรในวิชาฟสิกซโดยดัดแปลงรูปแบบและองคประกอบของการเขียนบันทึกการ
เรียนรู และวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเขียนบันทึกการเรียนรู ผลการศึกษาพบวา การเขียนบันทึกการ
เรียนรูทาํ ใหผูเรียนไดเกิดความเขาใจในวิชาฟสิกซและกอใหเกิดบรรยากาศสิง่ แวดลอมในชั้นเรียนแบบ
พลวัต
ในการทําวิจัยครั้งนี้ไดเลือกกลุมนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนตนเปนกลุมทดลอง เหตุผลที่เลือก
เปนกลุมทดลอง เนื่องจากนักเรียนในระดับนี้มที ักษะการคิด การใชเหตุผล สามารถคิดในสิ่งที่เปนรูปธรรม
(สุรางค โควตระกูล, 2536) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร ซึ่งจําเปนในการเรียนบนเว็บ เพราะวิธกี ารเรียน
โดยใชบันทึกการเรียนรูดวยบล็อกในการเรียนบนเว็บ จําเปนตองบันทึกสิง่ ที่ไดเรียนรู ความคิดเห็น การ
ทํางานที่ไดรับมอบหมาย และการสื่อสารโดยใชทักษะการพิมพดวยคอมพิวเตอร อีกประการคือการใชงาน
บล็อกอาศัยแคพื้นฐานการใชอินเทอรเน็ต ไมตองใชเทคนิคความชํานาญมากเพราะเหตุนี้บล็อกจึงเปนวิธีที่
งายที่สุดทีจ่ ะเผยแพรผลงานของนักเรียนสูเวิลดไวดเว็บซึ่งงายพอ ๆ กับการสงอีเมล (เกรแฮม แสตนลีย,
2005) ทัง้ นี้เพือ่ เปนการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาใหเปนประโยชนตอการเรียนการสอน ไดทราบถึงผล
ของการเรียนบทเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกที่มีตอผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความคงทนในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชวงชัน้ ที่ 3 และสามารถนําเว็บไซตการเรียนโดยใชบนั ทึกการเรียนรูดวยบล็อกใน
การเรียนบนเว็บไปใชในโรงเรียนอยางเปนรูปธรรมเพื่อประโยชนในการเรียนการสอนและเพื่อพัฒนา
นักเรียนในดานตาง ๆ ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจยั 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน
จากการเรียนบนเว็บโดยใชบล็อก ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน
2. เพื่อเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนจากการเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกในการจดบันทึกการเรียนรู
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3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนตนจากการเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกในการจดบันทึก
การเรียนรูระหวางประเภทบันทึกการเรียนรู และประเภทสวนบุคคล
สมมติฐานของการวิจัย 1. นักเรียนที่เรียนบนเว็บโดยใชบล็อกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนที่เรียนบนเว็บโดยใชบล็อกหลังเรียนในการจดบันทึกการเรียนรูแตละ
ประเภท จะมีความคงทนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนที่เรียนบนเว็บโดยใชบล็อกหลังเรียนในการจดบันทึกการเรียนรู
ประเภทบันทึกการเรียนรู มีผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนสูงกวานักเรียน
ที่เรียนบนเว็บโดยบล็อกหลังเรียนในการจดบันทึกการเรียนรู ประเภทสวนบุคคล
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
กรอบแนวคิดและทฤษฎีในการวิจยั
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โครงการจัดตัง้ โรงเรียนสองภาษา
ฉบับยอ (Mini English Program)
การเรียนบนเว็บโดยใชบล็อก
การเรียนโดยใชบันทึกการเรียนรู

1. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ
2. ความคงทนใน
การเรียน

การเรียนบนเว็บดวยบล็อก
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
คําอธิบายกรอบแนวคิดในการวิจัย
1. โครงการจัดตั้งโรงเรียนสองภาษาฉบับยอ (Mini English Program) เปนการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนสตรีพัทลุง โดยใชภาษาอังกฤษเปน
สื่อไดไมเกินรอยละ 50 ของชั่วโมงสอนทั้งหมดตอสัปดาห หรือใชเวลาเรียน 8-14 ชั่วโมงตอสัปดาห (ไม
นอยกวา 2 กลุมสาระการเรียนรู) ระดับมัธยมศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนไดทุกกลุม สาระการ
เรียนรู ยกเวนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและสังคมศึกษาในสวนที่เกีย่ วของกับความเปนไทย กฎหมาย
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ไทย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยสถานศึกษาจะตองจัดใหมีสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาให
สอดคลองกับสาระการเรียนรูที่เรียนอยางครบถวนเพียงพอ มีแหลงเรียนรูทที่ นั สมัย เชนหองปฏิบตั ิการทาง
ภาษา หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเปนสัดสวนเฉพาะเพือ่ เสริมสรางการเรียนภาษาอังกฤษ (เสาวภา จันทร
สงค, 2547) ดังนัน้ การวิจัยครั้งนี้ จึงพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกเพื่อนํามาใชกับนักเรียนใน
โปรแกรมการเรียนนี้ เพื่อยกระดับและพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษใหมีความนาสนใจ ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2. รูปแบบการสอนแบบ AIMLP (GEOS Auckland thai moe, 2006) เปนรูปแบบการสอนที่ใช
จริงในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนสตรีพัทลุง เปนรูปแบบการสอนที่มงุ เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ เปนรูปแบบการสอนทีใ่ ชภาษาอังกฤษเนนภาระงาน (A task based model of
teaching) ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมทุกขั้นตอน โดยจะเนนการพัฒนาทักษะการอาน-เขียนของนักเรียน
โดยมีขั้นตอนดังนี้ ขัน้ การนํานักเรียนเขาสูบ ทเรียน (Activate) คือนํานักเรียนเขาสูบทเรียน และดึงดูดความ
สนใจใหนักเรียนมีสว นรวมในการเรียนและเพื่อเปนการเชื่อมโยงความรูเดิมของนักเรียนเขากับเรื่องที่จะ
สอน ขั้นการใหความรู (Input)คือครูตั้งคําถามเพื่อตรวจสอบความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับเนื้อหา และถามคําถาม
เกี่ยวกับสิ่งที่จะสอน และใหโอกาสผูเรียนไดศึกษาทําความเขาใจ ใจความหลัก หัวขอ และคําศัพทของ
เนื้อหาดวยตนเอง ขั้นการเรียนรู (Meaning) นักเรียนเปรียบเทียบความคิดรวบยอดจากการศึกษาดวย
ตนเองกับเพื่อนเพื่อแลกเปลีย่ นขอมูลวาตนเขาใจถูกตองหรือไม และครูตั้งคําถามเกี่ยวกับรายละเอียด
ตาง ๆ ในเนื้อหาเพื่อตรวจสอบความเขาใจ โดยการถามคําถามสรุปความคิดเห็นรวบยอด และใหโอกาส
นักเรียนไดมีเวลาศึกษารายละเอียดเนื้อหามากขึ้น เพื่อใหเขาใจเนื้อหาอยางลึกซึง้ พรอมทัง้ สรุปความคิด
รวบยอดจากเนื้อหาได ขั้นการใชภาษา (Language) คือนักเรียนอานและทําแบบฝกหัดของบทเรียน แลว
ครูจะสอบถามความเขาใจในเรื่องทีเ่ รียน และใหเวลานักเรียนฝกใหมคี วามชํานาญ ตรวจสอบความถูก
ตอง และสุดทายคือ ขั้นผลงาน (Production) นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. การเรียนโดยใชบันทึกการเรียนรู เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนกั เรียนเขียนบันทึก
การเรียนรูห ลังจากที่ไดเรียนในแตละคาบเพิ่มเติมจากกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวแผนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ แลวนําบันทึกการเรียนรูของนักเรียนทุกคนมาวิเคราะหตามกรอบการวิเคราะห แลวนําผล
การวิเคราะหมาอธิบายใหนักเรียนฟง ผูเรียนไดบันทึกการเรียนรูของตัวเองทุกสัปดาหหลังจากที่ไดเรียนรู
บทเรียนใหมไป รวมทั้งผูสอนเองก็ไดบนั ทึกการสอน อีกทั้งยังมีการประกาศขาว แหลงการคนควาขอมูล
ตาง ๆ ประกอบในบทเรียนใหดวย โดยมีนกั เรียนที่บนั ทึกการเรียนรูประเภทบันทึกการเรียนรู และบันทึก
การเรียนรูประเภทสวนบุคคล ซึ่งลักษณะของการเขียนบันทึกการเรียนรูนนั้ อมรรัตน บุบผโชติ (2546) ได
กลาวไววา การเขียนบันทึกการเรียนรูเปนการเขียนที่ใหนกั เรียนไดถา ยทอดความรูสกึ ตอการเรียนการสอน
อยางอิสระ มิไดใหความสําคัญกับการสะกดคําที่ถูกตอง การใชภาษาทีถ่ ูกตองหรือรูปแบบการเขียนที่
ถูกตอง เปนการเขียนที่ใชเปนสื่อในการสนทนาระหวางครูกับนักเรียน การวัดและการประเมินงานเขียน
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ของนักเรียนครูจะแกไขหรือเขียนคําติชมลงในงานเขียนของนักเรียน ไมควรเขียนตําหนิ หรือวากลาวให
นักเรียนรูสึกผิด กลัว ทอแท ควรเขียนชมเชยในสิ่งทีน่ ักเรียนเขียนถูกตอง และชมเชยในความคิดของ
นักเรียน ซึง่ ลักษณะดังกลาวเปนการกระตุนและสงเสริมใหนกั เรียนอยากเขียน
4. การเรียนบนเว็บดวยบล็อก เปนกิจกรรมที่นกั เรียนใชบล็อกเพื่อบันทึกวาไดเรียนรูเ กี่ยวกับเรื่อง
อะไร และครูผูสอนก็สามารถใชเพื่อบันทึกวาไดสอนอะไรไป ยกตัวอยางเชน ครูผูสอนสรางบทเรียน และ
ระบุวานักเรียนจะตองทําอะไรได รวมไปถึงการเชื่อมโยงไปยังแหลงการเรียนรูตาง ๆ ที่มีอยูใน อินเทอรเน็ต
แลวบันทึกวาไดสอนเรื่องอะไรในแตละวัน และหนึง่ ในเหตุผลที่ดีที่สุดของการเขียนบล็อกในการเรียนบน
เว็บคือการมีผอู านงานเขียนที่แทจริง โดยปกติครูผูสอนเทานั้นจะเปนผูอานผลงานการเขียนของนักเรียน
และครูจะสนใจเฉพาะรูปแบบการเขียน โดยไมไดสนใจเนื้อหา การเขียนบล็อกนี้เอง นักเรียนจะรูวา จะตอง
เขียนใหผูอนื่ อาน นอกเหนือจากครู อาจเปนเพื่อนรวมชัน้ คนอื่น ๆ เพื่อนตางหอง หรือแมแตเพื่อนจาก
ตางประเทศ ผูป กครอง หรือใครก็ไดที่ใชอินเทอรเน็ต นอกจากนี้ การเขียนบล็อกยังเปนการเพิ่มการฝกอาน
ใหนักเรียน แบบฝกอานนี้อาจจัดทําโดยครูผูสอน นักเรียนในหองคนอื่น ๆ ในหอง เปนเหมือนบันทึก
ประจําวันออนไลนที่เพื่อนผูเรียนสามารถอานได คุณคาของการใชบนั ทึกประจําวันของผูเรียน ถือวาเปน
บทความที่ดี โดยปกติบันทึกประจําวันเปนชองทางสื่อสารระหวางครูกบั นักเรียน อีกทั้งยังเปนการนําทาง
นักเรียนสูระดับแหลงการเรียนรูที่เหมาะสม เพราะอินเทอรเน็ต เปนแหลงเรียนรูท ี่มีประโยชนยิ่งสําหรับ
นักเรียน แตปญ
 หาคือการคนหาใหพบและใหนกั เรียนไดใชประโยชน ดวยเหตุนี้ครูผูสอนจึงสามารถใช
บล็อกการสอนเปนประตูกาวไปสูความรูตา ง ๆ ใหผูเรียนได ขอดีอีกประการของการใชบล็อกที่สําคัญคือ
สงเสริมใหนักเรียนที่ไมกลาแสดงออกไดเขารวมในการเรียน นักเรียนทีไ่ มกลาแสดงออกจะสามารถแสดง
ตัวหากมีโอกาสไดใชบล็อก และบล็อกจะชวยกระตุน ใหมีการรวมแสดงความคิดเห็น กระตุนใหเกิดทักษะ
การเขียน และยังสามารถใชเสมือนแฟมสะสมงานการเขียนออนไลนของนักเรียน ตัวอยางเชน นักเรียน
สามารถคลิกยอนหลังกลับไปดูผลงานการเขียนในหนากอน และประเมินความกาวหนาของตนได ประการ
สุดทายคือเพือ่ สรางความใกลชิดในการเรียนระหวางผูเรียน บางครั้งหองเรียนที่มีผเู รียนจํานวนมาก แมจะ
เรียนดวยกันเปนป แตก็ไมรจู กั กันเปนอยางดี บล็อกจึงเปนเครื่องมือทีจ่ ะทําใหผูเรียนไดรูจักและใกลชิดกัน
มากยิง่ ขึ้น (เกรแฮม แสตนลีย, 2005)
การเรียนดวยบล็อก มีขั้นตอนซึ่งดัดแปลงมาจากแนวคิดการบันทึกการเรียนรูของ แลรี เอ แฮรริส
และ คารล บี สมิท (Larry A. Harris and Carl B. Smith, 1976: 350) ใหเหมาะสมกับการบันทึกการเรียน
โดยใชบล็อก ดังนี้
ขั้นที่ 1 ครูทําเปนตัวอยาง โดยเปนการจดบันทึกสิ่งครูไดสอนแลวใหนกั เรียนดู
ตัวอยางการจดบันทึก ซึ่งจะไปปรากฏอยูในสมุดบันทึกการสอน หรือบล็อกของครูผูสอนทุกสัปดาห
หลังจากที่มีกจิ กรรมการเรียนการสอน เชนการบันทึกไวยากรณ คําศัพท ขอคําถามในบทเรียนนั้น ๆ
ขั้นที่ 2 ใหนักเรียนฝกจดบันทึกเอง ครูจะเปนผูชี้แนะใหความรู และใหผูเรียน
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อื่น ๆ สามารถเขาไปอานขอมูลที่แตละคนบันทึกการเรียนรูไว เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในกรณีที่มี
ขอคําถามใด ๆ ใหผูเรียนอื่น ๆ ตอบและแสดงความคิดเห็น
ขั้นที่ 3 นักเรียนจดบันทึกเอง โดยบันทึกจากสิ่งที่ไดเรียนรู และจากการทํากิจกรรมในการ
เรียนบนเว็บ ครูจะเปนผูคอยแนะนําและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลภายหลักจากทีน่ ักเรียนได
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักเรียนคนอืน่ ๆ รวมทั้งครูผูสอนดวย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนที่ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน คือชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งเปนนักเรียนทีเ่ รียนในโครงการจัดตัง้ หลักสูตรความสามารถพิเศษทางภาษา โรงเรียน
สองภาษาฉบับยอ (Mini English Program)
2. ตัวแปรในการวิจัย
ตัวแปรตนคือ การเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกในการจดบันทึกการเรียนรู ซึ่งแบงออกเปน 2
ประเภท
1. การจดบันทึกการเรียนรูประเภทบันทึกการเรียนรู (learning logs)
2. การจดบันทึกการเรียนรูประเภทสวนบุคคล (personal journals)
ตัวแปรตาม มี 2 ตัวแปร คือ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
2. ความคงทนในการเรียน
3. เนื้อหาในการทดลอง คือ วิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน เรื่อง The world around us ชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน โดยเลือกเนื้อหาวิชาจากแผนการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ซึ่งเนื้อหาใน
บทเรียนเอื้อตอการเขียนบันทึกการเรียนรู การแสดงความคิดเห็นของผูเ รียน จึงเหมาะกับการเรียนบนเว็บ
โดยใชบล็อก วัตถุประสงคในการเรียนเพือ่ ใหมีความรูความเขาใจ และความเพลิดเพลินในสิ่งที่อา น มีนิสยั
รักการอาน รูจกั แสวงหาความรู สามารถเขียนเลาเรื่องตาง ๆ เพื่อสื่อความหมายไดอยางถูกตอง (ละเอียด
จุฑานันท, 2541)
4. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยวัดความรูตามวัตถุประสงคของการศึกษาดังนี้
1. บอกความหมายของคําศัพท (ความรู- ความจํา) เนื้อหาเรื่อง The world around us
แบบทดสอบตอน A: Vocabulary
2. การอานเพือ่ จับใจความสําคัญ (ความเขาใจ) เนื้อหาเรื่อง The world around us
แบบทดสอบตอน B และ C
3. การเขียนเลาเรื่อง/แสดงความคิดเห็น (การนําไปใช) จากหัวขอทีก่ ําหนดได
แบบทดสอบตอน D
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5. การเรียนบนเว็บโดยใชบล็อก มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. การเรียนเนือ้ หาบทเรียนผานทางหนาเว็บไซต ครูอธิบายและตอบปญหาขอคําถามของ
นักเรียนผานทางการสนทนา (Chat) แลวใหนกั เรียนทําแบบฝกหัดทายบท
2. ครูมอบหมายใหนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น หรือแสดงความรูเกี่ยวกับบทเรียนใน
กระดานสนทนา โดยนักเรียนสามารถคนควาขอมูลเพิม่ จากแหลงเรียนรูบนเว็บตาง ๆ
3. หลังจากเรียนเสร็จ ครูใหนักเรียนในกลุม ทดลอง1 เขียนบันทึกการเรียนรู ประเภท
บันทึกการเรียนรู (learning logs) กลุมทดลอง 2 เขียนบันทึกการเรียนรูประเภทสวนบุคคล (personal
journals) ซึ่งการบันทึกการเรียนรูนนั้ เปนการบันทึกขอมูลแลกเปลี่ยน (สมศักดิ์ สินธุระเวชญ, 2542) โดย
มีขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ครูทําเปนตัวอยาง โดยเปนการจดบันทึกสิ่งครูไดสอนแลวให
นักเรียนดูตัวอยางการจดบันทึก ซึ่งจะไปปรากฏอยูในบล็อกครูผูสอน (Teacher blog) ทุกสัปดาหหลังจาก
ที่มีกิจกรรมการเรียนการสอน เชนการบันทึกไวยากรณ คําศัพท ขอคําถามในบทเรียนนัน้ ๆ
ขั้นที่ 2 ใหนักเรียนฝกจดบันทึกเอง ครูจะเปนผูชี้แนะใหความรู และให
ผูเรียนอื่น ๆ สามารถเขาไปอานขอมูลที่แตละคนบันทึกการเรียนรูไว เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ใน
กรณีที่มีขอคําถามใด ๆ ใหผเู รียนอื่น ๆ ตอบและแสดงความคิดเห็น
ขั้นที่ 3 นักเรียนจดบันทึกเอง โดยบันทึกจากสิ่งที่ไดเรียนรู และจากการทํา
กิจกรรมในการเรียนบนเว็บ ครูจะเปนผูคอยแนะนําและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลภายหลักจากที่
นักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักเรียนคนอื่น ๆ รวมทั้งครูผูสอนดวย ในขั้นนี้ครูจะผลงานเขียนของ
นักเรียนไปในตัว ตลอดจนสังเกตพัฒนาการในดานการเขียนบันทึกวาดีขึ้นหรือไม ซึง่ จะประเมินจากการที่
นักเรียนเขียนไดยาวขึน้ มีเนือ้ หามากขึ้น การมีลําดับความคิดหรือการเขียนรูปประโยคที่ถูกตองมากขึ้น ใช
คําศัพทหลากหลาย ตลอดจนมีการคนควาหาความรูเพิม่ เติมลงในบล็อกของนักเรียน (ญาดา คุมแกว,
2547)
6. การวัดความคงทนในการเรียน จะวัดครัง้ แรกเมื่อทดลองเสร็จ 1 สัปดาห และวัดซ้าํ อีกครั้งเมื่อ
ทดลองเสร็จ 2 สัปดาหตามลําดับ โดยแบบใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่ง
เปนแบบทดสอบคูขนาน
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
1. การเรียนดวยบล็อก (Blog) หมายถึงกิจกรรมการเรียนทีผ่ ูเรียนไดบันทึกสิ่งที่ไดเรียนรูลงไปใน
บล็อก รวมทั้งครูผูสอนก็ไดบันทึกสิ่งที่ตนไดสอนในแตละคาบหลังจากที่ไดเรียนบทเรียนบท
เว็บเสร็จ ซึง่ บล็อกจะเปนเครื่องมือหรือชองทางในการสื่อสารที่จะทําใหผูสอนและผูเรียนได
แลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลระหวางกันและกัน
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2. การเรียนโดยใชบันทึกการเรียนรู หมายถึงการใหนักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรู หลังจากที่ได
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อเปนการทบทวนความรูความ
เขาใจหลังจากที่ไดเรียนรูบทเรียนใหม ๆ
3. การบันทึกการเรียนรูในการทดลอง แบงเปน 2 ประเภท คือบันทึกการเรียนรูประเภทบันทึก
การเรียนรู (learning logs) และบันทึกการเรียนรูประเภทสวนบุคคล (personal journals) ซึ่ง
บันทึกการเรียนรูประเภทสวนบุคคล เปนบันทึกที่ใชบนั ทึกเหตุการณ ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต
ของผูเรียน โดยผูเขียนเลือกบันทึกเหตุการณตาง ๆ ตามความสนใจ สวนบันทึกการเรียนรู
ประเภทบันทึกการเรียนรู เปนบันทึกที่เขียนเกี่ยวกับสิ่งที่สิ่งที่นกั เรียนไดเรียนรูบันทึกประเภทนี้
เปนเครื่องมือที่สะทอนการเรียนรูของนักเรียนและคนพบปญหาการเรียนรู รวมทัง้ เชือ่ มโยง
ความสัมพันธระหวางสิง่ ที่เรียนรูกับประสบการณเดิม
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษกอนและหลัง
การเรียน
5. ความคงทนในการเรียน คือคะแนนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดจากแบบทดสอบหลังจาก
ทดลองโดยวัดซ้ําครั้งแรกเมือ่ ทดลองเสร็จ 1 สัปดาห และ 2 สัปดาหตามลําดับ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. ไดทราบถึงผลผลการเรียนโดยใชบนั ทึกการเรียนรูดวยบล็อกในการเรียนบนเว็บที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
2. ไดแนวทางการนําบันทึกการเรียนรูไปใชในการวัดประเมินผลตามสภาพทีเ่ ปนจริง (Authentic
assessment) ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
3. สามารถนําเว็บไซตการเรียนโดยใชบนั ทึกการเรียนรูด วยบล็อกในการเรียนบนเว็บไปใชใน
โรงเรียนอยางเปนรูปธรรมเพื่อประโยชนในการเรียนการสอนและเพื่อพัฒนานักเรียนในดานตาง ๆ ตอไป
4. เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนในการนําไปประยุกตใชกบั การเรียนการสอนวิชาอืน่ ๆ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของการเรียนบทเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกทีม่ ตี อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชวงชัน้ ที่ 3 ผูวิจัยได
รวบรวมเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเสนอตามลําดับดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนบนเว็บ
1.1 ความสําคัญของการเรียนการสอนบนเว็บ
1.2 ทฤษฎีการเรียนรูของมนุษยที่เกีย่ วของกับการเรียนการสอนบนเว็บ
1.3 ลักษณะการปฏิสัมพันธทางการเรียนบนเว็บ
1.4 ประเภทของการเรียนการสอนบนเว็บ
1.5 การออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ
2. บล็อก
2.1 ความหมายของบล็อก/เว็บบล็อก (Blog/Web log)
2.2 กายวิภาคของบล็อก
2.3 ลักษณะการใชงานบล็อกโดยทัว่ ไป
2.4 การใชบล็อกสําหรับการใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3. การบันทึกการเรียนรู
3.1 ความหมายของการเขียนบันทึกการเรียนรู
3.2 ประเภทของการเขียนบันทึกการเรียนรู
3.3 ลักษณะของการเขียนบันทึกการเรียนรู
3.4 แนวทางการสรางคําถามในบันทึกการเรียนรู
3.5 คําแนะนําสําหรับครูในการจัดใหมีการเขียนบันทึกการเรียนรู
3. 6 ประโยชนของการเขียนบันทึกการเรียนรู
4. การเรียนภาษาอังกฤษ
4.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
4.2 แผนการจัดการเรียนรู
4.3 ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
5. การจัดโครงการโรงเรียนสองภาษาฉบับยอ (Mini English Program)
6. ความคงทนในการเรียน
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1. การจัดการเรียนการสอนบนเว็บ
1.1 ความสําคัญของการเรียนการสอนบนเว็บ
การจัดการเรียนการสอนบนเว็บมีความสําคัญตอการเรียนการสอนในเรื่อง
1.1.1 ชวยทําใหการสอน ไมถูกจํากัดดวยเรื่องของเวลาและสถานที่
1.1.2 เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาสไตรตรอง และวิเคราะหเกี่ยวกับเนื้อหา
บทเรียนไดดวยตนเอง ซึง่ เปนการใหความสําคัญของผูเรียนรายบุคคลที่มีความแตกตางกัน
1.1.3 ชวยใหผูสอนและผูเรียนไดมีโอกาสใกลชิดกันมากขึ้น ผูสอนมีเวลาใหความ
สนใจกับผูเรียนแตละคนมากขึ้น เนื่องจากมีบทเรียนบนเว็บทีท่ ําหนาที่ถายทอดความรูใหแลวใน
สวนหนึง่ ดังนัน้ เวลาที่เหลือของผูสอนจึงสามารถทุมเทใหกับการจัดกิจกรรม ควบคุมการเรียนของ
ผูเรียนแตละคน รวมทัง้ คอยใหความชวยเหลือกับผูเรียน
1.1.4 ผูเรียนและผูสอนสามารถติดตอสื่อสารกันไดดวยความสะดวก ทั้งที่
ประสานเวลา และไมประสานเวลา
1.1.5 ผูเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายประเด็นตางๆ ที่เกีย่ วกับ
เนื้อหาบทเรียนไดอยางอิสระ
1.1.6 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะ
การใหผูเรียนมีสวนรวมกับการเรียนการสอน และการเรียนแบบรวมมือ ซึ่งเปนสิ่งทีน่ ักการศึกษา
พยายามพัฒนาในการเรียนการสอนรูปแบบอื่นๆ
1.1.7 ผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองได การควบคุมการเรียนนี้
รวมถึงความสามารถในการเลือกเรียนเนื้อหา การติดตามความกาวหนาในการเรียน การเลือก
กิจกรรมการเรียน การแสดงความคิดเห็น รวมทัง้ เวลาและสถานทีเ่ รียน
1.2 ทฤษฎีการเรียนรูข องมนุษยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนบนเว็บ
สิ่งสําคัญมากที่สุดประการหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนบนเว็บก็คือ ผูสอนควรเขาใจ
การเรียนรูของมนุษย เพื่อที่จะไดนํามาประยุกตใชในการออกแบบการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมกับ
ผูเรียนมากที่สดุ ซึ่งทฤษฎีการเรียนรูที่ผูสอนควรใหความสําคัญมีดังนี้ (วิชุดา รัตนเพียร, 2545)
1.2.1 ความสนใจในการรับรู (attention and perception) การเรียนรูข องมนุษย
นั้นเกิดจากการที่มนุษยใหความสนใจกับสิ่งเรา (stimuli) และการรับรูสิ่งเราตางๆ นัน้ อยางถูกตอง
เมื่อมีสิ่งเราผานเขามาพรอมกันหลายสิง่ ในเวลาเดียวกัน อาจทําใหผูเรียนเกิดความสับสน และ
ปญหาในการเรียนได ดังนั้นผูสอนจึงควรจัดประสบการณการเรียนที่ไมทําใหผูเรียนสับสน ควร
เลือกใชสิ่งเราที่มีความชัดเจน
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1.2.2 การจดจํา (memory) หากผูสอนเขาใจถึงระบบความจําของผูเรียนแลวละก็
ผูสอนจะมีวิธกี ารนําเสนอเนื้อหาบทเรียนทีละพอประมาณไมมากเกินไป เนื่องจากระบบการจํา
ของผูเรียนมีเนื้อหาไมมากนัก และควรจะนําเสนอเนื้อหาที่มีความซับซอนนอยที่สดุ กอนเมื่อผูเรียน
มีความเขาใจในบทเรียนแลวจึงคอย ๆ นําเสนอสิ่งที่ยากขึ้นไปเรื่อย ๆ จนจบเนื้อหา
1.2.3 ความเขาใจ (comprehension) การเรียนการสอนที่ดี ควรมุง เนนใหผูเรียน
มีความเขาใจเนื้อหาอยางถองแทและสามารถบูรณาการหรือนําความรูไ ปใชในชีวิตประจําวันได
การเรียนที่ถกู ตองนัน้ ใชแตเพียงการจดจําและเรียกสิ่งที่เราจํากลับคืนมา หากอาจรวมถึง
ความสามารถที่จะอธิบาย เปรียบเทียบ แยกแยะและประยุกตใชความรูนั้นในสถานการณที่
เหมาะสม เปนตน อยางไรก็ตาม การเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนสามารถบูรณาการไดนั้น จะตอง
กระทําใหเปนขั้นเปนตอน
1.2.4 ความกระตือรือรนในการเรียน (active learning) การเรียนการสอนที่ดีควร
สนับสนุนใหผเู รียนมีสว นรวมในการเรียนมากที่สุด เพื่อใหการเรียนการสอนนัน้ มีความหมาย ชวน
ติดตาม ไมนา เบื่อหนาย อีกทั้งยังเปนการสรางแรงจูงใจในการเรียนของผูเรียนอีกดวย
1.2.5 การควบคุมบทเรียน (learner control) งานวิจยั มากมายพบวาการที่ผูเรียน
สามารถควบคุมการเรียนไดดวยตนเองจะทําใหผูเรียนใหความสนใจเนื้อหาบทเรียนมากกวา
บทเรียนที่ไมอนุญาตใหผูเรียนควบคุมการเรียน อยางไรก็ตามงานวิจัยก็ยังพบอีกวา การปลอยให
ผูเรียนควบคุมการเรียนของตนเองแบบไมมีขอบเขต จะสงผลใหการเรียนการสอนนัน้ ไมมี
ประสิทธิภาพ ดังนัน้ ผูสอนจึงยังควรมีการควบคุมการเรียนของผูเรียนแตละคนบาง เชนการ
ตรวจสอบความกาวหนาของการเรียนของแตละคน และการแนะนําบทเรียนที่เหมาะสมกับผูเรียน
แตละคน เปนตน
1.2.6 ความแตกตางระหวางบุคคล (individual difference) ผูเรียนแตละคนมี
ความเร็วชาในการเรียนรูแตกตางกันไป ผูเรียนบางคนจะเรียนไดดีจากสื่อการเรียนบางประเภท
ดังนัน้ การออกแบบบทเรียนจึงมีความยืดหยุน เพื่อที่จะตอบสนองความแตกตางของผูเรียน
แตละคน
1.3 ลักษณะการปฏิสัมพันธทางการเรียนบนเว็บ
ใจทิพย ณ สงขลา (2547) ไดแบงการเรียนการสอนบนเว็บตามการปฏิสัมพันธได 2
ลักษณะ คือ
1.3.1 การปฏิสัมพันธทางการเรียนระหวางผูเรียนและเนือ้ หาสาระ (Learnercontent interaction) การปฏิสัมพันธทางการเรียนระหวางผูเรียนและเนื้อหาสาระ หมายถึง การ
จัดกิจกรรมการเรียนที่เนนใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางผูเ รียนและคอมพิวเตอร (Human to
computer interaction) เชน การนําเสนอเนื้อหาสาระอยูใ นรูปของไฮเปอรมีเดียหรือบทเรียนที่
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ผูสอนออกแบบดวยการวิเคราะหเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ทางการเรียน และตอบสนองความแตกตางในการเรียนรูข องผูเรียน และสรางเปนโปรแกรม
ทางการเรียนที่ผูเรียน สามารถเขาศึกษาจากสถานที่และเวลาใดก็ได ตราบเทาทีเ่ ครือขาย
คอมพิวเตอรครอบคลุมถึง
1.3.2 การปฏิสัมพันธทางการเรียนระหวางผูเรียนดวยกันและผูสอน (learnerlearner-teacher interaction) กิจกรรมการเรียนที่เนนการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกันและ
ผูสอน เปนการเรียนรูที่อาศัยกิจกรรมการสื่อสารโตตอบอภิปรายระหวางผูเรียนดวยกัน เพื่อใหเกิด
ความรูความเขาใจและบรรลุวัตถุประสงคทางการเรียน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดหลายลักษณะ เชน
การปฏิสัมพันธระหวางผูเ รียนดวยกัน ระหวางผูเรียนกับผูสอน และอาจมีลักษณะตางรูปแบบ
ความสัมพันธ เชน ความสัมพันธหนึ่งตอหนึ่ง หนึ่งตอกลุม หรือ กลุมตอกลุม การปฏิสัมพันธที่
เกิดขึ้นนี้จัดใหเกิดขึ้นโดยใชเครื่องมือสื่อสารแบบประสานเวลา และแบบตางเวลา
ลักษณะของมิติเวลาในการปฏิสัมพันธทางการเรียนบนเว็บ
ใจทิพย ณ สงขลา (2547) ไดแบงวิถีการเรียนตามมิติเวลาเปน 2 ลักษณะ คือ
1. การเรียนในมิติตางเวลา (asynchronous mode of learning) การเรียนในมิติตางเวลา
เปนการเรียนที่ผูเรียนผูสอนไมตองนัดพบเวลาพรอมกันเพื่อการเรียน การเรียนในลักษณะนี้ ให
อิสระกับผูเรียนที่จะสามารถใชเวลาตามสะดวกของตนเอง เพื่อการเรียนรูสะทอนความคิดตาม
ลําพัง
2. การเรียนในมิติประสานเวลา (synchronous mode learning) การเรียนในมิติประสาน
เวลา เปนการเรียนที่ผูเรียนผูส อนตองนัดหมายเวลาใหตรงกัน เพื่อทํากิจกรรมการเรียนรูใหลุลว ง
ตามวัตถุประสงค การจัดกิจกรรมการเรียนรูนี้ ทําใหผูเรียนผูสอนสามารถเรียนรูรวมกันโดยไม
จําเปนตองอยู ณ สถานที่เดียวกัน แตสามารถปฏิสัมพันธโตตอบไดในทันทีทนั ใด เหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนรู ที่ตองการการตอบสนองกลับในทันที เพื่อการตัดสิน ตกลงหรือสรุปความใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
1.4 ประเภทของการเรียนการสอนบนเว็บ
1.4.1 พารสัน (Parson,1997) ไดแบงประเภทของการเรียนการสอนบนเว็บไว 3
ประเภท คือ
1.4.1.1 เว็บเพื่อการสอนรายวิชา (stand-alone course) เว็บเพื่อการ
สอนรายวิชาเปนเว็บที่บรรจุเนื้อหาหรือเอกสารในรายวิชาเพื่อการเรียนการสอนเพียงอยางเดียว
โดยมีเครื่องมือและแหลงทีเ่ ขาถึงผานอินเทอรเน็ต อาจรวบรวมเปนหลายรายวิชาและจัดการสอน
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เปนลักษณะการศึกษาทางไกล โดยมีผเู รียนจํานวนมากเขามาใชงานจริงและมักจะเปนการสื่อสาร
ทางเดียว
1.4.1.2 เว็บเพื่อสนับสนุนรายวิชา (web -supported course) เปนเว็บ
รายวิชาที่ลกั ษณะเปนการสือ่ สารสองทางที่มีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียนนอกเหนือจาก
การสอนในชั้นเรียนจริงโดยทัว่ ไปประกอบดวยกิจกรรม เชน การกําหนดงานใหทําบนเว็บ เนื้อหา
อานเพิ่มเติม การสื่อสารผานระบบคอมพิวเตอรเครือขาย
1.4.1.3 เว็บที่เปนแหลงขอมูลเพื่อการศึกษา (web -pedagogical
resource) เปนเว็บที่ประกอบดวยเครื่องมือ ซึ่งรวบรวมวิชาขนาดใหญไวดวยกัน หรือเปนแหลง
สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งผูท ี่เขามาใชก็จะมีสอื่ ใหบริการในบางรูปแบบ เชนขอความ
ภาพและการสื่อสารระหวางบุคคล
1.4.2 Doherty (1998) แบงประเภทของการเรียนการสอนบนเว็บ
ตามคุณลักษณะของอินเทอรเน็ตในการนําไปใชเปน 3 ลักษณะคือ
1.4.2.1 การนําเสนอ (presentation) ในลักษณะของเว็บไซตที่ประกอบ
ไปดวยขอความภาพกราฟก ซึ่งสามารถนําเสนอไดอยางเหมาะสม คือ
1.4.2.1.1 การนําเสนอแบบสื่อทางเดียว เชน ขอความ
1.4.2.1.2 การนําเสนอแบบสื่อคู เชน ขอความกับภาพกราฟก
1.4.2.1.3 การนําเสนอแบบมัลติมีเดีย คือ ประกอบดวย
ขอความ ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว เสียง และภาพยนตรหรือวิดีโอ
1.4.2.2 การสือ่ สาร (communication) การสื่อสารเปนสือ่ จําเปนใน
ชีวิตประจําวัน ซึ่งเปนลักษณะสําคัญของอินเทอรเน็ต การสื่อสารบนอินเทอรเน็ตมีหลายแบบ เชน
1.4.2.2.1 การสื่อสารทางเดียว เชน การดูขอมูลจากเว็บเพจ
1.4.2.2.2 การสื่อสารสองทาง เชน การสงไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสโตตอบกัน การสนทนาผานอินเทอรเน็ต
1.4.2.2.3 การสื่อสารแบบหนึ่งแหลงไปหลายที่ เปนการสงขอมูล
จากแหลงเดียว กระจายไปหลายแหลง เชน การอภิปรายจากคนเดียวใหคนอืน่ ๆ ไดรับฟง หรือการ
ประชุมทางคอมพิวเตอร
1.4.2.2.4 การสื่อสารหลายแหลงไปสูหลายแหลง เชนการใช
กระบวนการกลุมในการสื่อสารบนเว็บ โดยมีผูใชหลายคนและรับรูหลายคนเชนกัน
1.4.2.3 กอใหเกิดปฏิสัมพันธ (dynamic interaction) เปนคุณลักษณะที่
สําคัญของอินเทอรเน็ตและคุณลักษณะทีส่ ําคัญที่สุดมี 3 ลักษณะคือ
1.4.2.3.1 การสืบคนขอมูล

21

1.4.2.3.2 การหาวิธีการเขาสูเว็บ
1.4.2.3.3 การตอบสนองของมนุษยในการใชเว็บ
1.4.3 ฮันนัม (Hannum, 1998) ไดจัดประเภทของการเรียนการสอนบนเว็บเปน 4
ลักษณะคือ
1.4.3.1 รูปแบบการเผยแพร (Publishing) แบงยอยออกไดเปน 3
รูปแบบคือ
1.4.3.1.1 รูปแบบหองสมุด (Library Model) เปนรูปแบบที่ใช
ประโยชนจากความ สามารถเขาถึงแหลงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสที่มอี ยูหลากหลาย โดยการ
เชื่อมโยงไปยังแหลงเสริมตาง ๆ เชน สารานุกรมออนไลน วารสารออนไลน หรือหนังสือออนไลน
เปนรูปแบบทีน่ ําลักษณะทางกายภาพของหองสมุดที่มที รัพยากรอยูมากมายมาประยุกตใช
สวนประกอบของรูปแบบหองสมุดนี้ไดแก สารานุกรมออนไลน วารสารออนไลน หนังสือออนไลน
สารบัญการอานออนไลน เว็บไซตหองสมุดตาง ๆ เว็บงานวิจัย รวมถึงรายชื่อเว็บทีม่ ีขอมูลสัมพันธ
กับรายวิชาตาง ๆ
1.4.3.1.2 รูปแบบหนังสือเรียน (Textbook Model) เปนรูปแบบ
ที่ผูสอนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการเรียนในชั้นเรียนปกติไวแบบออนไลน ผูสอนสามารถเตรียม
เนื้อหาออนไลนใหแกผูเรียน เปนรูปแบบทีต่ างจากรูปแบบหองสมุด คือรูปแบบที่จะเตรียมเนื้อหา
สําหรับการเรียนการสอนโดยเฉพาะ ในขณะที่รูปแบบหองสมุดเปนลักษณะทีช่ วยใหผูเรียนเขาถึง
เนื้อหาที่ตองการจากการเชื่อมโยงที่เตรียมไว สวนประกอบของรูปแบบหนังสือเรียนนีป้ ระกอบดวย
บันทึกของหลักสูตรบันทึกเนื้อหารายวิชา ขอแนะนําในชั้นเรียน สไลดนําเสนอเนื้อหา วิดีโอและ
ภาพที่ใชในชัน้ เรียนและเอกสารที่เกี่ยวของอื่น ๆ เชน ประมวลรายวิชา ตารางสอบ งานที่
มอบหมาย เปนตน
1.4.3.1.3 รูปแบบการสอนอยางมีปฏิสัมพันธ (Interactive
Instruction Model) เปน รูปแบบที่จัดใหผูเรียนไดรับประสบการณนากรเรียนรูจากการมี
ปฏิสัมพันธกับเนื้อหาทีน่ าํ เสนอใหโดยอาศัยคุณลักษณะของคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) มา
ประยุกตใชสวนประกอบของรูปแบบ ไดแก การสอนออนไลน การมีปฏิสัมพันธ การฝกปฏิบัติและ
การใหผลยอนกลับและสถานการณจาํ ลอง
1.4.3.2 รูปแบบการสื่อสารผานคอมพิวเตอร (Computer-Mediated
Communication Model) เปนรูปแบบที่จดั ใหผูเรียนสามารถติดตอสื่อสารกับผูเรียนดวยกันกับ
ผูสอนและผูเชีย่ วชาญไดโดยใชหลากหลายวิธีของการสื่อสาร องคประกอบของรูปแบบนี้ไดแก
จดหมายอิเล็กทรอนิกส กลุมอภิปรายและการสนทนาออนไลน การประชุมผานคอมพิวเตอร
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1.4.3.3 รูปแบบผสม (Hybrid Model) รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บ
แบบนี้ เปนการรวมระหวางรูปแบบการเผยแพรและรูปแบบการสื่อสารเขาดวยกัน เชน เว็บไซตที่
รวมหองสมุดและหนังสือเรียน เว็บไซตที่รวมเอาบันทึกของหลักสูตร บันทึกเนื้อหารายวิชารวมกับ
กลุมอภิปราย และเว็บไซตทรี่ วมรายชื่อของเว็บที่เปนแหลงเสริมความรูเขาไวกับความสามารถของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส เปนตน
1.4.3.4 รูปแบบหองเรียนเสมือน (Virtual Classroom Model) เปน
รูปแบบที่นําลักษณะเดน ๆ ของรูปแบบตาง ๆ ทีก่ ลาวมาขางตนมาใชรวมกัน หองเรียนเสมือนเปน
สภาพแวดลอมที่มที รัพยากรออนไลนมาจัดเปนการเรียนการสอนแบบรวมมือ ระหวางผูเรียน
ดวยกันและระหวางผูเรียนกับผูสอนระหวางชัน้ เรียนกับสถาบันการศึกษาอืน่ หรือกับชุมชนอืน่ ที่
ไมใชสถาบันการศึกษา หองเรียนเสมือนเปนสภาพแวดลอมในการเรียนการสอนผานระบบการ
สื่อสารทางคอมพิวเตอร มีลกั ษณะการเรียนแบบรวมมือ เนนกระบวนการกลุมผานการติดตอ
สื่อสารทางเครือขายอินเทอรเน็ต องคประกอบของรูปแบบนี้ไดแก รายชื่อของเว็บไซตที่เกี่ยวของ
ประมวลรายวิชา เนื้อหาในหลักสูตร กิจกรรมที่สงเสริมปฏิสัมพันธ ผลยอนกลับ คําแนะนํารายวิชา
สื่อมัลติมีเดีย การเรียนแบบรวมมือ การสือ่ สารระหวางกัน
การใชระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) สรุปกระบวนการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร เพื่อใช
สําหรับ e-learning คอรสแวรไว 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นการนําเสนอเนื้อหาความรู ในการสอนเนื้อหาความรูใหมแกผูเรียน ผูสอน
จะตองนําเสนอเนื้อหาความรูใหมใหแกผูเรียน ซึ่งการนําเสนอสามารถกระทําไดหลายลักษณะ
เชน การใหตวั อยางที่ชัดเจน เพื่อใหผูเรียนทําความเขาใจกอนที่จะสามารถนํากฎหรือทักษะตาง ๆ
ไปประยุกต
2. ขั้นการใหแนะนํา เปนขัน้ ตอนที่เกิดการโตตอบระหวางผูเรียนและผูส อน
หลังจากผูเรียนไดศึกษาจากการนําเสนอเนื้อหาในคอรสแวรแลว ควรออกแบบใหผูเรียนปฏิบัติสิ่ง
หนึง่ สิ่งใด ภายใตการควบคุมของผูสอน ซึง่ จะเปนอะไรนั้นขึน้ อยูกับธรรมชาติของเนื้อหา ผูสอนมี
หนาที่ตรวจสอบผูเรียน คอยแกสิ่งที่ผูเรียนทําผิด และใหคําแนะนําหรือบอกใบแกผูเรียน
3. ขั้นการฝกฝนเพื่อใหเกิดความชํานาญและความคงทนในการเรียนรู เปน
ขั้นตอนที่ผูเรียนมีบทบาทสําคัญ จะมุงเนนที่การฝกฝนของผูเรียนโดยที่ผูสอนจะคอยตรวจสอบให
คําแนะนําสัน้ ๆ เทานัน้ ผูเรียนจะตองสามารถปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึง่ หรือแสดงใหเห็นถึงความเขาใจใน
เนื้อหาตามที่กาํ หนดไวในวัตถุประสงค โดยที่ผูเรียนจะตองสามารถปฏิบัติสิ่งนัน้ ๆ อยางรวดเร็ว
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หรือคลองแคลว และมีขอผิดพลาดนอย หรือไมมีเลย ทําใหเกิดความคงทนในการเรียนรู และถา
ฝกฝนซ้าํ ๆ ผูเรียนก็จะเกิดความชํานาญ
4. ขั้นการประเมินผล ใชวิธที ดสอบ เพื่อใหทราบถึงระดับการเรียนรูของผูเรียน
คุณภาพของการสอน และความจําเปนในการปรับปรุงการเรียนการสอน และสามารถพิจารณาวา
ทิศทางในการเรียนจะเปนอยางไร เชน ผูเรียนควรจะทําอะไรตอไป การเรียนการสอนอะไรที่ผูเรียน
ตองเรียนรูตอไป ผูสอนควรทีจ่ ะปรับปรุงการสอนอยางไร ฯลฯ
1.5 การออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ
1.5.1 การจัดการเรียนการสอนบนเว็บ เหมือนกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่
ครูผูสอนจะตองจัดเตรียมกิจกรรมและประสบการณเรียนใหกบั ผูเรียนและการเรียนการสอนที่ดีนนั้
ผูเรียนและผูสอนควรตองมีปฏิสัมพันธระหวางกัน ดังนัน้ การเรียนการสอนบนเว็บจึงไมไดเปนเพียง
แคการสรางบทเรียนบนเว็บเพื่อใหผูเรียนเขามาศึกษาเนือ้ หาบทเรียนเทานั้น หากแตยังตองมีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ นักออกแบบและพัฒนาบทเรียนบน
เว็บสวนใหญจึงยึดตามการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการ 9 ขั้นตอน ตามทฤษฎีการจัด
ประสบการณการเรียนการสอนของกาเย ในการออกแบบและพัฒนาบทเรียนบนเว็บ ดังมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ (วิชุดา รัตนเพียร, 2545)
1.5.1.1 กระตุนหรือเราใหผูเรียนเกิดความสนใจกับบทเรียนและเนื้อหา
ที่จะเรียน (motivate the learner) การเราความสนใจผูเรียนนี้อาจทําไดโดย การจัดสภาพแวดลอม
ใหดึงดูดความสนใจ เชน การใชภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือการใชเสียงประกอบ
บทเรียนในสวนบทนํา
1.5.1.2 บอกใหผูเรียนทราบถึงจุดประสงคของบทเรียน (inform
learners of Learning objectives) การบอกใหผูเรียนทราบถึงจุดประสงคของบทเรียนนี้มี
ความสําคัญเปนอยางยิง่ โดยเฉพาะการเรียนการสอนบนเว็บที่ผูเรียนสามารถควบคุมการเรียน
ของตนเองไดโดยการเลือกศึกษาเนื้อหาทีต่ องการศึกษาไดเอง ดังนัน้ การที่ผูเรียนไดทราบถึง
จุดประสงคของบทเรียนลวงหนาทําใหผูเรียนสามารถมุงความสนใจไปที่เนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวของ
อีกทั้งยังสมารถเลือกศึกษาเนื้อหาเฉพาะทีต่ นยังขาดความเขาใจที่จะชวยทําใหผเู รียนมีความรู
ความสามารถตรงตามวัตถุประสงคของบทเรียนที่ไดกําหนดไว
1.5.1.3 ทบทวนความรูเดิมทีเ่ กี่ยวของกับเนื้อหาบทเรียน (recall
previous knowledge) การทบทวนความรูเดิมชวยกระตุนใหผูเรียนสมารถเรียนรูเนือ้ หาใหมได
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รวดเร็วยิ่งขึน้ รูปแบบการทบทวนความรูเดิมในบทเรียนบนเว็บทําไดหลายวิธี เชน กิจกรรมการ
ถาม-ตอบคําถาม หรือการแบงกลุมใหผูเรียนอภิปรายหรือสรุปเนื้อหาที่ไดเคยเรียนมาแลว เปนตน
1.5.1.4 นําเสนอบทเรียน (present the materials to be learned)
การนําเสนอบทเรียนบนเว็บสามารถทําไดหลายรูปแบบดวยกันคือ การนําเสนอดวยขอความ
รูปภาพ เสียงหรือแมกระทัง้ วีดิทัศน อยางไรก็ตามสิ่งสําคัญที่ผูสอนควรใหความสําคัญก็คือ ผูเรียน
ผูสอนควรพิจารณาลักษณะของผูเรียนเปนสําคัญเพื่อใหการนําเสนอบทเรียนเหมาะสมกับผูเรียน
จํานวนมากทีส่ ุด
1.5.1.5 ชี้แนวทางการเรียนรู (provide guidance for learning)
การชี้แนวทางการเรียนรูห มายถึง การชี้แนะใหผเู รียนสามารถนําความรูที่ไดเรียนใหมผสมผสาน
กับความรูเกาที่เคยไดเรียนไปแลว เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่รวดเร็วและมีความแมนยํามาก
ยิ่งขึ้น
1.5.1.6 ใหผูเรียนมีสว นรวมในการเรียน (active involvement)
นักการศึกษาตางทราบดีวา การเรียนรูเกิดขึ้นจากการที่ผเู รียนไดมีโอกาสมีสวนรวมในกระบวนการ
เรียนการสอน โดยตรง ดังนัน้ ในการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ จึงควรเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวน
รวมในกิจกรรมการเรียนซึ่งอาจทําไดโดยการจัดกิจกรรมการสนทนาออนไลนรูปแบบ
synchronous หรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผานเว็บบอรดในรูปแบบ asynchronous เปนตน
1.5.1.7 ใหผลยอนกลับ (provide feedback) ลักษณะเดนประการหนึ่ง
ของการเรียนการสอนบนเว็บคือ การที่ผูสอนสามารถติดตอสื่อสารกับผูเรียนไดโดยตรงอยาง
ใกลชิด เนื่องจากบทบาทของผูสอนนั้น เปลี่ยนจากการเปนผูถา ยทอดความรูแตเพียงอยางเดียว
มาเปนผูใหคําแนะนําและชวยกํากับการเรียนของผูเรียนรายบุคคล และดวยความสามารถของ
อินเทอรเน็ตทีท่ ําใหผูเรียนและผูสอนสามารถติดตอกันไดตลอดเวลา ทําใหผูสอนสามารถติดตาม
ความกาวหนาและสามารถใหผลยอนกลับแกผูเรียนแตละคนไดดวยความสะดวก
1.5.1.8 ทดสอบความรู (testing) การทดสอบความรูความสามารถ
ผูเรียนเปนขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึง่ เพราะทําใหทั้งผูเรียนและผูสอนไดทราบถึงระดับความรู
ความเขาใจทีผ่ ูเรียนมีตอเนือ้ หาในบทเรียนนัน้ ๆ การทดสอบความรูในบทเรียนบนเว็บสามารถทํา
ไดหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนขอสอบแบบปรนัยหรืออัตนัย การจัดกิจกรรมการอภิปรายกลุมใหญ
หรือกลุมยอย เปนตน ซึ่งการทดสอบนี้ ผูเรียนสามารถทําการทดสอบบนเว็บผานระบบเครือขายได
1.5.1.9 การจําและการนําไปใช (providing enrichment or
remediation) สามารถทําไดโดยการกําหนดตัวเชื่อม (links) ที่อนุญาตใหผูเรียนเลือกเขาไปศึกษา
เนื้อหาเพิ่มเติมในสิ่งที่นา จะเปนประโยชนในการนําองคความรูที่ไดรับมาไปใช
1.5.2 เว็บไซตสําหรับวิชามีองคประกอบทีเ่ ปนเว็บเพจ ดังนี้ (Mcgreal, 1997)
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1.5.2.1 โฮมเพจ (Home Page) เปนเว็บเพจแรกของเว็บไซตโฮมเพจควร
มีเนื้อหาสัน้ ๆ เฉพาะที่จาํ เปนเกี่ยวกับรายวิชา ซึง่ ประกอบดวย ชื่อรายวิชา ชื่อหนวยงาน
ผูรับผิดชอบรายวิชา สถานที่โฮมเพจควรจะจบในหนาจอเดียว ควรหลีกเลี่ยงที่จะใสภาพกราฟก
ขนาดใหญ ซึ่งจะทําใหตองใชเวลาในการเรียนโฮมเพจขึน้ มาดู
1.5.2.2 เว็บเพจแนะนํารายวิชา (Introduction) แสดงขอบเขตของ
รายวิชา มีการเชื่อมโยงไปยังรายละเอียดของหนาที่เกีย่ วของ ควรจะใสขอความทักทายตอนรับ
รายชื่อที่เกี่ยวกับการสอนวิชานีพ้ รอมทัง้ การเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจทีอ่ ยูของผูเกี่ยวของแตละคน
และเชื่อมโยงไปยังรายละเอียดของวิชา
1.5.2.3 เว็บเพจแสดงภาพของรายวิชา (Course Overview) แสดง
ภาพรวมโครงสรางของรายวิชา มีคําอธิบายสั้นๆ เกีย่ วกับหนวยการเรียน วิธีการเรียน วัตถุประสงค
และเปาหมายของวิชา
1.5.2.4 เว็บเพจแสดงสิ่งจําเปนในการเรียนรายวิชา (Course
Requirements) เชน หนังสืออานประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร ทรัพยากรศึกษาในระบบเครือขาย
(On Line Resources) เครื่องมือตางๆ ทัง้ ฮารดแวรและซอฟทแวร โปรแกรมอานเว็บที่จําเปนใชใน
การเรียนทางอินเทอรเน็ตโดยใชเว็บเพจ
1.5.2.5 เว็บเพจแสดงขอมูลสําคัญ (Vital Information) ไดแก การติดตอ
ผูสอนหรือผูชว ยสอน ที่อยู หมายเลขโทรศัพทเวลาที่จะติดตอแบบออนไลน การเชื่อมโยงไปยังเว็บ
เพจการลงทะเบียน ใบรับรองการเรียน การเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจคําแนะนํา การเชื่อมโยงไปใช
หองสมุดเสมือน และการเชื่อมโยงไปยังนโยบายของสถาบันการศึกษา
1.5.2.6 เว็บเพจแสดงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผูเกี่ยวของ
(Responsibilities) ไดแก สิ่งที่คาดหวังจากผูเรียนในการเรียนตามรายวิชา กําหนดการสั่งงานที่
ไดรับมอบหมายวิธีการประเมินผลรายวิชา บทบาทหนาที่ของผูสอน ผูช วยสอน และผูสนับสนุน
เปนตน
1.5.2.7 เว็บเพจกิจกรรมทีม่ อบหมายใหทําการบาน (Assignment)
ประกอบดวยงานที่จะมอบหมาย หรืองานที่ผูเรียนจะตองกระทํา ในรายวิชาทัง้ หมด กําหนดสง
งาน การเชื่อมโยงไปยังกิจกรรมสําหรับเสริมการเรียน
1.5.2.8 เว็บเพจแสดงกําหนดการเรียน (Course Schedual) กําหนดวัน
สงงาน วันทดสอบยอย วันสอบ ทัง้ นีก้ ําหนดเวลาชัดเจนจะชวยใหผูเรียนควบคุมตัวเองไดดีขึ้น
1.5.2.9 เว็บเพจทรัพยากรสนับสนุนการเรียน (Resources) แสดงรายชื่อ
แหลงทรัพยากรสื่อพรอมการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตที่มขี อมูล ความรูท ี่เกีย่ วของกับรายวิชา
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1.5.2.10 เว็บเพจแสดงตัวอยางแบบทดสอบ (Sample Tests) แสดง
คําถาม แบบทดสอบ ในการสอบยอย หรือตัวอยางของงานสําหรับทดสอบ
1.5.2.11 เว็บเพจแสดงประวัติ (Biography) แสดงขอมูลสวนตัวของ
ผูสอน ผูชว ยสอนและทุกคนที่เกีย่ วของกับการเรียนการสอน พรอมภาพถาย ขอมูลการศึกษา
ผลงาน สิง่ ที่สนใจ
1.5.2.12 เว็บเพจแบบประเมิน (Evaluation) แสดงแบบประเมินเพื่อให
ผูเรียนใชในการ ประเมินผลรายวิชา
1.5.2.13 เว็บเพจแสดงคําศัพท (Glossary) แสดงคําศัพทและดัชนี
คําศัพท และความหมายที่ใชในการเรียนรายวิชา
1.5.2.14 เว็บเพจการอภิปราย (Discussion) สําหรับการสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามปญหาการเรียนระหวางผูเรียน และระหวางผูเรียนกับผูสอน ซึ่ง
เปนไดทั้งแบบสื่อสารในเวลาเดียวกัน (synchronous communication) คือการติดตอสื่อสาร
พรอมกันตามเวลาจริงและสือ่ สารตางเวลา (asynchronous communication) ซึ่งผูเรียนสง
คําถามไปในเว็บเพจและผูท จี่ ะตอบคําถาม หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จะมาพิมพขอความตอบ
เมื่อมีเวลาวาง
1.5.2.15 เว็บเพจประกาศขาว (Bulletin Board) สําหรับใหผูเรียนและ
ผูสอนใชในการประกาศขอความตาง ๆ ซึ่งอาจจะเกีย่ วของหรือไมเกีย่ วของกับการเรียนก็ได
1.5.2.16 เว็บเพจคําถามที่ถามบอย ๆ (FAQ Pages) แสดงคําถามและ
คําตอบที่เกีย่ วกับรายวิชา โปรแกรมการเรียน สถาบันการศึกษาและเรือ่ งที่เกี่ยวของ
1.5.2.17 เว็บเพจแสดงคําแนะนําในการเรียนรายวิชา/หรือคําแนะนําใน
การเรียนการสอนบนเว็บอาจปฏิบัติไดดังตอไปนี้
1.5.3 ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2540) กลาวถึงการออกแบบกิจกรรมที่ใชในการเรียน
การสอนบนเว็บอาจปฏิบัติไดดังตอไปนี้
1.5.3.1 การแจงลวงหนา (Notices) เปนการใชเว็บโดยกําหนดพืน้ ที่
เฉพาะที่เปนบอรดในเว็บสําหรับอาจารยกาํ หนดนัดหมายหรือสั่งงาน ซึ่งผูเรียนอาจจะไดรับการ
แจงลวงหนาผานไปรษณียอเิ ล็กทรอนิกสและสามารถสอบถามไดโดยไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
เชนกัน
1.5.3.2 การนําเสนอ (Presentations) เปนการนําเสนอดวยเว็บทีท่ ําขึน้
ทั้งผูสอนและผูเรียนโดยนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย จัดทําแบบสัมมนาหรือประชุมนําเสนอผาน
เว็บไซต หรือโดยไปรษณียอิเล็กทรอนิกสหรือการเผยแพรในกลุม เปนกิจกรรมสื่อสารกันระหวาง
ผูสอนและผูเรียน
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1.5.3.3 การอภิปรายปกติ (Formal Discussions) เปนการอภิปรายกัน
บนเว็บ โดยการใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและการประชุมสนทนาแบบกลุมซึ่งเปนเครื่องมือบนเว็บ
ที่จัดเหมือนประชุมสัมมนาซึ่งเปนกลุมสนทนาที่แสดงเปนรูปภาพแทนผูใชหรือแทนชื่อของผูใชกไ็ ด
1.5.3.4 การใชคําถามโดยรอคําตอบ (Questioning) เปนการกําหนด
คําถามขึน้ โดยผูสอนใช คําถามนําและใหผเู รียนหาคําตอบ หลังจากนัน้ ผูสอนก็จะใหการปอนกลับ
ไปยังผูเรียนเพือ่ การตอบสนองและประเมินผล
1.5.3.5 การระดมสมอง (Brainstorms) เปนการออกแบบเพื่อใหเกิดการ
ตอบสนองตอคําถามโดยออกแบบเพื่อใหเกิดการตอบสนองตอคําถาม โดยผูเรียนตองรวมหา
คําตอบ กระตุน ใหเกิดการอภิปรายภายในเว็บจากคําถามที่กาํ หนดในกิจกรรมเดียวกัน
1.5.3.6 การกําหนดสภาพงาน (Task Setting) เปนการกําหนด
กระบวนการในการทํางานสงตามพฤติกรรมซึ่งอาจจะเปนรายงานหรือกลุมยอยซึง่ อยูในรูปของ
เว็บไซตหรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
1.5.3.7 แบบฝกหัด (Class Quizzes) เปนการทดสอบผลทั้งชัน้ เรียน
หรือถามที่ประเมินผลของการเรียนซึง่ สามารถทําไดหลายวิธี เชน เปนแบบตัวเลือกหรือคําถาม
สั้นๆ ทีจ่ ะมีการปอนกลับตลอดเวลา และประเมินผลตามวัตถุประสงค
1.5.3.8 การอภิปรายคูนอกระบบหรือการศึกษาเปนกลุม การออกแบบ
พื้นฐานที่ของเว็บชวยสอนใหมีพนื้ ที่เฉพาะสําหรับการพบปะสนทนาอยางไมเปนทางการ รายคู
หรือกลุมนอกเหนือจากขั้นตอนปกติในการสอน ซึ่งสามารถทําเปนสภากาแฟ หองสัมมนา หองพัก
ผอน หองสมุด ฯลฯ ซึ่งผูใชเว็บสามารถเขาไปทํากิจกรรมไดอิสระในเว็บไซตที่จัดไว และสราง
ความสัมพันธระหวางผูใชอยางอิสระ
1.5.4 ฮิรูมิ และเบอรมูเดส (Hirumi and Bermudez, 1996) เสนอกระบวนการใน
การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บไว 5 ขั้นตอนคือ
1.5.4.1 วิเคราะหทรัพยากรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
1.5.4.2 ออกแบบการเรียนการสอน
1.5.4.3 พัฒนาเว็บเพจโดยใชแผนโครงเรื่อง ชวยในการสรางและกําหนด
โครงสรางของขอมูล
1.5.4.4 นําเว็บไปใชในการเรียนการสอน
1.5.4.5 ประเมินผลการใชงาน
1.5.5 อาแวนิติส (Arvanitis, 1997) ไดใหขอเสนอแนะวาในการสรางเว็บไซตนั้น
ควรจะดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
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1.5.5.1 กําหนดวัตถุประสงคโดยพิจารณาวาเปาหมายของการสราง
เว็บไซตนี้เพื่ออะไร
1.5.5.2 ศึกษาคุณลักษณะของผูที่จะเขามาใช วากลุมเปาหมายใดที่
ผูสรางตองการสื่อสาร ขอมูลอะไรที่พวกเขาตองการ โดยขั้นตอนนี้ควรจะปฏิบัติควบคูไปกับ
ขั้นตอนทีห่ นึ่ง
1.5.5.3 วางลักษณะโครงสรางของเว็บ
1.5.5.4 กําหนดรายละเอียดใหกับโครงสรางซึง่ พิจารณาจาก
วัตถุประสงคทตี่ ั้งไวโดยตั้งเกณฑในการใช เชน ผูใชควรจะทําอะไรบาง จํานวนหนาควรมีเทาใด มี
การเชื่อมโยงมากนอยเพียงไร
1.5.5.5 หลังจากนัน้ จึงทําการสรางเว็บแลวนําไปทดลองเพื่อหา
ขอผิดพลาดและทําการปรับปรุงแกไข แลวจึงนําเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ตเปนขัน้ ตอนสุดทาย
1.5.6 ควินแลน (Quinlan, 1997) เสนอวิธดี ําเนินการ 5 ขั้นตอน เพื่อการออกแบบ
และพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บที่มีประสิทธิภาพ คือ
1.5.6.1 ผูสอนตองวิเคราะหความตองการของผูเรียน รวมทั้งจุดแข็งและ
จุดออนของผูเรียน
1.5.6.2 ตองกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคและกิจกรรม
1.5.6.3 ควรเลือกเนื้อหาที่จะใชนําเสนอพรอมกับหางานวิจยั อื่น ๆ ที่
เกี่ยวของและชวยสนับสนุนเนื้อหา
1.5.6.4 ผูออกแบบควรวางโครงสรางและจัดเรียงลําดับขอมูลรวมทัง้
กําหนดสารบัญเครื่องมือการเขาสูเนื้อหา โครงรางหนาจอและกราฟกประกอบ
1.5.6.5 ดําเนินการสรางเว็บไซตโดยอาศัยแผนโครงเรื่อง
1.5.7 ไบเลย และไบรท (Bailay and Blyhe, 1988) ไดเสนอกระบวนการ 3
ขั้นตอนในการนําไปออกแบบเว็บไซตเพื่อการเรียนการสอน ดังนี้
1.5.7.1 รางเคาโครงแนวคิดเบื้องตนในดานการนําเสนอ การเชื่อมโยง
และการจัดเรียงเนื้อหา
1.5.7.2 การวางแผนผังแสดงโครงสรางของเว็บไซต เชน โครงสรางแบบ
เสนตรง (Linear) ซึ่งกําหนดเสนทางเดียวใหแกผูเรียน คือเริ่มจากหนาแรกไปสูหนาตอ ๆ ไป
โครงสรางแบบลําดับขั้น (Hierarchical) ซึ่งจะมีเสนทางที่แตกตางกันในการเขาสูเนื้อหาแตละสวน
1.5.7.3 การเขียนแผนโครงเรือ่ ง โดยแสดงรายละเอียดที่จะมีอยูในแตละ
หนา ไมวาจะเปนตัวอักษร เสียง วิดีทัศน และกราฟก
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งานวิจัยที่เกีย่ วของกับการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ
วชิราพันธ แกวประพันธ (2546) ไดศึกษาผลของการนําเสนอผังมโนทัศนในการเรียน
การสอนบนเว็บในวิชาชีววิทยาที่สง ผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจําของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีแบบการคิดแบบไมอิสระ (FD) ผลการวิจัยพบวา นักเรียนทีม่ ี
แบบการคิดแบบไมอิสระ เมื่อเรียนในบทเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความคงทนในการจํา
สูงกวากลุมที่ไดรับการนําเสนอผังมโนทัศนหลังเรียน
ศิรินทรา บัวประชุม (2547) ไดศึกษา ผลของการใชกระดานสนทนาแบบมีและไมมกี าร
นําเสนอโครงสรางเนื้อหาในการเรียนการสอนบนเว็บกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมที่มตี อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความคงทนในการจําของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 4 ที่มีแบบการคิดตางกัน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนดวยโปรแกรมการเรียนการสอน
บนเว็บที่มีรูปแบบกระดานสนทนาตางกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจําไม
แตกตางกัน อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Gutierrez (1999) ไดศึกษา เรื่องการสรางความรวมมือในการฝกทักษะทางภาษาซึง่ เนน
การเรียนรูรวมกันเปนหลัก กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนประถมศึกษา และนักศึกษาระดับ
อุดมศึกษา วิธกี ารวิจยั เนนการใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือหลักในการสื่อสาร ผลการวิจัยพบวา
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นและความรวมมือในการทํางานมากขึ้น
2. บล็อก
2.1 ความหมายของบล็อก/เว็บล็อก (Blog/Web log)
แอรอน แคมปเบลล (2003) บล็อกหรือเว็บบล็อก เปรียบเสมือนบันทึกประจําวันออนไลน
ที่บุคคลสามารถเขียนเพิ่มไดเรื่อย ๆ ดวยภาษาหรือความคิดของตนเองผานทางเครื่องมือที่ใชได
งาย แตไมเหมือนกับเว็บไซตทั่วไป เพราะบล็อกสามารถเขาไปใชงานไดโดยตรง สามารถพิมพและ
เผยแพรทางอินเทอรเน็ตไดทันที ใชรูปแบบการจัดหนาเอกสารพืน้ ฐาน เชนการเวนวรรค ตัวหนา
ตัวเอียง การขีดเสนใต การสรางตัวเชื่อมโยง ซึง่ ไมจําเปนตองใชความรู HTML หรือ FTP ดังนัน้ ไม
วาใครก็ตาม สามารถพิมพ ทําสําเนาหรือมีบล็อกเปนของตนเองได อยางไรก็ตาม ถาผูใชพอจะมี
ความรูพนื้ ฐานดาน HTML ก็จะสามารถตกแตงพืน้ หลัง ใสรูปใหสวยงาม ทําใหบล็อกนาสนใจมาก
ยิ่งขึ้น เหมือนการเปดวารสาร ทีม่ ีการสะสมผลงานการเขียน ซึง่ เนื้อหาก็จะถูกบันทึกไวเปนแหลง
การเรียนรูของผูอื่นไดอีกดวย นอกจากนี้ บล็อกยังใหผอู านไดรวมแสดงความคิดเห็นหรือรวม
กิจกรรมอื่น ๆ ที่ระบบมีบริการไวให
เกรแฮม แสตนลีย (2005) กลาววาบล็อก (ยอมาจากเว็บล็อก) คือรูปแบบเว็บไซตทถี่ ูก
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สรางขึ้นมาใหม มีลักษณะคลายบันทึกประจําวัน บล็อกสรางไดงายและสามารถเขียนเพิ่มได
เรื่อย ๆ การใชงานอาศัยพื้นฐานการใชอินเทอรเน็ต ไมตอ งใชเทคนิคความชํานาญมาก เพราะเหตุ
นี้บล็อกจึงเปนวิธที งี่ ายที่สดุ ที่จะเผยแพรผลงานของนักเรียนสูเวิลดไวดเว็บ (WWW) ซึ่งงายพอ ๆ
กับการสงอีเมล
ความหมายของบล็อก (ฺBlog) จากวิกพิ ีเดีย สารานุกรมเสรี (2005) บล็อก (อังกฤษ: blog)
หรือ เว็บล็อก (weblog) เปนหนาเว็บประเภทหนึ่ง ซึ่งคําวา blog ยอมาจากคําวา weblog หรือ
web log โดยคําวา weblog นัน้ มาจาก web (เวิลดไวดเว็บ) และ log (ปูม, บันทึก) รวมกัน
หมายถึง บันทึกบนเวิลดไวดเว็บ นั่นเอง ในปจจุบันบล็อก ถูกใชเปนเครือ่ งมือสื่อสารรูปแบบใหม
ไมวาจะเปนการประกาศขาวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพรผลงาน ฯลฯ และกําลังเปนที่
นิยมมากขึน้ เรือ่ ย ๆ โดยขณะนี้ไดมีผูใหบริการบล็อกมากมาย ทั้งแบบใหบริการฟรี และเสีย
คาใชจาย
กระปุกดอทคอม (2546) บล็อก (Blog) คือ คําวา "Weblog" ถูกใชเปนครั้งแรกโดย Jorn
Barger ในเดือนธันวาคม ป 1997 ไดใหความหมายของเว็บล็อกวา หมายถึงเว็บไซตสวนตัว ที่
ผูสรางหรือที่เรียกวาบล็อกเกอร (blogger) จัดทําขึ้นเพื่อเปนที่บอกเลาเรื่องราว สิง่ ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจําวัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอบทความใหม ๆ วิจารณขาวสารบานเมือง
หรืออื่น ๆ ที่ผูใชเห็นวานาสนใจ พรอมกันนัน้ ยังเปดใหผูเยี่ยมชมไดสามารถแสดงความคิดเห็นตอ
หัวขอตาง ๆ ทีไ่ ดตั้งขึ้นอีกดวย ตอมาคนสวนใหญนิยมเรียกสั้น ๆ วาบล็อก (blog)จนวันที่ 13
มีนาคม ค.ศ.2003 ทาง Oxford English Dictionary จึงไดบรรจุคําวา blog ในพจนานุกรม แสดง
วาไดรับการยอมรับอยางเปนทางการ
หนังสือพิมพ ไทยรัฐ (2547) นําขาวจากสํานักขาวเอพีที่รายงานวา เว็บไซตดิกชั่นนารีหรือ
พจนานุกรมออนไลน “เมอรเรียม-เว็บสเตอร” ไดประกาศรายชื่อ คําศัพทซงึ่ ถูกคลิกเขาไปคนหา
ความหมายผานระบบออนไลนมากที่สุด 10 อันดับแรกประจําปนี้ ซึ่งอันดับหนึ่งตกเปนของคําวา
“บล็อก” (blog) ซึ่งเปนคํายอของ “เว็บล็อก” (web log) โดยนายอาเธอร บิคเนล โฆษกสํานักพิมพ
พจนานุกรมฉบับ เมอรเรียม-เว็บสเตอร กลาววา สํานักพิมพไดเตรียมที่จะนําคําวา “บล็อก” บรรจุ
ลงในพจนานุกรมฉบับลาสุดทั้งที่เปนเลมและ ฉบับออนไลนแลว แตจากความตองการของผูใชที่
หลั่งไหลเขามา ทําใหเมอรเรียม-เว็บสเตอรตัดสินใจบรรจุคําวา “บล็อก” ลงในเว็บไซตในสังกัดบาง
แหงไปกอน โดยใหคําจํากัดความไววา “เว็บไซตที่บรรจุ เรื่องราวเกีย่ วกับบันทึกสวนตัวประจําวัน
ซึ่งสะทอนถึงมุมมอง ความคิดเห็นของบุคคล โดยอาจรวมลิ้งคเชื่อมตอไปยังเว็บไซตอื่นๆ ตาม
ความประสงคของเจาของเว็บบล็อกเองดวย”
โดยทัว่ ไป คําศัพทที่บรรจุลงในพจนานุกรมนั้นจะตองผานการใชงานอยางแพรหลายมา
ไมนอยกวา 20 ป ซึ่งหมายความวาคําคํานั้นจะตองถูกนํามาใชโดยทัว่ ไปในระยะเวลาหนึ่ง อยางไร
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ก็ตาม ปจจุบนั คําศัพท ทางเทคโนโลยีรวมไปถึงโรคภัยไขเจ็บใหม ๆ อยางเชน โรคเอดส โรคไขหวัด
ซารส ถูกบรรจุลงในพจนานุกรมภายในระยะเวลาอันสัน้
คําวา “บล็อก/เว็บล็อก” เริ่มใชเปนครั้งแรก ๆ ผานทางหนาหนังสือพิมพและนิตยสารเมื่อป
2542 แตผูรวบรวมพจนานุกรมตั้งขอสังเกตวาการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกาและการประชุมใหญของ พรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันเพื่อรับรองชื่อ ผูสมัคร
เขาชิงตําแหนงประธานาธิบดีที่ผานมา ทําใหประชาชนชาวสหรัฐอเมริกา ผูติดตามขาวสารสวน
ใหญสนใจ และตองการทราบความหมายที่แทจริงของคําดังกลาวโดยเฉพาะเมื่อคําศัพทเหลานัน้
ปรากฏเปนขาวพาดหัวตามหนาหนังสือพิมพทวั่ ไป (webopedia, 2007)
หนังสือพิมพ ไทยรัฐ (2547) รายงานวาบล็อก (Blog) มาจากคําวา เว็บ ล็อก (Web log)
หมายถึง สมุดบันทึกในรูปเว็บไซต หรือ เว็บไซตที่รวมเรือ่ งราวจากการบันทึก ที่แสดงมุมมอง หรือ
ความคิดเห็นเรียงจากใหมไปเกา ตางกับไดอารี่ (Diary) ที่มีงานเขียนเกาขึ้นมาใหเห็นกอนงาน
เขียนใหม บล็อกใหอิสระในการเขียนเรื่องอะไรก็ไดตามความสนใจหรือความถนัดของผูเขียน โดย
หนังสือพิมพไทยรัฐไดแนะนําบล็อกทีน่ า สนใจไวดังนี้ bloggang.com, weblog.manager.co.th,
blogdd.com, exteen.com, buddyway.com, gotoknow.org และ blogger.com
กติกา สายเสนีย (2006) ไดใหความหมายของคําวาบล็อกวา บล็อกก็คือการบันทึก
บทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต โดยเนื้อหาของบล็อกนั้นจะครอบคลุมได
ทุกเรื่อง ไมวาจะเปนเรื่องราวสวนตัว หรือเปนบทความเฉพาะดานตาง ๆ เชน เรื่องการเมือง เรื่อง
กลองถายรูป เรื่องกีฬา เรื่องธุรกิจ เปนตน โดยจุดเดนที่ทาํ ใหบล็อกเปนที่นยิ มก็คือ ผูเ ขียนบล็อก
จะมีการแสดงความคิดเห็นของตนเองใสลงไปในบทความนั้น ๆ โดยบล็อกบางแหง จะมีอิทธิพลใน
การโนมนาวจิตใจผูอานสูงมาก แตในขณะเดียวกัน บางบล็อกก็จะเขียนขึ้นมาเพื่อใหอานกันใน
กลุมเฉพาะ เชนกลุมเพื่อน ๆ หรือครอบครัวตนเอง มีหลายครั้งที่เกิดความเขาใจกันผิดวาบล็อก
เปนไดแคไดอารี่ออนไลน แตในความเปนจริงแลว ไดอารี่ออนไลนเปรียบเสมือน เนือ้ หาประเภท
หนึง่ ของบล็อกเทานัน้ เพราะบล็อกมีเนื้อหาที่หลากหลายประเภท ตั้งแตการบันทึกเรื่องสวนตัว
อยางเชนไดอารี่ หรือการบันทึกบทความที่ผูเขียนบล็อกสนใจในดานอื่นดวย ที่เห็นชัดเจนคือ
เนื้อหาบล็อกประเภท วิจารณการเมือง หรือการวิจารณผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ตัวเองเคยใช หรือซื้อมา
นั่นเอง อีกทัง้ ยังสามารถแตกแขนงไปในเนื้อหาในประเภทตาง ๆ อีกมากมาย ตามแตที่เจาของ
บล็อกจะเปนคนที่ถนัดในดานไหน ก็มักจะเขียนบทความเรื่องที่ตนเองถนัด หรือสนใจเปนตน
จุดเดนที่สุดของบล็อกก็คือ สามารถเปนเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่ง ที่สอื่ ถึงความเปนกันเองระหวาง
ผูเขียนบล็อก และผูอาน บล็อกที่เปนกลุมเปาหมายที่ชัดเจนของบล็อกนั้น ๆ ผานทางระบบแสดง
ความคิดเห็น (comment) ของบล็อกนัน่ เอง
ในอดีตแรกเริ่ม คนที่เขียนบล็อกนัน้ ยังทํากันในระบบ Manual คือเขียนเว็บเองทีละหนา
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แตในปจจุบันนี้ มีเครื่องมือหรือซอฟทแวรใหเราใชในการเขียนบล็อกไดมากมาย เชน WordPress,
Movable Type เปนตน ผูคนหลายลานคนจากทัว่ ทุกมุมโลก หันมาเขียนบล็อกกันอยางแพรหลาย
ตั้งแตนักเรียน อาจารย นักเขียน ตลอดจนถึงระดับบริษทั ยักษใหญในตลาดหุน NasDaq เมื่อสอง
สามปที่ผา นมา บล็อกเริ่มตนมาจากการเขียนเปนงานอดิเรกของกลุมสื่ออิสระตาง ๆ หลาย ๆ แหง
กลายเปนแหลงขาวสําคัญใหกับหนังสือพิมพหรือสํานักขาวชัน้ นํา จวบจน กระทั่งป 2004 คนเขียน
บล็อกก็ไดรับการยอมรับจากสื่อและสํานักขาวตาง ๆ ถึงความรวดเร็วในการใหขอมูลตั้งแตเรื่อง
การเมืองไปจนกระทั่งเรื่องราวของการประชุมระดับชาติ และจากเหตุการณเหลานี้ นับไดวาบล็อก
เปนสื่อชนิดหนึ่งที่ไมตางจากวีดีโอ, สิ่งพิมพ, โทรทัศน หรือแมกระทั่งวิทยุ เราสามารถเรียกไดวา
บล็อกไดเขามาเปนสื่อชนิดใหมที่สาํ คัญอยางแทจริง (กติกา สายเสนีย, 2006)
สรุปไดวา บล็อก/เว็บล็อก คือเว็บไซตที่มีรปู แบบเนื้อหาเปนเหมือนบันทึกสวนตัวออนไลน
เนื้อหาจะสะทอนถึงมุมมอง ความคิดเห็นของบุคคลนั้น ๆ จุดเดนที่สุดของบล็อกก็คอื สามารถ
เปนเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่ง ที่สามารถสื่อถึงความเปนกันเองระหวางผูเขียนบล็อก มีสว นของ
การแสดงความคิดเห็น (comments) มีการเชื่อมโยง (link) ไปยังเว็บอื่น ๆ ที่เกีย่ วของอีกดวย
2.2 กายวิภาคของบล็อก

ที่มา : http://www.keng.com/2006/09/23/blog-anatomy
2.2.1 ชื่อบล็อก (ฺBlog Title) สวนของ Blog Title นี้ก็จะเปนชื่อบล็อกนัน้ ๆ
2.2.2 แท็กไลน (Subtitle หรือ Tag line) ตรงสวนนี้จะเปนคําจํากัดความของเว็บ
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หรือสโลแกนทีใ่ ชอธิบายถึงตัวบล็อกโดยรวม โดยตัวแท็กไลนนี้ จะมีหรือไมมีก็ได เพราะไมสําคัญ
เทากับชื่อบล็อก
2.2.3 วันที่และเวลา (Date & Time Stamp) เปนวันที่และบางทีอาจมีเวลากํากับ
อยูดวย ตัววันที่และเวลานี้ จะเปนตัวบอกวาบทความในบล็อกนัน้ เขียนขึ้นมาเมื่อไหร บางครั้งอาจ
มีวันที่ระบุอยูในสวนของระบบแสดงความคิดเห็น (comment) ดวย ซึง่ จะเปนการบงบอกวาความ
คิดเห็นนั้นเขียนเขามาเมื่อไหรเชนกัน
2.2.4 ชื่อบทความ (Entry Title) ชือ่ เรื่องของบทความที่เขียนในบล็อก
2.2.5 ตัวเนื้อหาบทความ (Entry’s Main Body) อาจเปนตัวหนังสือ หรืออาจเปน
รูปภาพ วีดีโอ หรืออนิเมชัน่ เปนตน โดยสวนประกอบเหลานี้จะรวมเปนสวนเนื้อหาของบทความ
2.2.6 ชื่อผูเขียน (Blog Author) บางบล็อกอาจมีการระบุชื่อผูเขียนไวในบล็อก
ดวย โดยตําแหนงทีจ่ ะใสชื่อผูเขียนนัน้ สามารถไวที่ตําแหนงใดก็ได เชนดานขาง (sidebar) หรืออยู
ในตัวบทความก็ได
2.2.7 ความคิดเห็น (Comment tag) เปนการเชื่อมโยงใหผูอานคลิกไปเพื่อกรอก
ขอความแสดงความคิดเห็นใหกับบล็อกนัน้ ๆ ได
2.2.8 ลิงคถาวร (Permalink) สามารถเรียกทับศัพทไดวา เพอรมาลิ้งค ลิงคนี้คือ
ลิงคที่เชื่อมโยงไปหา url ของบทความนั้น ๆ โดยตรง มีประโยชนสาํ หรับผูเขียนบล็อกคนอื่น ๆ ที่
อยากจะทําลิงคเชื่อมโยงมาหาบทความของเราโดยตรง ก็จะสามารถหาลิงคถาวรไดงาย โดย url
ของลิงคถาวรนี้จะไมเปลีย่ นไปตามวันและเวลาเหมือนการเชื่อมโยงของหนาแรกของบล็อกที่
บทความจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ
2.2.9 ปฎิทิน (Calendar) บล็อกบางแหงอาจมีปฎิทนิ อยูด วย โดยในปฎิทินนั้น
สามารกคลิกตามวันที่ เพื่ออานบทความของวันทีน่ ั้น ๆ ไดสะดวก
2.2.10 บทความยอนหลัง (Archives) บทความเกา หรือบทความยอนหลัง อาจมี
การจัดเตรียมไวโดยเจาของบล็อก โดยบล็อกแตละแหงอาจจัดเรียงบทความยอนหลังไมเหมือนกัน
เชนจัดเรียงรายเดือน รายสัปดาห รายวัน หรือจะแสดงบทความทัง้ หมดออกมาเลยก็ได
2.2.11 ลิงคไปยังเว็บอื่น (Links) เปนจุดเดนและความสนุกของบล็อกอีกอยาง
หนึง่ โดยบล็อกแตละแหง อาจมีลิงคเชื่อมโยงไปยังเว็บอืน่ หลากหลายเว็บ บางครั้งเราสามารถ
เรียก link พวกนี้วา blogroll
2.2.12 RSS หรือ XML ตัว RSS นี้อาจมีเตรียมไวใหเราโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยูกับ
Blogware หรือ Blog Host ที่เราเลือกใช เชน WordPress หรือ MovableType นัน้ จะมี RSS ลิงค
ไวใหเราโดยอัตโนมัติ โดยเจา RSS Feed นี้จะชวยใหผูอา นเขาถึงบทความของเราไดงายขึน้ โดย
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การใชโปรแกรมชวยอาน Feed ไดดวย บางครั้งนักเขียน Blog คนอื่น ก็อาจใช RSS Feed นี้เพื่อ
ประโยชนในการดึงขอมูลไปแสดงในเว็บ หรือบล็อกของตนได
2.3 ลักษณะการใชงานบล็อกโดยทัว่ ไป
บล็อก (Blog) นับวาเปน ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต อยางหนึง่ คือเปนระบบที่ชว ยสราง
และบริหารจัดการ เพิ่มเติม แกไข เผยแพร เอกสารเนื้อหาสาระ สารสนเทศตาง ๆ ในเว็บไซตหรือที่
เราเรียกวาเปนเอกสาร HTML ที่เคยยุง ยากไดอยางงายดาย โดยที่ผใู ชไมจําเปนตองมีความรูดาน
HTML เลยก็ได ภายในระบบจะมีสวนประกอบของเครือ่ งมือที่เปน WYSIWYG editor (what you
see it what you get) เห็นอยางไรในขณะที่ทาํ ก็จะไดผลตามที่เห็น ดวยเครื่องมือที่ดแู ละเขาใจ
งาย ๆ คลายกับเครื่องมือหรือสัญลักษณในโปรแกรมการพิมพงานทัว่ ๆ ไป หรือเหมือนกับการสง
อีเมลทั่วไป คือตั้งหัวขอ ใสเนื้อหา แคนกี้ ็ออนไลนไดแลว ระบบนี้จงึ ทําใหผูใชสามารถเขาใจและ
สรางเอกสารไดงาย สิ่งสําคัญก็คือมีรูปแบบกราฟกสีสัน (Template) และการจัดวางองคประกอบ
(Layout) สําเร็จรูป มาเลือกใหใชมากมาย สามารถปรับเปลี่ยนชุดเทมเพลทไดตามใจและกระทํา
ไดตลอดเวลาที่ตองการ อนาคตของการบริหารจัดการสารสนเทศทัง้ ขององคกรและสวนตัวใน
อนาคต จึงมีแนวโนมที่จะใชระบบนี้มากขึน้ เรื่อย ๆ (กติกา สายเสนีย, 2006)
สุพจน ศรีนุตพงษ (2005) ผูจัดการดานการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย)
จํากัด กลาววาแนวโนมจะเห็นเวบล็อกในไทยเพิม่ จํานวนขึ้นเรื่อยๆ เฉพาะชวง ก.พ.-มี.ค.ที่ผานมา
มีจํานวนบล็อกไทยเปดบริการมากขึน้ และคนไทยบางสวนก็ไปใชบล็อกตางประเทศโดยเทาที่เขา
ไปสํารวจบล็อกตางประเทศ พบวาโดยเฉพาะจะมีคนไทยไปสรางบล็อก 50-100 บล็อกของผู
ใหบริการเหลานัน้ ในสวนของไมโครซอฟทไดเปดใหบริการบล็อก เปนบริการเสริมเอ็มเอสเอ็น
ดอทคอม www.spaces.msn.com นอกจากนั้นความนิยมที่ใชบล็อกของเยาวชนจะฝกให เด็ก ๆ
พัฒนาการเขียนจากการเลาเรื่องราวของตนเองเปนไดอารี่สวนตัวเขาสูการรายงานขาว หรือเขียน
บทความผานบล็อกไดในอนาคต
2.4 การใชบล็อกสําหรับการใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
กราแฮม สตานเลย, (2005) กลาววาปจจุบันบล็อกยังสามารถแสดงภาพถาย เสียง หรือ
วิดีโอไดดวย โดยจะเนนพื้นฐานการใชงานบล็อกแสดงเนื้อหา เพื่อสงเสริมใหการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนมีประสิทธิภาพ
2.4.1 ทําไมตองเขียนบล็อก เหตุที่ตองนําบล็อกมาใชการกับเรียนรูของนักเรียน มี
หลายเหตุผลดวยกันทีน่ ําบล็อกมาใช และหนึ่งในเหตุผลที่ดีที่สุดคือการมีผูอานงานเขียนที่แทจริง
โดยปกติครูผูสอนเทานัน้ จะเปนผูอานผลงานการเขียนของนักเรียน และครูจะสนใจเฉพาะรูปแบบ
การเขียน โดยไมไดสนใจเนือ้ หา การเขียนบล็อกนี้เอง นักเรียนจะรูวาจะตองเขียนใหผูอื่นอาน
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นอกเหนือจากครู อาจเปนเพือ่ นรวมชัน้ คนอื่น ๆ เพื่อนตางหอง หรือแมแตเพื่อนจากตางประเทศ
ผูปกครอง หรือใครก็ไดที่ใชอินเทอรเน็ต
2.4.2 เหตุผลอื่น ๆ สําหรับการใชบล็อก
2.4.2.1 เพื่อเพิ่มการฝกอานใหนักเรียน แบบฝกอานนีอ้ าจจัดทําโดย
ครูผูสอน นักเรียนในหองคนอื่น ๆ ในหอง หรือรวมถึงขอความจากการแสดงความคิดเห็นจากคน
ทั่วโลก
2.4.2.2 เปนเหมือนบันทึกประจําวันออนไลนที่เพื่อนผูเรียนสามารถอาน
ได คุณคาของการใชบันทึกประจําวันของผูเรียน ถือวาเปนบทความทีด่ ี โดยปกติบนั ทึกประจําวัน
เปนชองทางสือ่ สารระหวางครูกับนักเรียน การใชบล็อกเปนเสมือนบันทึกประจําวันสามารถเพิ่ม
ผูอานได
2.4.2.3 เพื่อนําทางนักเรียนสูระดับแหลงการเรียนรูท ี่เหมาะสม เพราะ
อินเทอรเน็ต เปนแหลงเรียนรูที่มีประโยชนยิ่งสําหรับนักเรียน แตปญหาคือ การคนหาใหพบและให
นักเรียนไดใชประโยชน ดวยเหตุนี้ ครูผูสอนจึงสามารถใชบล็อกการสอนเปนประตูกา วไปสูความรู
ตาง ๆ ใหผูเรียนได
2.4.2.4 เพื่อเพิ่มความรูสึกในสังคมของการเรียนออนไลน บล็อก
หองเรียนจะชวยใหมีความรูสึกระหวางสมาชิกของชัน้ เรียน โดยเฉพาะเมื่อผูเรียนกําลังแบงปน
ขอมูลเกี่ยวกับตนเองและสิง่ ที่ตนสนใจ และรวมโตตอบตอสิ่งที่เพื่อนคนอื่น ๆ เขียน
2.4.2.5 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนที่ไมกลาแสดงออกไดเขารวมในการเรียน
มีการยืนยันวา นักเรียนที่ไมกลาแสดงออกจะสามารถแสดงตัวหากมีโอกาสไดใชบล็อก
2.4.2.6 เพื่อกระตุนใหมกี ารรวมแสดงความคิดเห็น บล็อกจะเปนพืน้ ที่
สําหรับการอภิปรายกอนเรียน หรือหลังเรียน และสิง่ ทีน่ ักเรียนเขียนในบล็อกนัน้ ก็สามารถนํา
มารวมในการอภิปรายในการเรียนไดอีกดวย
2.4.2.7 เพื่อกระตุนใหเกิดทักษะการเขียน เนื่องดวยสิง่ ทีน่ ักเรียนเขียน
นั้น จะไดรับการเผยแพร นักเรียนจึงมักคํานึงถึงความถูกตอง และจะเห็นคุณคาของการแกไขการ
เขียนมากกวาการเขียนแบบเดิม ทีม่ ีครูเปนผูอานเทานัน้
2.4.2.8 เปนเสมือนแฟมสะสมงานการเขียนออนไลนของนักเรียน
นักเรียนจะไดสะสมผลงานในการเรียน ตัวอยางเชน นักเรียนสามารถคลิกยอนหลังกลับไปดู
ผลงานการเขียนในหนากอน และประเมินความกาวหนาของตนได
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2.4.2.9 เพื่อสรางความใกลชิดในการเรียนระหวางผูเรียนในหองเรียน
ขนาดใหญ เพราะบางครั้งหองเรียนขนาดใหญที่มีผูเรียนจํานวนมาก แมจะเรียนดวยกันเปนป แตก็
ไมรูจักกันเปนอยางดี บล็อกจึงเปนเครื่องมือที่จะทําใหผูเรียนไดรูจักและใกลชิดกันมากยิง่ ขึ้น
2.4.3 สิ่งที่จะทําใหนกั เรียนสนใจ ครูหลายคนทีเ่ ริ่มจะใชบล็อกกับการเรียน
เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนใจ อยางไรก็ดี บล็อกจะมีประสิทธิภาพก็ตอ เมื่อนักเรียนเขียนบล็อกจน
เปนนิสยั ถานักเรียนไมไดถกู กระตุนใหเขียนบล็อกอยางสม่ําเสมอ นักเรียนก็จะไมสนใจบล็อกอีก
การทดลองก็จะลมเหลว ครูจึงเปนผูท ี่ตองคอยดูแลอํานวยความสะดวกเพื่อรักษาความสนใจของ
นักเรียน แนวคิดที่จะสามารถรักษาความสนใจของนักเรียนไวไดคือ
2.4.3.1 ตอบสนองตอนักเรียนอยางรวดเร็ว เชนการเขียนแสดงความ
คิดเห็นใหนักเรียนสั้น ๆ เกีย่ วกับเรื่องทีน่ ักเรียนเขียน การถามคําถามในสิ่งที่นกั เรียนเขียน เพื่อเปน
การกระตุนการเขียนใหแกนกั เรียน
2.4.3.2 นักเรียนควรจะไดรบั การกระตุนใหอานและรวมแสดงความ
คิดเห็นตอผูเรียนคนอืน่ ๆ (ผานทางเครื่องมือแสดงความคิดเห็นของบล็อก)
2.4.3.3 การเขียนบล็อกนัน้ เปนสิ่งจําเปน และยังเปนสวนหนึ่งของงานที่
มอบหมายใหนักเรียนทําอีกดวย นักเรียนควรจะไดทําและสงการบานไวบล็อกแทนที่จะสงใหครู
ตรวจเพียงอยางเดียว
2.4.4 แนวคิดสําหรับการจัดกิจกรรม
2.4.4.1 แขกผูลึกลับ เชิญครูหรือบุคคลอื่นจากตางโรงเรียนหรือ
ตางประเทศมาเปนแขกใหแกบล็อก แลวใหนกั เรียนทายวาบุคคลผูนนั้ เปนใคร
2.4.4.2 ทําโครงงาน บล็อกสามารถใชเปนพืน้ ที่ในการพัฒนาโครงงาน
โดยเฉพาะถาโครงงานนัน้ รวมกันสรางระหวางนักเรียนจากหลาย ๆ หองเรียน หรือจากตางประเทศ
2.4.4.3 การเชือ่ มโยงระหวางประเทศ การติดตอถึงสถานศึกษาอื่น ๆ วา
สนใจที่จะรวมโครงงานหรือไม นักเรียนสามารถเขียนเลาเรื่องเกีย่ วกับชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรม
สิ่งทีน่ าสนใจ หรือเรื่องอื่น ๆ และนักเรียนจะไดอานเกีย่ วกับเรื่องราวของนักเรียนคนอื่น ๆ รวมทัง้
การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
2.4.5 ขอควรระวัง
2.4.5.1 ขอความแสดงความคิดเห็นที่ไมพงึ ประสงค เพื่อหลีกเลี่ยง
ขอความเหลานั้น สามารถทําไดดวยการจํากัดการแสดงความคิดเห็น หรือใหผูเรียนนั้นลงทะเบียน
ในการใชบล็อก
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2.4.5.2 การตรวจแกขอความ เปนเรื่องยากที่จะใชบล็อกแกไขสิ่งที่
นักเรียนเขียนไปแลว สิ่งที่ทาํ ไดคือใหตรวจสอบความถูกตองของงานเขียนกอนบันทึกลงในบล็อก
หรือครูผูสอนและนักเรียนจะชวยกันตรวจดูกอนที่จะบันทึกบทความในบล็อก
2.4.5.3 ตั้งระบบใหเปนความลับ โดยปกติแลว บล็อกมักจะถูกนํา
เผยแพรสูสาธารณะชน ทุกคนสามารถอานและรวมแสดงความคิดเห็นได) ถาเปดระบบแสดง
ความคิดเห็นสาธารณะไว (แตถาตั้งระบบใหเปนความลับ จะทําใหผูอา นอืน่ ๆ เขาถึงบล็อกไดยาก
ขึ้น ซึ่งสิทธิของการเขาถึงขอมูลก็จะไดแกสมาชิกของบล็อกหรือบุคคลที่ระบบของบล็อกอนุญาต
2.5 บล็อกสําหรับการใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง
แอรอน แคมปเบลล ( 2003 ) ไดกลาวถึงประเภทของบล็อก 3 ประเภทที่ใชในหองเรียน
ภาษาอังกฤษ บล็อกทัง้ 3 ประเภทนี้ ครูผูสอนจะตองนํามาผสมผสานกัน เพื่อใหเกิดประโยชนใน
การเรียนการสอนดังนี้
2.5.1 บล็อกการสอน เปนการสอนของครูประจําวิชา เนือ้ หาสาระของบล็อกจะ
ถูกจํากัดดวยหลักสูตร คําแนะนํารายวิชา การบาน งานที่มอบหมาย เปนตน หรือครูผูสอนเลือก
เขียนเรื่องสวนตัว การแสดงความรูสึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมทองถิ่น วัฒนธรรมเปาหมายและภาษา
เพื่อกระตุนการอภิปรายออนไลนและในหองเรียน บล็อกประเภทนี้ นักเรียนไมสามารถเขียนแสดง
ความคิดเห็นถึงครูผูสอนได เรียกไดวา เปนบล็อกที่ครูจัดทําขึ้นเพื่อนักเรียน โดยมีจดุ ประสงค
ดังตอไปนี้
2.5.1.1 เพื่อใหนกั เรียนไดฝก อานเปนประจํา บางครั้งนักเรียนจะรูสึก
เบื่อหนายกับเรื่องที่ครูกําหนดใหอาน ยากตอการเขาใจ เพราะบทอานเหลานั้น ผูเขียนเขียนขึ้น
เพราะมีวัตถุประสงคอยางอืน่ ผูท ี่รูดีที่สุดคือครูผูสอน สิ่งที่ครูเขียนจึงสัน้ และสอดคลองกับความ
สนใจของผูเรียน และสามารถเชื่อมโยงแหลงการเรียนรูออนไลนเพื่อใหนกั เรียนอานเพิ่มเติมได
คําศัพทที่เรียนไปแลวสามารถนํากลับมาทบทวนไดอีก คําศัพทใหม ก็สามารถเชื่อมโยงกับคํา
จํากัดความ หรือจะใชเครื่องมือในการคนหาความหมายก็ได นอกจากนี้ผูเรียนสามารถพัฒนาลีลา
การเขียนใหใกลเคียงกับรูปแบบของภาษาไดตอไปในอนาคต
2.5.1.2 เพื่อสงเสริมการสํารวจเว็บภาษาอังกฤษ ทุก ๆ บล็อกที่ครู
จัดทําขึ้น ควรจะคนหาและนํามารวมไวกบั บทความในเว็บไซตที่เกีย่ วของ นักเรียนที่ลังเล ขาด
ความมัน่ ใจในการใชภาษาหากใหไดดูเว็บไซตภาษาอังกฤษทีน่ าสนใจจะทําใหเพิ่มความมัน่ ใจและ
ลดการดูถูกตัวเอง
2.5.1.3 มีการกระตุนใหมีการแลกเปลี่ยนภาษาโดยใชการแสดงความ
คิดเห็น ในการเขาสูบล็อกแตละครั้ง ผูอานทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได และผูอานคนอื่น ๆ
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ที่เขามาภายหลังก็สามารถอานขอความเหลานัน้ และแสดงความคิดเห็น การตั้งคําถาม การให
ปริศนาคําทายเปนการทาทาย และกระตุน ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น
2.5.1.4 บล็อกใหบทเรียนหรือคําแนะนําหลักสูตรการเรียนการสอนแก
นักเรียน ในบล็อกมักจะมีรายละเอียดเกีย่ วกับการบาน หรืองานที่จะมอบหมายใหนกั เรียนทําอยู
ดวย การใชตัวเชื่อมโยงจะนําไปสูประเด็นที่เกีย่ วของในเรื่องที่กลาวถึงในบทเรียน ซึ่งครูยังสามารถ
ติดตามดูผลงานหรือใหความกระจางแกนกั เรียนได นอกจากนี้ ในบล็อกก็สามารถใชตัวเชื่อมโยง
ถาวรไปสูหลักสูตรการสอนหรือกฎขอบังคับของชั้นเรียนได
2.5.1.5 ใชเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูส ําหรับการเรียนดวยตนเอง ใน
แถบทางซายหรือขวาของบล็อก เปนพืน้ ทีใ่ สตัวเชื่อมโยงถาวรเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
เรียนรูดวยตนเอง เชนเชื่อมโยงไปยังแบบทดสอบทางภาษาออนไลน ขาวภาษาอังกฤษ เครือขาย
ของเพื่อน ไฟลเสียงหรือวิดโี อไวสําหรับฝกหัดรวมถึงเว็บไซตที่เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ
2.5.2 บล็อกผูเ รียน เปนบล็อกที่ผูเรียนรายบุคคล หรือเปนกลุมเล็ก ๆ ของผูเรียน
สําหรับการเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ 2 นี้ การใชบล็อกผูเรียนเหมาะสมที่สุดสําหรับการอาน
และเขียน เมื่อนักเรียนทํากิจกรรมการอานแลว อาจจะตามดวยการบันทึกลงในบล็อกของนักเรียน
แตละคนหรือแตละกลุมการเรียน นอกจากนี้ในลักษณะโครงสรางของบล็อกสงเสริมใหมีการใช
เครื่องมือสืบคนเว็บไซตที่เกีย่ วของที่สามารถหาได ซึง่ จะชวยใหผเู รียนไดฝกอาน โดยสวนตัวแลว
บล็อกสามารถใชเปนแบบฝกหัดการเขียนบันทึกประจําวัน ซึ่งขึน้ อยูกบั ลักษณะการเขียนของ
แตละคน แนวคิดนี้ใหนกั เรียนไดฝกเขียนซึง่ เปนผลงานของนักเรียนเอง และจะไดประสบการณ
จากการฝกฝนที่ถูกตองและถูกหลักการเขียน นอกจากนีท้ ุกคนยังสามารถอานผลงานการเขียน
ของนักเรียนไดทันที และแสดงความคิดเห็นไดตามรูปแบบของระบบ แนวคิดตาง ๆ ไดถูกถายทอด
ออกไป นักเรียนจะมีอิสระทางความคิดและมีสวนรวมในการเรียนรูมากกวาบล็อกการสอน และ
ครูผูสอนสามารถนําบล็อกที่นา สนใจทั้งหลายของนักเรียนมารวมไวในเว็บไซตเดียวกัน
2.5.3 บล็อกหองเรียน เปนบล็อกที่ครูผูสอนจะตองใชเวลาและความพยายามใน
การสรางบล็อกประเภทนี้ แตมีประโยชนตอ การเรียนการสอนมาก วิธีนนี้ ักเรียนจะมีบล็อกเปนของ
ตัวเอง ประโยชนของการใหนักเรียนมีบล็อกสวนตัวนัน้ นักเรียนจะไดรับการสงเสริมใหเขียนในสิง่ ที่
ตนสนใจ และสามารถแสดงความเห็นในบล็อกของผูเรียนคนอืน่ ๆ ไดอีกดวย บล็อกประเภทนี้เปน
ผลของการเรียนรวมกันในหองเรียนที่มีการใชงานดังตอไปนี้
2.5.3.1 การสนทนาในหองเรียนนัน้ ทําไดเหมือนกับการใชกระดาน
สนทนาทั่วไป ซึ่งนักเรียนจะเปนผูเขียนขอความ รูปภาพ ตาง ๆ ลงไป เพื่อเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่
เรียน ซึง่ จะเปนพืน้ ทีท่ นี่ ักเรียนไดรวมกันเขียนขอความเหมือนกับการทําการบานสง
2.5.3.2 สําหรับผูเรียนระดับกลางและระดับสูง บล็อกหองเรียนจะมี
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ประโยชนตอการเรียนภาษาโดยที่ผูเรียนจะไดมีโอกาสพัฒนาการศึกษาวิจัยคนควาทักษะการ
เขียน และจะเปนแหลงการเรียนรูสําหรับผูเรียนคนอืน่ ๆ
2.5.3.3 บล็อกหองเรียนสามารถใชเปนพืน้ ที่สําหรับหองเรียนนานาชาติ
ในการแลกเปลี่ยนทางภาษาไดอีกดวย ในเรื่องนี้นกั เรียนจากตางประเทศจะสามารถเขามาเขียน
บล็อกดวยกันได ทุกเรื่องที่เขียนจะมีผูอา นที่รวมกันแสดงความคิดเห็นจากผูเรียนคนอื่น ๆ ครู
ผูปกครอง และเพื่อน ๆ
2.5.3.4 สําหรับการฝกทักษะการอานและการเขียน อาจจะตองใชความรู
ในการจัดการระบบ เชนผูใชบล็อกที่มะนิลา ซึง่ ไดอนุญาตใหมีการใชบล็อกเชนเดียวกับผูเรียน
ขนาดใหญ ผูเ รียนแตละคนรับผิดชอบการเขียนจากเรื่องที่มีในรายการอภิปราย ผลของความ
พยายามนี้ คือบทความทีถ่ ูกเผยแพรไปอยางกวางขวาง
3. บันทึกการเรียนรู
3.1 ความหมายของการเขียนบันทึกการเรียนรู
การบันทึกการเรียนรูเปนเครื่องมือที่ใชประกอบการเรียนการสอน ชวยใหนักเรียนไดเขียน
สะทอนสิง่ ที่นกั เรียนไดเรียนรู มีนักการศึกษาใหความสนใจเกี่ยวกับการเขียนบันทึกการเรียนรูและ
ไดใหความหมายของการเขียนบันทึกการเรียนรู ซึง่ สรุปไดดังนี้
ฮอสคิสสัน และทอมคินส (Hoskisson and Tompkins, 1987: 207) ไดใหความหมาย
ของการเขียนบันทึกการเรียนรู สรุปไดวา เปนการบันทึกเหตุการณในแตละวันของนักเรียนตาม
ความคิด ความรูสึกของนักเรียนลงในสมุดบันทึก
ทอมคินส (Tompkins, 1987 : 112) ไดใหความหมายของการบันทึกการเรียนรู สรุปไว
ดังนี้ การเขียนบันทึกการเรียนรู เปนการเขียนอยางอิสระ มักจะมีขอผิดพลาดในการเขียนมากมาย
เนื่องจากนักเรียนใหความสําคัญกับความคิดที่จะเขียน มิไดใหความสําคัญกับการสะกดคําที่
ถูกตอง การใชภาษาที่ถูกตอง หรือรูปแบบการเขียนที่ถกู ตอง
เม็ท (Mett, 1987 : 534) กลาวถึงความหมายของการเขียนแบบบันทึกการเรียนรู สรุปได
ดังนี้ เปนการเขียนที่ใหนกั เรียนไดถายทอดความรูสึกตอการเรียนการสอนไดอยางอิสระ
เคนเนดี และทิบบส (Kennedy and Tipps, 1994) ไดกลาวโดยสรุปไวดังนี้ การเขียน
บันทึกการเรียนรู เปนการบันทึกความคิดเห็นของนักเรียนในแงมุมตาง ๆ ของงานของนักเรียนเอง
ภายในบันทึกการเรียนรูประกอบดวยความคิดเห็นของนักเรียน ความรูสึกที่ไดรับรูโดยใชภาษาของ
ตนเอง การเขียนบันทึกการเรียนรูนี้อาจเปนสวนหนึ่งของแฟมสะสมงาน หรือแยกออกมาก็ได
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เอม (Aim, 1996 : 113-115) อธิบายความหมายของการเขียนแบบบันทึกการเรียนรู โดย
สรุปไวดังนี้ เปนการเขียนที่นกั เรียนใชสาํ นวนภาษาของตนเองในการสะทอนความคิด ซึ่งจะชวยให
นักเรียนไดเขาใจในสิ่งที่ตนเองไดเรียนรู
โรเบอรตา (Roberta, 1996 : 56-57) ไดกลาวถึงความหมายของการเขียนแบบบันทึกการ
เรียนรู สรุปไดวา การเขียนแบบบันทึกการเรียนรู เปนการเขียนรูปแบบหนึง่ ของการเขียนบันทึกสิง่ ที่
ไดเรียนรู และประสบการณสวนตัว
เมเยอร และฮิลแมน (Mayer ang Hillman, 1996 : 428) ไดใหความหมายของการเขียน
แบบบันทึกการเรียนรูไววา การเขียนแบบบันทึกการเรียนรูนั้น เปนการเขียนที่ใชเปนสือ่ ในการ
สนทนาระหวางครูกับนักเรียนซึ่งจะชวยใหครูเขาใจถึงปญหา และทัศนคติตอ วิชาเรียน
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2542 : 24) ไดใหคําจํากัดความของการเขียนบันทึกการเรียนรู โดย
สรุปไดวา เปนการบันทึกขอสงสัยตาง ๆ ความรูสึกสวนตัว ความเห็นที่เปลี่ยนไป ความคิดและ
ความรูอันเกี่ยวกับกระบวนการและเนื้อหาสาระที่ไดจากการเรียนรูของตน การบันทึกยังเปนการ
ประมวลขอมูลที่เกีย่ วกับการเรียนรูซึ่งบงบอกตัวตนของผูเรียน การวิเคราะหและการคิดไตรตรอง
ในการเรียนรูทผี่ ูเรียนไดผานกระบวนการตาง ๆ มา
จากความหมายของการบันทึกการเรียนรูข างตน สรุปไดวา การเขียนบันทึกการเรียนรูคือ
การทีน่ กั เรียนไดเขียนสะทอนเกีย่ วกับประสบการณหรือสิ่งที่ไดเรียนรู ทั้งในดายเนื้อหา ความรูสึก
ตอการเรียน ขอสงสัยหรือคําถาม โดยสามารถเขียนไดอยางอิสระและใชภาษาของตนเอง ทําให
สามารถตรวจสอบความเขาใจของตนเองตอการเรียนรูได
3.2 ประเภทของการเขียนบันทึกการเรียนรู
3.2.1 การเขียนบันทึกการเรียนรูมหี ลายประเภท ฮอสคิสสัน และทอมคินส
(Hoskisson and Tompkins, 1987 : 209) แบงประเภทของการเขียนแบบันทึกการเรียนรูเปน 6
ประเภท ไดแก
3.2.1.1 บันทึกการเรียนรูประเภทสวนบุคคล (personal journals) เปน
บันทึกที่ใชบนั ทึกเหตุการณตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวิตของผูเ รียน โดยผูเขียนเลือกบันทึกเหตุการณตาง
ๆ ตามความสนใจ ซึง่ บางครั้งก็อาจสรางปญหาใหกับนักเรียนที่ไมทราบวาตนจะเขียนอะไร
3.2.1.2 บันทึกการเรียนรูประเภทสนทนา (dialogue journals) เปน
บันทึกที่ครูและนักเรียนสนทนากันผานงานเขียน นักเรียนอาจเขียนเกีย่ วกับสิง่ ทีก่ ังวลหรือสิ่งที่
สนใจ โดยครูจะเขียนตอบโตและตอบคําถามนัน้ ๆ คุณคาของบันทึกประเภทนี้คือสามารถลด
ชองวางระหวางการพูดและการเขียน และการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางครูกับนักเรียน
3.2.1.3 บันทึกการเรียนรูประเภทบันทึกการเรียนรู (learning logs) เปน
บันทึกที่เขียนเกี่ยวกับสิ่งที่สงิ่ ทีน่ ักเรียนไดเรียนรูในวิชาตาง ๆ เชน สังคมศึกษา วิทยาศาสตร
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คณิตศาสตร บันทึกประเภทนี้เปนเครื่องมือที่สะทอนการเรียนรูของนักเรียนและคนพบปญหาการ
เรียนรู รวมทัง้ เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสิ่งที่เรียนรูกับประสบการณเดิม
3.2.1.4 บันทึกการเรียนรูประเภทบันทึกจากการอาน (reading logs)
เปนบันทึกทีน่ กั เรียนใชถายทอดความรูสกึ แสดงความคิดเห็นที่มีตอเรื่องที่อาน เชน ขณะที่
นักเรียนอาน นักเรียนมีความคิดเห็นตอเรือ่ งที่อานอยางไร หรือนักเรียนอาจจดบันทึกเกี่ยวกับ
ขอคิดเห็นที่ไดจากเรื่องที่อาน
3.2.1.5 บันทึกการเรียนรูประเภทจําลองบุคคล (simulated journals)
เปนบันทึกทีน่ กั เรียนสมมติตนเปนบุคคลอื่น แลวเขียนแสดงความคิดหรือบทบาทของบุคคลนั้น
เชน เมื่ออานชีวประวัติ นักเรียนอาจสมมติตนเปนตัวละครในประวัติศาสตร บันทึกประเภทนี้จะ
ชวยใหนักเรียนเขาใจชีวิตของมนุษยและเหตุการณในประวัติศาสตรหรือวรรณคดีมากขึ้น
3.2.1.6 บันทึกการเรียนรูประเภทเด็กเล็ก (young children’s journals)
เปนบันทึกที่ใชกับนักเรียนทีเ่ ปนเด็กกอนเรียน เด็กปฐมวัย หรือเด็กวัยอื่นทีย่ ังไมสามารถอาน
หนังสือได ในการเขียนบันทึกประเภทนี้นกั เรียนอาจวาดภาพประกอบ ถานักเรียนมีปญหาเรือ่ ง
ตัวสะกด ครูจะตองใหนักเรียนเขียนตามคําบอกและเขียนเรื่อง หลังจากเขียนแลวใหนกั เรียนอาน
ใหเพื่อนฟง
3.2.2 ทาสมาเนีย (2007) ไดกลาวถึงบันทึกการเรียนรูวา การเขียนบันทึกนัน้
มีหลายรูปแบบ ครูผูสอนจะตองใหเขากับรูปแบบวิธีการเรียนการสอน ในการเขียนบันทึก นักเรียน
จะตองเขียนในลักษณะของการเรียนภาษาอังกฤษ คือการเขียนเพื่อใหเกิดการเรียนรู เมื่อนักเรียน
ไดเขียน นักเรียนจะเกิดการเรียนรูจากประสบการณเปนเหมือนกับการเชื่อมโยงระหวางความรูเดิม
และความรูใหม การเขียนบันทึกนี้ จะทําใหนกั เรียนสามารถสรางความรูไดดวยตนเอง พัฒนา
วิธีการคิดและสะทอนออกมาเปนการเรียนรู ซึ่งเปนกระบวนการซึ่งตอเนื่องมาจากการเรียนและ
การทองจํา
ประเภทของการบันทึกการเรียนรูทนี่ ิยมใชในการเรียนภาษาอังกฤษ 5 ประเภทคือ
3.2.2.1 บันทึกการเรียนรูประเภทสวนบุคคล (personal journals)
นักเรียนจะเขียนไดโดยอิสระในเรื่องที่อยากเขียน หรือบางครั้งอาจจะมาจากการทีค่ รูแนะนําหรือ
ใหหวั ขอในการบันทึก โดยสวนใหญนักเรียนมักจะเขียนบันทึกเกีย่ วกับชีวิตความเปนอยู เชน
ความคิดเห็น คําถาม ความกลัว ที่เกีย่ วกับเรื่องตาง ๆ ซึ่งมักไมเกี่ยวของกับเรื่องที่โรงเรียน
ลักษณะการบันทึกอาจจะเปนการไดทงั้ การวาดแผนภาพ ตาราง การตูน การบันทึกแบบคราว ๆ
เปนตน ครูและเพื่อนรวมชัน้ มักไดอานการบันทึกประเภทนี้ ถาครูผูสอนจะใชบนั ทึกประเภทนี้ใน
การเรียนครัง้ แรก ควรเริ่มตนดวยเรื่องที่งา ยที่สุด อยางไรก็ตาม การบันทึกประเภทนี้เปนการเขียน
แบบไมมีหลักเกณฑโครงสรางที่ตายตัว และเปดกวาง จึงไมเหมาะสําหรับนักเรียนทุกคน
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3.2.2.2 บันทึกการเรียนรูประเภทบทสนทนา (Dialogue journals) การ
บันทึกประเภทนี้ คลายกับการบันทึกประเภทสวนบุคคล อยางไรก็ดี การเขียนบันทึกประเภทบท
สนทนา ครูผูสอนจะตองระบุเรื่องทีน่ ักเรียนจะตองเขียน และในชวงเวลานั้น ครูและนักเรียนจะตอง
บันทึกบทสนทนาซึ่งมักจะเกี่ยวของกับการเรียน หรือบางครั้งอาจจะเขียนเรื่องสวนตัวหรือ
ความรูสึกตาง ๆ ในการเขียนประเภทนี้จะดีสําหรับการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกทางการ
ใชภาษา ซึง่ เปนวิธที ี่สาํ หรับการเรียนรูของนักเรียน และครูจะเปนผูตรวจสอบความถูกตองของ
ตัวสะกด การใชคํา ในรูปแบบที่แตกตางกันออกไปของนักเรียนแตละคน
3.2.2.3 บันทึกการเรียนรูประเภทบันทึกการเรียนรู (Learning Logs)
บันทึกประเภทนี้จะมุงเนนไปยังการเรียนรูของนักเรียนในหองซึ่งมักไมเกี่ยวของกับเรือ่ งสวนบุคคล
บันทึกประเภทนี้จะใหผลดีที่สุดถาสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพ แตผูเรียนจะมีการตอบสนอง
นอยกวาการบันทึกประเภทบทสนทนา ครูจะตองใหนักเรียนบันทึกและทําใหทราบวาการบันทึกนีม้ ี
ความสําคัญและมีประโยชนกับการวัดประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนเอง ครูผูสอนที่ใชวิธี
บันทึกประเภทนี้จะเขาใจวิธีการคิดและการเรียนของนักเรียนไดเปนอยางดี เชนเดียวกับการบันทึก
ประเภทอื่น ๆ ที่ครูจะตองมีบันทึกการเรียนรูใหนกั เรียนศึกษาเปนตัวอยาง และจะเปนการดีถา
ครูผูสอนไดทําบันทึกการสอนของตนเองไวดวย
3.2.2.4 บันทึกการเรียนรูประเภทบันทึกการอาน (Reading Logs)
นักเรียนมักจะใชการจดบันทึกการเรียนประเภทนี้ในการจดบันทึกสิ่งทีต่ นไดอาน ซึง่ จะเขียน
ออกมาตามลักษณะสวนบุคคล ครูผูสอนจะใชบันทึกประเภทนี้ในการติดตามการอานของนักเรียน
และจําเปนอยางมากที่ผูสอนจะตองแนะนําการจดบันทึกใหกับนักเรียนใหชัดเจน ในรูปแบบที่เรียบ
งายไมซับซอน นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถเขียนถึงวรรณกรรม ขาวสารตาง ๆ ที่ไดอาน ยิ่งเขียน
บันทึกมากครั้งเทาไหร ก็จะดีสําหรับการพัฒนาการเขียนของนักเรียนดวยเชนกัน
3.2.2.5 บันทึกการเรียนรูประเภทสมุดบันทึก (Writer's Notebook)
นักเขียนสวนมากมักมีสมุดบันทึกที่ไวใชจดสิ่งตาง ๆ ทีพ่ บเห็น ความรูสึก เรื่องราวที่นา สนใจใน
หนังสือพิมพ นิตยสาร หรือบทสนทนาสัน้ ๆ ที่ไดยนิ ซึง่ ทั้งหมดเหลานีจ้ ะชวยกระตุนใหกับนักเขียน
นักเรียนเองก็เชนเดียวกัน การเขียนบันทึกของนักเขียนนัน้ จะมีลกั ษณะการเขียนที่อสิ ระ และสิ่งที่
เขียนเก็บไวนนั้ แมจะไมไดนาํ มาใชในทันที แตก็สามารถนําออกมาใชไดอีกในภายหลัง เปนการ
แนะนําวา นักเรียนก็ควรมีสมุดไวจดบันทึกเพื่อสรางสมประสบการณการเขียน
บันทึกการเรียนรูแตละประเภทนัน้ มีวิธีการนําไปใชแตกตางกันไปตามจุดประสงคการใช
ดังนัน้ การนําเอาวิธกี ารเขียนบันทึกการเรียนรูแตละประเภทไปใชรวมกับการจัดการเรียนการสอน
จึงขึ้นอยูก ับครูผูสอนที่จะตองเลือกใหมีความเหมาะสมกับนักเรียนและวิธีการเรียน
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3.3 ลักษณะของการเขียนบันทึกการเรียนรู
การเขียนบันทึกการเรียนรู ไมวาจะเปนการเขียนบันทึกการเรียนรูแบบใดนั้น จะมีลักษณะ
ของการเขียนบันทึกการเรียนรูที่คลายกัน ดังที่ เม็ท (Mett, 1987 : 534) ฮอสคิสสัน และทอมคินส
(Hoskisson and Tompkins, 1987 : 207) เอม (Aim, 1996 : 113-115) และ เมเยอรและ
ฮิลลแมน (Mayer and Hillman, 1996 : 428) ไดกลาวไว ซึ่งสรุปไดดังนี้
3.3.1 เปนการเขียนที่ใหนักเรียนไดถายทอดความรูสึกตอการเรียนการสอนอยาง
อิสระโดยไมตอ งกังวลเกีย่ วกับคะแนน และสะทอนสิ่งทีน่ ักเรียนไดเรียนรู
3.3.2 เปนการเขียนที่มิไดใหความสําคัญกับการสะกดคําที่ถกู ตอง การใชภาษาที่
ถูกตองหรือรูปแบบการเขียนที่ถูกตองเปนการเขียนที่ใชเปนสื่อในการสนทนาระหวางครูกับ
นักเรียน
3.3.3 ในการวัดและการประเมินการเขียนบันทึกการเรียนรูของนักเรียน ครูจะ
เขียนโดยใหขอเสนอแนะลงในงานเขียนของนักเรียน ซึ่งไมเขียนอยางตรงไปตรงมา ไมเขียนคํา
กลาวทีท่ ําใหนักเรียนรูสึกผิด กลัว ทอแท เขียนชมเชยในสิ่งที่นกั เรียนเขียนถูกตอง และชมเชยใน
ความคิดของนักเรียนซึง่ ลักษณะดังกลาวเปนการกระตุน เสริมกําลังใจใหนกั เรียน สงเสริมให
นักเรียนอยากเขียน
จากที่กลาวมา สรุปไดวา การเขียนบันทึกการเรียนรูเปนการเขียนที่ใหนกั เรียนได
ความรูสึกตอการการเรียนการสอน และไดสะทอนสิง่ ทีน่ ักเรียนไดเรียนรูอยางอิสระ โดยไมไดให
ความสําคัญตอความถูกตองของการสะกดคําหรือความถูกตองของรูปแบบการเขียน บันทึกการ
เรียนรูยงั เปนเครื่องมือที่ใชสอื่ สารระหวางครูและนักเรียนและเปนเครื่องมือในการประเมินนักเรียน
3.4 แนวทางการสรางคําถามในบันทึกการเรียนรู
ในการสรางคําถามในแบบบันทึกการเรียนรู ครูสามารถสรางคําถามไดอยางอิสระขึ้นอยู
กับสิ่งที่ครูตองการรูจากนักเรียน มีนกั วิชาการหลายทานไดกลาวไว สรุปไดดังนี้
ฮอสคิสสัน และทอมคินส (Hoskisson and Tompkins, 1987 : 205-219) กลาวถึง
แนวทางการสรางคําถามในแบบบันทึกการเรียนรูวา คําถามที่ใชในการเขียนบันทึกการเรียนรู ควร
มีลักษณะที่กระตุนใหนักเรียนไดแสดงความรูความเขาใจ ตลอดจนปญหาที่นกั เรียนประสบในการ
เรียนหรือการอาน เชนวันนีน้ ักเรียนเรียนเรื่องอะไร สิ่งใดที่นักเรียนคิดวาเปนปญหาของนักเรียน
เปนตน
นอรวูด และคารเตอร (Norwood and Carter, 1994 : 146-148) มีความคิดเห็นวา
คําถามในแบบบันทึกการเรียนรู ควรมีลกั ษณะที่ชว ยใหนักเรียนสามารถใชความคิดวิเคราะหในสิง่
ที่นกั เรียนอานหรือเรียน และยังสามารถนําความคิดนัน้ ไปสัมพันธกับสิง่ ที่ไดเรียนมาแลวกับสิ่งที่
เรียนรูใหมได
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รูเดล และแรพพ (Ruddel and Rapp, 1995 : 456-458) กลาวถึง การสรางคําถามในแบ
บันทึกการเรียนรูวา ควรเปนคําถามทีท่ ําใหนกั เรียนคิดเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาไดเรียนรูแลว หรือ
ประเด็นทีน่ ักเรียนไดอภิปรายกัน หรือสิง่ ทีน่ ักเรียนไดจากการอาน เพือ่ ชวยเพิ่มประสบการณการ
เรียนรูของเขา เชน นักเรียนลองเขียนทุกอยางที่นกั เรียนรูเกี่ยวกับเรื่องนี้ นักเรียนรูสึกอยางไรกับ
การเรียนเรื่องนี้เปนตน
เอม (Aim, 1996 : 113-115) ใหทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการสรางคําถามในแบบบันทึกการ
เรียนรูไววา ควรใชคําถามเปนคําถามปลายเปดที่ใหนักเรียนไดสะทอนความคิด ประสบการณ และ
ความรูสึกของนักเรียนในชัน้ เรียน
สรุปไดวา ลักษณะของคําถามควรเปนคําถามที่กระตุน ใหนกั เรียนไดสะทอนความรู ความ
เขาใจที่มีตอเนื้อหาที่ไดเรียนและเปนคําถามทีก่ ระตุนใหนักเรียนไดแสดงปญหาทีน่ ักเรียนประสบ
และความรูสึกที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอน
3.5 คําแนะนําสําหรับครูในการจัดใหมกี ารเขียนบันทึกการเรียนรู
นักการศึกษาหลายทานไดใหขอแนะนําสําหรับการใชบนั ทึกการเรียนรู ซึ่งสรุปไดดังนี้
3.5.1 ฟูลไวเลอร (Fulwiler, 1982 : 18-24) ไดเสนอแนะแนวทางการนําบันทึก
การเรียนรูมาใชในสถานการณตาง ๆ สรุปไดดังนี้
3.5.1.1 ใชในการเริ่มตนในชั้นเรียน อาจจะเปนการเขียนทบทวนในสิง่ ที่
เรียนไปแลว หรือกําลังจะเรียน
3.5.1.2 ใชสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู
3.5.1.3 ใชเนนจุดที่สาํ คัญ ใชในการเปลีย่ นบทบาทของผูเรียนจากการ
จดบรรยายเปนผูที่มีสว นรวมในการเรียน เชน ในระหวางที่สอน ครูใหนักเรียนเขียนอธิบายสิง่ ที่
กําลังพูดถึง
3.5.1.4 ใชในการแกปญหา โดยใหนกั เรียนเขียนในสิง่ ทีไ่ มเขาใจในการ
เรียน เพื่อครูจะไดแกไขปญหานั้นไดตรงตามความตองการ
3.5.1.5 ใชเปนการบาน อาจเปนการเขียนตอบคําถามในสิ่งที่ไดเรียนใน
ชั้นเรียนเปนตน
3.5.1.6 เปนรายงานแสดงความกาวหนา
3.5.2 มิลเลอร (Miller, 1991 : 520) ไดใหคําแนะนําสําหรับผูสอนที่จะนําการ
เขียนบันทึกการเรียนรูมาใช ดังนี้
3.5.2.1 กําหนดระยะเวลาในการเขียนบันทึกการเรียนรู
3.5.2.2 เมื่อเตรียมการสอน ใหเขียนคําถามที่เกีย่ วกับบทเรียนนัน้ ไว
3.5.2.3 สามารถยืดหยุน ได
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3.5.2.4 ใหนักเรียนไดเขียนถามความคิดเห็นของคนอืน่ โดยเขียนถึง
เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัว
3.5.2.5 ใชกับนักเรียนชวงเริม่ ตนในชัน้ เรียนเพื่อใหนกั เรียนสามารถ
เชื่อมโยงความรูเดิม
3.5.2.6 ใหนักเรียนเขียนในตอนทายคาบ เพื่อทบทวนความเขาใจในสิง่ ที่
เรียน
3.5.2.7 มีการตอบสนองตองานของเด็ก
3.5.2.8 ใหเด็กไดรูวาการรวมมือกัน ทําใหบรรยากาศการเรียนรูมี
ประสิทธิภาพ
3.5.2.9 อยาลงโทษเด็ก ถาเด็กไมเขียน
3.5.2.10 อดทน ตองใหเด็กเห็นถึงประโยชนของการเขียนบันทึกการ
เรียนรู
3.5.3 เบเรนสัน และคารเตอร (Berenson and Carter, 1995 : 182-186) ไดให
คําแนะนําวา
3.5.3.1 เริ่มตนการเขียนดวยคําถามเกีย่ วกับความรูสกึ โดยไมมีคําตอบ
วาถูกหรือผิด
3.5.3.2 กระตุนใหนักเรียนเขียนบอย ๆ โดยแสดงใหเห็นถึงความ
คาดหวังของครูหรือแสดงงานเขียนของเพือ่ นรวมหอง
3.5.3.3 มีการตอบสนองตองานเขียนของนักเรียน
3.5.3.4 กําหนดเวลาการเขียนในแตละวันหรือสัปดาห
จากคําแนะนําขางตน สรุปไดวา การเริ่มตนใหนักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรู ควรเริม่ จาก
งานทีง่ าย ๆ เขียนแบบสั้น ๆ อาจเริ่มจากการใหเขียนแสดงความรูสึกในการเรียนกอน เมื่อนักเรียน
เกิดความคุน เคย ครูก็สามารถใชบนั ทึกนี้เปนเครื่องมือในการสํารวจความเขาใจของนักเรียนในการ
เรียนและชวยใหมองเห็นถึงขอบกพรองหรือมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในการเรียนของนักเรียนได
3. 6 ประโยชนของการเขียนบันทึกการเรียนรู
การเขียนบันทึกการเรียนรูมปี ระโยชนทงั้ ตอผูเรียนและผูส อน มีนักการศึกษาหลายทานได
กลาวถึงประโยชนของการเขียนบันทึกการเรียนรู โดยสรุปไดดังนี้
3.6.1. นาแกง และปเตอรสัน (Nahrgang and Peterson, 1986 : 461) กลาวถึง
ประโยชนในการเขียนบันทึกการเรียนรูว า
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3.6.1.1 ทําใหนักเรียนสามารถแสดงความรู ความเขาใจในความคิดรวบ
ยอดโดยใชประสบการณของนักเรียนเอง
3.6.1.2 เปนเครื่องมือในการวินิจฉัยของครู การเขียนบันทึกการเรียนรู
สามารถบงบอกถึงความสับสนหรือมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนได แสดงถึงสิ่งที่นกั เรียน
ควรไดรับการซอมเสริม
3.6.1.3 ทําใหนักเรียนแสดงถึงทักษะทางปญญาหลายอยาง เชน การ
สังเคราะห การแปลความ และการตีความ
3.6.2 แมท (Mett, 1987 : 535) กลาววา ประโยชนของบันทึกการเรียนรูคือทําให
นักเรียนสามารถจัดลําดับความคิดในการเรียนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะทําใหนกั เรียนมีความเขาใจมาก
ขึ้น เปนเครื่องมือที่ชวยในการปรับปรุงการสื่อสารในหองเรียน
3.6.3 นอรวูด และคารเตอร (Norwood and Carter, 1994 : 146-148) กลาวถึง
ประโยชนวา
3.6.3.1 การเขียนบันทึกการเรียนรูทาํ ใหนักเรียนไดใชทักษะการอาน ฟง
แสดงความคิด และถามคําถาม เพื่อตีความและประเมินความคิด
3.6.3.2 การเขียนบันทึกการเรียนรูทาํ ใหนักเรียนไดเห็นถึงการเชื่อมโยง
ภายในวิชาที่เรียนหรือการเชื่อมโยงวิชาทีเ่ รียนกับวิชาอืน่
3.6.3.3 เมื่อนักเรียนไดเขียนบันทึกการเรียนรูบอย ๆ จะทําใหนกั เรียนมี
โอกาสในการสะทอนสิง่ ที่นกั เรียนไดเรียนรูใหม และนํามาสัมพันธกับความรูทมี่ ีอยูเดิมได
3.6.4 เมเออร และริชเชล (Meier and Rishel, 1998 : 311-315) กลาวสรุปถึง
ประโยชนของบันทึกการเรียนรูไววา
3.6.4.1 นักเรียนสามารถเขียนอธิบายในสิ่งที่ยากดวยภาษาของตนเอง
3.6.4.2 นักเรียนรูสึกเปนเจาของแนวคิดที่เสนอไป
3.6.4.3 นักเรียนไดบันทึกความกาวหนาและความเขาใจของตนเองได
ทันที
3.6.4.4 การเขียนบันทึกการเรียนรูทาํ ใหนักเรียนไดฝกรวบรวมและสราง
ความคิด
3.6.5 คอนเนอร กรีน และแอน (Conner – Greene and Anne, 2000: 44-46)
กลาววา
3.6.5.1 การเขียนแบบบันทึกการเรียนรูเปนหนทางทีจ่ ะชวยใหนักเรียนมี
กําลังใจในการเรียนรู เพราะครูจะใชภาษาที่เสริมแรงทางบวกในการใหคําแนะนํากับนักเรียน
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3.6.5.2 เปนการเขียนสนับสนุนใหนกั เรียนเขาใจเนื้อหาวิชาซึ่งชวยเพิ่ม
การเรียนรูของนักเรียน
3.6.6 เฮมสตรา (Hiemstra, 2001) กลาวถึงประโยชนของการเขียนบันทึกการ
เรียนรูโดยสรุปวา
3.6.6.1 สงเสริมพัฒนาสวนบุคคลของผูเรียน โดยการเขียนบันทึกการ
เรียนรูนนั้ ผูเรียนจะตองประมวลขอมูลที่ไดรับทั้งหมดเสียกอนแลวจึงเขียนแสดงออกอยางอิสระ
ซึ่งเปนการชวยสงเสริมพัฒนาการทางความคิดอีกดวย
3.6.6.2 สงเสริมใหผูเรียนไดคนพบตนเอง รับรูและรับฟงความคิดของ
ตนเอง อีกทัง้ ยังชวยใหผูเรียนกลาแสดงออก
3.6.6.3 ชวยใหผูเรียนรูจกั คิดหาวิธีแกปญหาดวยประสบการณของตน
3.6.6.4 ชวยใหผูเรียนลดความกังวล และความเครียดในหองเรียน
3.6.7 จอหสัน และจอหสนั (Johson and Johson, 2002 : 201) กลาวถึง
ประโยชนของการเขียนบันทึกการเรียนรูไววา
3.6.7.1 บันทึกการเรียนรูเปนเครื่องมือที่ชว ยรวบรวมเกีย่ วกับสิง่ ที่ได
เรียนรู
3.6.7.2 บันทึกการเรียนรูเปนการบันทึกสาระสําคัญ คําถามเกี่ยวกับสิง่ ที่
เรียน ซึง่ เปนการสะทอนใหเห็นวาผูเรียนไดเรียนรูอะไร และไดอะไรจากการเรียนรู
3.6.7.3 บันทึกการเรียนรูชวยใหผูเรียนไดตอบคําถามของผูสอนและ
ผูเรียนคนอืน่ ๆ
3.6.7.4 บันทึกการเรียนรูชวยใหผูเรียนเห็นความกาวหนาและพัฒนาการ
เกี่ยวกับการเรียนรูของตนเอง
3.6.7.5 บันทึกการเรียนรูชวยใหผูเรียนเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรู
ใหมได หรือเชือ่ มโยงความรูใ นรายวิชาอืน่ ๆ ได
3.6.7.6 บันทึกการเรียนรูเปนเครื่องมือชวยรวบรวมปญหา และเทคนิควิธี
ที่ใชในการแกปญหา
3.6.7.7 บันทึกการเรียนรูชวยใหผูเรียนไดทบทวนความรู ตรวจสอบ
ความถูกตองของความรู และไดทําความเขาใจใหชัดเจนยิง่ ขึ้น
จากประโยชนของการเขียนแบบบันทึกการเรียนรู สรุปไดวา การเขียนบันทึกการเรียนรูมี
ประโยชนในการชวยใหนกั เรียนเขียนสะทอนความรู ความคิดที่ไดจากการเรียน ซึง่ จะทําให
นักเรียนไดทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปแลว และยังชวยเชื่อมโยงเนื้อหาเดิมและเนื้อหาใหมเขาดวยกัน
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หรือเชื่อมโยงเนื้อหาแตละวิชาเขาดวยกัน โดยใชภาษาของนักเรียนเอง อีกทัง้ ยังเปนการสื่อสาร
ระหวางครูกับนักเรียนจึงชวยลดชองวางระหวางครูกับนักเรียนได อีกทัง้ ยังเปนเครื่องมือสําหรับครู
ในการประเมินการเรียนรู และพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
งานวิจัยที่เกีย่ วของกับการบันทึกการเรียนรู
ลอวเรนส (Lawrence, 1988) ทําการวิจยั เรื่อง การเขียนแบบบันทึกการเรียนรูในฐานะที่
เปนเครื่องมือสําหรับการเรียนรูในชัน้ ของนักศึกษาวิทยาลัย วัตถุประสงคในการวิจยั เพื่อศึกษาการ
เขียนแบบบันทึกการเรียนรูในฐานะที่เปน เครื่องมือสําหรับการเรียนรูของนักศึกษา ตัวอยาง
ประชากรไดแก นักศึกษาวิทยาลัยที่เรียนจิตวิทยา และนักศึกษาวิทยาลัยที่เรียนวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรจํานวน 42 คน โดยผูวิจัยใชวธิ ีสังเกต สัมภาษณ และมอบหมายใหนกั ศึกษา
ทั้ง 2 วิชาไดเขียนแบบบันทึกการเรียนรู ผลการวิจยั พบวา การเขียนแบบบันทึกการเรียนรูเปน
เหมือนเครื่องมือที่ชวยใหนกั ศึกษารวบรวมเนื้อหาที่ไดเรียนรูเปนเครื่องตรวจความกาวหนา และยัง
เปนเหมือนแบบฟอรมสะทอนการเรียนรูของนักศึกษา
สจวต (Stewart, 1986) ไดทําการวิจัยเรื่อง การเขียนบันทึกการเรียนรูในชั้นเรียน
คณิตศาสตร : การสอบสวนที่มีประโยชน พบวา การเขียนบันทึกการเรียนรูทาํ ใหมีการเปลี่ยนการ
เรียนการสอนในเนื้อหาใหมหี ลากหลายขึน้ เปนการเปดทางแหงการสือ่ สาร 2 ทาง ระหวางครูและ
นักเรียน ทําใหสิ่งที่เปนนามธรรมมองเห็นเปนรูปธรรมได และทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนใน
กระบวนการเรียนรู นักเรียนไดแสดงความรูส ึกและความกลัว ทําใหความวิตกกังวลลดลงซึ่งทําให
เกิดการเรียนรูท ี่เพิม่ ขึ้น จุดประสงคในการวิจัยมี 2 ดานคือ เพื่อสํารวจการใชการเขียนบันทึกการ
เรียนรูในการสอนคณิตศาสตร และเพื่อดูการเรียนรูท ี่เพิม่ ขึ้นเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรในชั้น
เรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนวิชาพืชคณิต 1 จํานวน 4 หองเรียน โดยแบงนักเรียน 2 หอง ใชการ
เขียนบันทึกการเรียนรู และอีก 2 หอง ไมใชการเขียนบันทึกการเรียนรู ผลการวิจยั มีทั้งเชิงบรรยาย
และเชิงปริมาณ ขอมูลในการบรรยายเปนขอมูลที่ไดมาจากการบันทึกของครูและนักเรียน ซึ่งเปน
ขอมูลเกี่ยวกับนักเรียน การเรียนรูของนักเรียน และการเรียนคณิตศาสตรในหองเรียนเชิงปริมาณ
จะดูจากคะแนนของการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของ TCAP
(Tennessee Comprehensive Assessment Program) และคะแนนของการทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียนโดยใช Mathematics Anxiety Rating Scale for Adolescents (MARS-A)
ผลการวิจยั พบวา นักเรียนมีความรูสึกกระตือรือรนในกระบวนการเรียนรู รูสึกสนุกและตื่นเตนใน
การเรียนในชัน้ เรียน และเอาใจใสในการทํากิจกรรม ผลการทดสอบคา 1 ในการทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิข์ อง TCAP พบวา นักเรียนกลุมที่เขียนบันทึกการเรียนรู มีคะแนนสูงกวากลุมที่ไมได
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เขียนบันทึกการเรียนรู อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ และพบวา นักเรียนกลุมที่เขียนบันทึกการเรียนรู
และไมไดเขียนบันทึกการเรียนรู มีความวิตกกังวลไมแตกตางกัน
สทิกซ (Stix, 1992) ไดออกแบบโปรแกรมการฝกสอนเพื่อลดความวิตกกังวลของนักศึกษา
ฝกสอน โดยสรางกิจกรรมการเขียนที่มีการใชภาพ ตัวเลข และถอยคําที่กระตุนความเขาใจ และ
ความคงทนในการเรียนรู และกลุมที่ใชเพียงตัวเลข และถอยคํา ในบันทึกการเรียนรู ผลการวิจยั
พบวา ไมวา จะใชวิธีแบบใดในการเขียนลงในบันทึกการเรียนรู สามารถลดความวิตกกังวล และ
นักศึกษามีความมัน่ ใจในการสอนมากขึน้
อูเดท ฮิคแมน และโดบรินนิ า (Audet, Hickman and Dobrynina, 1996) ไดศึกษาผลของ
การเขียนบันทึกการเรียนรูทมี่ ีตอความเขาใจในวิชาฟสิกส ซึ่งใหนกั เรียนเขียนบันทึกโดยใช
คอมพิวเตอรในวิชาฟสกิ สโดยดัดแปลงรูปแบบและองคประกอบของการเขียนบันทึกการเรียนรูแลว
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเรียนรู ผลการศึกษาพบวา การเขียนบันทึกการเรียนรูท ําใหผูเรียนได
เกิดความเขาใจในวิชาฟสกิ สและกอใหเกิดบรรยากาศสิง่ แวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูในชั้นเรียน
เจอรดัค และเซน (Jurdak and Zein, 1998) ซึ่งไดทําการวิจัยเรื่องผลของการเขียนบันทึก
การเรียนรูท ี่มตี อผลสัมฤทธิ์ และทัศนคติตอวิชาคณิตศาสตร ตัวแปรทางดานผลสัมฤทธิ์ หมายถึง
ความเขาใจความคิดรวยยอด ความเขาใจวิธีการ การแกปญหา ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของโรงเรียน และการสื่อสารในคณิตศาสตร โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียน
นานาชาติทกี่ รุงเบรุต ประเทศเลบานอน ซึง่ ใชภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสในการสอนคณิตศาสตร
จํานวน 104 คน โดยแบงกลุม ทดลองคือ กลุมที่เขียนบันทึกการเรียนรู และกลุมควบคุม คือกลุมที่
ไมไดเขียนบันทึกการเรียนรู ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมไดรับการสอนแบบเดียวกัน แตกลุม
ทดลองไดเขียนบันทึกการเรียนรู 7-10 นาที ตอนทายคาบจํานวน 3 ครั้งตอสัปดาห เปนเวลา
ทั้งหมด 12 สัปดาห ในขณะที่กลุม ควบคุมในเวลาเดียวกัน ทําแบบฝกหัด ผลการวิจัยพบวา กลุมที่
เขียนบันทึกการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ยในสวนของความเขาใจ ความคิดรวบยอด ความเขาใจวิธีการ
และการสื่อสารในคณิตศาสตร สูงกวากลุม ที่ไมไดบันทึกการเรียนรู แตคะแนนเฉลีย่ ของการ
แกปญหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของโรงเรียน และทัศนคติตอคณิตศาสตร
ระหวางกลุมทีเ่ ขียนบันทึกการเรียนรู และกลุมที่ไมไดเขียนบันทึกการเรียนรูไมแตกตางกัน ในการ
ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการเขียนบันทึกการเรียนรู พบวา นักเรียนสวนใหญเห็นวา การเขียน
บันทึกการเรียนรูมีประโยชนทั้งดานพุทธพิสัย และจิตพิสยั
จากงานวิจยั ขางตน สรุปไดวา การเขียนบันทึกการเรียนรู เปนเครื่องมือที่ชวยรวบรวม
เนื้อหาที่ไดเรียนรู เปนเครื่องตรวจความกาวหนา ชวยสะทอนการเรียนรูของนักเรียน และเปน
เครื่องมือที่ใชสื่อสารระหวางครูและนักเรียน อีกทัง้ การเขียนบันทึกการเรียนรู ทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น และลดความวิตกกังวลในการเรียนและเพิ่มความมั่นใจของผูเรียนใหสงู ขึ้น
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งานวิจัยภายในประเทศ
จูจิตร ทองเอียด (2540) ไดทาํ การศึกษาเรือ่ งการพัฒนาความสามารถในการเขียนแบบ
บันทึกการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 วัตถุประสงคการวิจัย เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการเขียนแบบบันทึกการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตัวอยางเปน
ประชากรเปนนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 20 คน ปการศึกษา 2539 โรงเรียนวัดควน
วิเศษ สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง กอนการทดลองตัวอยางประชากรทําแบบสอบ
ความสามารถในการเขียนแบบบันทึกฉบับที่ 1 ขณะดําเนินการทดลองตัวอยางประชากรไดรับการ
สอนการเขียนแบบบันทึกการเรียนรูหลังเลิกเรียนวันละ 1 ชั่วโมง เปนเวลา 4 สัปดาห ๆ ละ 5 วัน
หลังการทดลอง ตัวอยางประชากรไดทําแบบสอบความสามารถในการเขียนแบบบันทึกการเรียนรู
ฉบับที่ 2 ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลีย่ ความสามารถความสามารถในการเขียนบันทึกการเรียนรู
หลังการทดลองสูงกวาคะแนนเกณฑที่กาํ หนดไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือสูงกวา
รอยละ 12 ของคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียนแบบบันทึกการเรียนรูกอนการทดลอง
ทิพยรัตน นพฤทธิ์ (2542) ไดศึกษาผลของการเขียนบันทึกการเรียนรูท ี่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตัวอยางประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2542 จํานวน 79 คน โดยแบงเปน 2 กลุม กลุม
ทดลอง 1 กลุม ซึ่งเรียนโดยมีการเขียนบันทึกการเรียนรู และอีกกลุมเรียนแบบปกติ ทั้งสองกลุมจะ
แบงนักเรียนตามผลการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ชุด คือแบบสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และแบบวัดความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ผลการวิจยั พบวา 1) นักเรียนกลุมที่เขียนบันทึกการเรียนรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรไมแตกตางกับกลุมที่เรียนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) นักเรียนที่มรี ะดับผลการเรียนทางคณิตศาสตร สูง ปานกลาง และต่าํ ของกลุม ทดลองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่มีระดับผลการเรียนทางคณิตศาสตรสูง
ปานกลาง และต่ําของกลุมควบคุม คิดเปนรอยละที่เพิม่ ขึ้นคือ 5.83, 12.17 และ 15.50 ตามลําดับ
3) นักเรียนที่มรี ะดับผลการเรียนทางคณิตศาสตร สูง ปานกลาง และต่าํ ของกลุม ทดลองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการทดลองสูงกวากอนทดลองคิดเปนรอยละ 24.78,
10.42 และ 10.00 ตามลําดับ 4) นักเรียนกลุมที่เขียนบันทึกการเรียนรู มีความวิตกกังวลในวิชา
คณิตศาสตร ไมแตกตางกับกลุมที่เรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) นักเรียน
ที่มีระดับผลการเรียนทางคณิตศาสตร สูง ปานกลาง และต่ํา ของกลุมทดลองมีความวิตกกังวลใน
วิชาคณิตศาสตรต่ํากวานักเรียนทีม่ ีระดับผลการเรียนทางคณิตศาสตร สูง ปานกลาง และต่ํา ของ
กลุมควบคุม คิดเปนรอยละ 0.22, 4.88 และ 15.51 ตามลําดับ 6) นักเรียนทีม่ ีระดับผลการเรียน
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ทางคณิตศาสตร สูง ปานกลาง และต่ํา ของกลุมทดลองมีความวิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตรหลัง
การทดลอง ต่าํ กวากอนการทดลองคิดเปนรอยละ 1.62, 0.65 และ 13.57 ตามลําดับ
สุวิตรา เศรษฐสมบัติกุล (2543) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนความ
เรียงภาษาไทยระหวางกลุมที่ไดรับการเสริมและไมไดรับการเสริมการเขียนแบบบันทึกการเรียนรู
กลุมตัวอยางประชากร คือนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย ปการศึกษา
2543 โดยแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม ๆ ละ 38 คน กลุม หนึง่ เปนกลุม ทดลองซึง่ เรียนโดยไดรับ
การเสริมการเขียนแบบบันทึกการเรียนรู สวนอีกกลุมหนึง่ เปนกลุมควบคุมซึ่งเรียนโดยไมไดรับการ
เสริมการเขียนแบบบันทึกการเรียนรู ผลการวิจัยพบวานักเรียนกลุมทดลอง มีความสามารถในการ
เขียนความเรียงภาษาไทยสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ
พิจารณาตามประเภทของการเขียนความเรียงภาษาไทย ไดแก การเขียนเลาเรื่อง การเขียน
เรียงความ การเขียนยอความและการเขียนรายงาน นักเรียนกลุมทดลองมีความสามารถในการ
เขียนความเรียงแตละประเภทสูงกวากลุม ควบคุมอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จารุณี วัยเจริญ (2545) ทําการวิจยั ผลการเรียนโดยใชบนั ทึกการเรียนรูที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร ความคงทนของผลการเรียนรูแ ละความพึงพอใจตอการเขียนบันทึกการ
เรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน กลุมตัวอยางประชากรคือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนศรีอยุธยา โดยแบงออกเปน 2 กลุม ๆ ละ 56 คน กลุม หนึ่งเรียนโดยใชบนั ทึกการเรียนรู ซึ่ง
เปนกลุมทดลอง และอีกกลุม เรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรู ซึง่ เปนกลุมควบคุม ผลการวิจยั พบวา
1) นักเรียนที่เรียนโดยใชบนั ทึกการเรียนรูไดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรต่ํากวา
เกณฑที่กาํ หนดคือ ต่ํากวารอยละ 70 2) นักเรียนทีเ่ รียนโดยใชยนั ทึกการเรียนรูมีความคงทนของ
ผลการเรียนรู 3) นักเรียนที่เรียนโดยใชบนั ทึกการเรียนรูม ีความพึงพอใจตอการเขียนบันทึกการ
เรียนรูในระดับปานกลาง 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนทีเ่ รียนโดยใชบนั ทึก
การเรียนรูไมแตกตางจากนักเรียนที่เรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรูอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 5) ความคงทนของผลการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยใชบนั ทึกการเรียนรู
แตกตางจากนักเรียนที่เรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรูอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากงานวิจยั ในประเทศพบวา การเขียนบันทึกการเรียนรูสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น นักเรียนมีความคงทนของผลการเรียนรู และสงผลใหความวิตกกังวลในการเรียนลดลง อีก
ทั้งยังทําใหความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยสูงขึ้น นักเรียนมีความพึงพอใจตอการ
เขียนบันทึกการเรียนรู แตมงี านวิจยั บางสวนที่พบวา การเขียนบันทึกการเรียนรูไมไดสงผลใหผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และนักเรียนทีเ่ รียนโดยใชบนั ทึกการเรียนรูมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนไม
แตกตางจากนักเรียนที่เรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรู
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4. การเรียนภาษาอังกฤษ
4.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
4.1.1 การจัดการเรียนการสอนภาษาของนักภาษาศาสตร
Brown (2000: 54-70) เสนอหลักการเกี่ยวกับการเรียนและการสอนภาษา (Principles of
language learning of teaching) ซึ่งสามารถนํามาใชในการเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษไว 12 หลักการ โดยแบงออกเปน 3 ดาน คือ
หลักการทางดานความรูความเขาใจ (Cognitive principles) ประกอบดวย
1. ความเปนหนึ่งเดียว (Automaticity) หมายถึง การทีผ่ ูเรียนเรียนภาษาโดยใหความ
สนใจตอรูปแบบภาษาในลักษณะรวมเทานัน้ ไมมกี ารวิเคราะหภาษาเปนสวนยอย ๆ เชน หนวย
เสียง หนวยคํา และชนิดของคํา
2. การเรียนรูอยางมีความหมาย (Meaningful learning) การเรียนรูอยางมีความหมาย
เปนการดูดซับความรูใหมเขามาอยูในโครงสรางทางปญญาและระบบความจําทีม่ ีอยูแลวอยางมี
ความหมาย และผลของการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรูใหมเขากับโครงสรางทางสติปญญาเดิม ทําให
สามารถจดจําไดอยางแมนยํา
3. การใหรางวัล (The Anticipation of reward) ผูสอนควรจะพยายามใหผูเรียนตระหนัก
ถึงสิ่งที่ไดรับจากการเรียนภาษาอังกฤษระยะยาว โดยชี้ใหเห็นถึงประโยชนของการเรียนภาษา
อังกฤษ ความมีศักดิ์ศรี ความมีเกียรติ และความมีชื่อเสียงที่สามารถใชภาษาอังกฤษได ประโยชน
ทางดานวิชาการของการรูภาษาอังกฤษและผลตอการประกอบอาชีพในอนาคตหากใชภาษา
อังกฤษไดดี
4. การสรางแรงจูงใจภายใน (The Intrinsic motivation) ผูสอนจะตองศึกษาวาอะไรเปน
แรงจูงใจภายในของผูเรียน แลวจึงออกแบบกิจกรรมและใชเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให
สอดคลองกับความสนใจและความตองการของผูเรียน ใหผูเรียนทํากิจกรรม ดวยความสนุกสนาน
นาสนใจ มีประโยชน หรือทาทาย
5. การฝกกลวิธีการเรียนรู (Strategic investment) ผูสอนตองศึกษาวาผูเรียนสวนใหญมี
แผนการเรียนแบบใด แลวพยายามจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับแบบแผนการ
เรียนสวนใหญของนักเรียน นอกจากนี้ควรหาโอกาสฝกกลวิธกี ารเรียนใหแกผูเรียนใหมากที่สุด
เทาที่จะทําได โดยพิจารณาเลือกฝกกลวิธที ี่จําเปนตองใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปน
ประโยชนตอผูเ รียน และสอดคลองกับบทเรียน
หลักการทางดานความรูสึกนึกคิด (Affective principle)
1. การแสดงออกทางภาษา (Language ego) ในขณะทีผ่ ูเรียนเรียนรูภาษาที่สองนัน้
ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาการคิด ความรูสึก และการกระทําที่เปนลักษณะเฉพาะของภาษาที่
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สองไปดวย ซึง่ มีผลทําใหผเู รียนเกิดความรูสึกปองกัน (Defensiveness) และมีความรูสึกสะกด
กลั้น (Inhibitions) ตอการเรียนภาษาที่สอง ผูสอนจะตองใหกาํ ลังใจแกผูเรียนเพื่อชวยใหผูเรียน
เกิดความรูสึกอบอุน ไมรูสึกสิ้นหวังในการเรียนภาษาที่สอง ผูสอนจะตองสรางเจตคติที่ดีตอการ
เรียนภาษาที่สองแกผูเรียน ตองมีการวางแผนและกําหนดโครงสรางของกิจกรรมใหเหมาะสม โดย
คํานึงถึงหลักการควบคุมการแสดงออกทางภาษาของผูเ รียน พิจารณาวาควรจัดใหผูเรียนคนใดอยู
ในกลุมยอยใด หรือทํากิจกรรมคูกับใคร และตองมีความอดทนตอการควบคุมการแสดงออกทาง
ภาษาของผูเรียนอยูเสมอ
2. ความเชื่อมัน่ ในตนเอง (Self-confidence) ผูสอนจะสรางความรูสึกเชื่อมั่นในตนเอง
ใหแกผูเรียน เมื่อผูเรียนไดรับมอบหมายภาระงานแลว ผูเ รียนจะตองมีความเชื่อมัน่ วาตนมีความ
สามมารถมี่จะทําภาระงานการเรียนนัน้ ใหสําเร็จได
3. ความกลาที่จะเสีย่ ง (Risk-taking) เปนหลักการที่เนนความสําคัญของการชวยให
ผูเรียนคํานวณความเสี่ยงในการที่จะพยายามใชภาษาทั้งในดานการรับสารและสงสาร ผูเรียนที่
ประสบความสําเร็จในการเรียนภาษาที่สอง ตองกลาเสีย่ งที่จะใชภาษา กลาทีจ่ ะไดรับการตําหนิ
และการชมเชยดวยความเต็มใจ มีความพยายามที่จะสงสารและรับสารที่เปนภาษาที่สองดวย
ความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเอง
4. ความเชื่อมโยงระหวางภาษากับวัฒนธรรม (The language-culture connection)
ภาษาและวัฒนธรรมมักจะเชื่อมโยงกันจนยากที่จะเขาใจในบางครั้งทีจ่ ะเรียนรูภาษาที่สองให
สําเร็จได ก็ตองเรียนรูว ัฒนธรรมของผูพูดภาษาที่สองไปดวย เมื่อใดที่ผูสอนสอนภาษา ผูสอน
จะตองสอนระบบของวัฒนธรรมประเพณี คานิยมและแนวทางการคิด ความรูสกึ และพฤติกรรม
ของภาษาไปดวย
หลักการทางดานภาษาศาสตร
1. อิทธิพลของภาษาแม (The native language effect) ผูเรียนภาษาที่สองทุกคนมักจะ
คิดเปนภาษาแมกอน แลวจึงแปลจากภาษาแมเปนภาษาที่สอง ทําใหมีบางสวนของภาษาแมเขา
มาปะปนอยูในภาษาที่สอง จึงทําใหเกิดอุปสรรคขัดขวางการเรียนรูภาษาที่สอง ซึง่ มีผลทําให
ผูเรียนประสบปญหาในการเรียนรูภาษาทีส่ อง ไมสามารถทําความเขาใจสาร และไมสามารถผลิต
สารดวยภาษาที่สองอยางถูกตอง
2. ความสัมพันธระหวางภาษา (Interlanguage) ผูเรียนภาษาที่สองมีแนวโนมที่จะกาว
ไปสูกระบวนการพัฒนาภาษาอยางเปนระบบหรือกึ่งระบบได โดยการใชประโยชนจากขอมูล
ปอนกลับของบุคคลอื่นมาชวยสงเสริมการพัฒนาภายในของภาษา ผูส อนเปนบุคคลเพียงคนเดียว
ที่ผูเรียนพูดภาษาอังกฤษดวย ดังนั้น ผูสอนจึงตองเปนผูใ หขอมูลปอนกลับแกผูเรียนอยาง
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เหมาะสมโดยคํานึงถึงความรูสึกนึกคิด และความรูความเขาใจของผูเรียนดวยวา ผูเรียนรูสึก
อยางไร คิดอยางไร และมีเหตุผลอยางไรจึงแสดงออกทางภาษาในลักษณะนัน้
3. ความสามารถในการสื่อสาร (Communicative competence) ผูสอนจะตองพัฒนาให
ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารใหดีทสี่ ุด โดยใหความเอาใจใสตอ การนําภาษาไปใช
(Language use) การใชภาษาจะตองใชภาษาอยางคลองแคลว ไมใชเพียงการใชภาษาอยาง
ถูกตองเทานัน้ จะตองใชภาษาทีเ่ ปนภาษาที่ใชกนั อยูจริง และเหมาะสมกับบริบท และจะตอง
สงเสริมใหผูเรียนนําภาษาทีเ่ รียนในหองเรียนไปใชในบริบทของชีวิตจริงดวย
Morrow (1981: 59-66) กลาวถึงหลักการสอนภาษาวามีหลักการสําคัญ 5 ประการ
1. รูวากําลังทําอะไร (know what you are doing) การเรียนการสอนทีผ่ านมา มักขาด
จุดประสงคปลายทางที่ชัดเจน โดยเฉพาะจุดประสงคของการเรียน ดังนั้นในการสอนภาษา ผูเรียน
จะตองตระหนักวาบทเรียนทีต่ นเรียนอยูเปนสิ่งที่ตองการและนําไปใชได
2. องครวมมีความสําคัญกวาสวนยอย (The whole is more important than the sum of
the part.) ซึง่ หมายถึงการแยกสอนเปนสวนยอย ๆ นัน้ ไมไดชวยใหผูเรียนเรียนรูการใชภาษาเพื่อ
สื่อความหมายไดเทากับการสอนรวมเปนกลุมใหญ ผูเ รียนควรไดรับการฝกฝนในสวนรวมและให
ใชภาษาไดในระดับที่เหนือประโยคขึ้นไป และเปนภาษาที่ใชจริงในสถานการณจริง
3. กระบวนการเปนสิ่งที่สําคัญเทา ๆ กับรูปแบบของภาษา (The Processes are as
important as the forms) เปาหมายในการสอนภาษาคือการ พัฒนาความสามารถของนักเรียนใน
การใชภาษาตางประเทศ ดังนั้นในการฝกฝนใหนักเรียนใชรูปแบบของภาษาจึงควรอยูในลักษณะ
ของกระบวนการสื่อสาร ซึ่งมีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ
3.1 ชองวางของขอมูล (Information gap) ในชีวิตจริงการสื่อสารจะเกิดขึ้น
ระหวางคนสองคนหรือมากกวานัน้ เมื่อคนใดคนหนึ่งรูขอ มูลบาอยางที่คนอืน่ ไมรูจุดประสงคของ
การสื่อสาร ก็เพื่อปดชองวางของขอมูลนี้
3.2 ทางเลือก (Choice) ผูใชภาษามีทางเลือกทางดานภาษา และขอมูลได
เหมาะสมกับความคิดที่เขาตองการแสดงออก
3.3 การใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) ผูใชภาษาตองไดรับขอมูลยอนกลับซึง่
กันและกัน
3.4 การใหผูเรียนไดพัฒนาการใชภาษานั้น จะตองใหเขามีโอกาสไดฝกภาษาโดย
อาศัยกิจกรรมสื่อสารในสถานการณจริง (To learn it, do it.)
3.5 ในการสอนภาษาครูไมควรเรงรัดกับขอผิดพลาด เล็ก ๆ นอย ๆ (Mistakes
are not always a mistake) ที่นกั เรียนกระทําโดยเฉพาะขอผิดพลาดในการออกเสียง กฎเกณฑ
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ไวยากรณ ทัง้ นี้จะทําใหเกิดบรรยากาศของการใชภาษาอยางแทจริงและนักเรียนจะเกิดความรูสึก
ในการใชภาษาของตน
Littlewood (1981: 17) ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา ซึ่งเปนสิง่
สําคัญและมีสวนชวยในการเรียนภาษา ดังนี้
1. เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกการใชภาษาในลักษณะทีเ่ ต็มสมบูรณ (WholeTask Practice) ในการฝกฝนและการใชภาษานัน้ ถานักเรียนไดรับการฝกเฉพาะทักษะแยกออก
จากกัน (Part-Skills) ยอมไมเปนการเพียงพอ นักเรียนควรไดรับการฝกทักษะตาง ๆ รวมเขา
ดวยกันโดยสมบูรณ (Total-Skills) ไมแบงมาฝกเปนทักษะเดี่ยว ๆ วิธกี ารที่จะชวยใหนกั เรียนไดมี
การฝกการใชภาษาในลักษณะดังกลาวนีค้ ือ การจัดกิจกรรมโดยมุงงานปฏิบัติหลาย ๆ ประเภท
และกิจกรรมนัน้ จะตองเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเรียนดวย
2. ชวยเพิม่ แรงจูงใจของนักเรียน (Improve motivation) เปาหมายสูงสุดของการเรียน
ภาษา คือความสามารถในการใชภาษาเพือ่ สื่อสารกับผูอื่น ดังนัน้ ถาสภาพในหองเรียนสัมพันธกับ
ความตองการในการเรียนภาษา ก็จะเปนแรงจูงใจใหนกั เรียนอยากเรียนมากขึ้น
3. ชวยใหการเรียนรูภาษาเปนไปอยางธรรมชาติ (Natural Learning) การเรียนรูภาษานัน้
เกิดขึ้นภายในตัวผูเรียนและเปนไปตามธรรมชาติ ในการสอนนัน้ ไมอาจทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ภาษาไดอยางสมบูรณ ดังนัน้ การที่ครูจะสอนใหนักเรียนรูภาษาก็จะตองอยูในลักษณะที่เปน
กระบวนการธรรมชาติ คือตองจัดใหนกั เรียนไดใชภาษา เพื่อสื่อสารกับผูอื่นจริง
4. ชวยสรางบริบทซึ่งมีสว นสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูภาษา (Create a context which
support learning) คือเปนการเปดโอกาสใหครูและนักเรียนสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน ซึง่
ความสัมพันธนี้ จะชวยสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่สนับสนุนใหผูเรียนแตละคนพยายาม
ที่จะเรียนรูภาษา
4.2 แผนการจัดการเรียนรู
รูปแบบการสอนแบบ AIMLP (GEOS Auckland thai moe, 2006) เปนรูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษเนนภาระงาน (A task based model of teaching) โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ผูเรียนมีสว นรวมในกิจกรรมทุกขั้นตอน
4.2.1 ขั้นการนํานักเรียนเขาสูบทเรียน (Activate)
4.2.1.1 นํานักเรียนเขาสูบทเรียน โดยการเขาหองสนทนา (Chat room)
เพื่อแนะนําหัวขอเรื่องที่จะเรียนคือ The world around us
4.2.1.2 ดึงดูดความสนใจใหนักเรียนมีสว นรวมโดยการถามความรูทวั่ ไป
และเพื่อเปนการเชื่อมโยงความรูเดิมของนักเรียนเขากับเรื่องที่จะสอน
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4.2.2 ขั้นการใหความรู (Input)
4.2.2.1 ครูตั้งคําถามเพื่อตรวจสอบความรูทั่วไปเกีย่ วกับเนื้อหา และถาม
คําถามเกี่ยวกับสิ่งที่จะสอน
4.2.2.2 ใหโอกาสผูเรียนไดศึกษาทําความเขาใจ ใจความหลัก หัวขอ
และคําศัพทของเนื้อหาดวยตนเอง โดยนักเรียนเขาเรียนคําศัพทจากเว็บไซต หากมีคาํ ศัพทคาํ ใดที่
นักเรียนไมทราบนอกเหนือจากที่มีในบทเรียน นักเรียนสามารถคลิกไปยังพจนานุกรมออนไลนได
4.2.3 ขั้นการเรียนรู (Meaning)
4.2.3.1 นักเรียนเปรียบเทียบความคิดรวบยอดจากการศึกษาดวยตนเอง
กับเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลวาตนเขาใจถูกตองหรือไม
4.2.3.2 ครูตั้งคําถามเกี่ยวกับรายละเอียดตาง ๆ ในเนื้อหาเพื่อตรวจสอบ
ความเขาใจ โดยการถามคําถามสรุปความคิดเห็นรวบยอด
4.2.3.3 ใหโอกาสนักเรียนไดมีเวลาศึกษารายละเอียดเนื้อหามากขึ้น
เพื่อใหเขาใจเนื้อหาอยางลึกซึ้ง พรอมทั้งสรุปความคิดรวบยอดจากเนือ้ หาได
4.2.4 ขั้นการใชภาษา (Language)
4.2.4.1 นักเรียนอานและทําแบบฝกหัดของบทเรียน
4.2.4.2 ครูสอบถามความเขาใจในเรื่องที่เรียน และใหเวลานักเรียนฝกให
มีความชํานาญ ตรวจสอบความถูกตอง
4.2.5 ขั้นผลงาน (Production)
4.2.5.1 นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สงมาทางระบบตาม
เวลาที่กาํ หนด
4.2.5.2 ครูตรวจแบบทดสอบจากทางระบบจากเครื่องของครู สงคะแนน
กลับไปใหนกั เรียน แลวบันทึกผลไว
4.3 ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
4.3.1 ความหมายของความสามารถในการเขียน ผูเชีย่ วชาญหลายทานได
กลาวถึงความสามารถในการเขียนไวดังตอไปนี้
โรนัลด วี ไวท (Ronald V. White, 1980 : 16) กลาวถึงความสามารถในการเขียนวา คือ
การที่ผูเขียนสามารถสรางและเรียงลําดับประโยคใหเชือ่ มโยงกันอยางถูกตองตามหลักไวยากรณ
และมีความสมเหตุสมผลเหมาะกับวัตถุประสงคของผูเขียน ตลอดจนเหมาะสมกับผูอานเพื่อให
สื่อสารในสิ่งทีต่ องการได
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แพทริเซีย จอหนสัน (Patricia Johnson, 1986 : 93) กลาวถึงความสามารถในการเขียน
วา คือการที่ผเู ขียนสามารถถายทอดเนื้อหาและรายละเอียดตาง ๆ ใหเปนขอความที่มีลักษณะ
ถูกตองทางไวยากรณ สามารถสื่อความได
วิเวียน แซมเมล (Vivian Zamel, 1987 : 268) กลาวถึงความสามารถในการเขียนวา คือ
การที่ผูเขียนสามารถเปดเผยความคิดของตนใหผูอา นทราบดวยการเขียนขอความ และจากการ
เขียนนี้ ผูเขียนก็จะไดเรียนรูค วามคิดของตนไปดวย
ดอนน ไบรน (Donne Bryne, 1988 : 1) กลาวถึงความสามารถในการเขียนวา ไมเพียง
เปนการเขียนสัญลักษณทางภาษาเทานัน้ แตหมายถึงกระบวนการถายทอดขอมูลและความคิด
ของผูเขียนออกมาเปนลายลักษณอักษร โดยมีการเรียบเรียงถอยคําและจัดลําดับความคิดอยาง
เหมาะสมเพื่อใหสามารถสื่อสารขอมูลไปสูผูอานไดตามวัตถุประสงคของผูเขียน
จากที่กลาวมาแลว สรุปไดวา ความสามารถในการเขียนคือ การที่ผเู ขียนสามารถสราง
และเรียงลําดับประโยคไดถูกหลักไวยากรณอยางสมเหตุสมผลและสื่อความไดตามวัตถุประสงค
เปนการใชกระบวนการทางความคิดที่เชื่อมโยงกับความรูทางภาษา เพื่อถายทอดความคิดออกมา
เปนงานเขียน
4.3.2 การวัดและประเมินความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
เนื่องจากการเขียนเปนทักษะที่ตองใชความรูความสามารถและอาศัยองคประกอบ
ทางการเขียนหลายอยาง การที่จะบงชี้คณ
ุ ภาพของผลงานหรือความสามารถในการเขียนนัน้ ตอง
อาศัยองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งคือ การวัดและการประเมินความสามารถในการเขียน ซึ่ง
ผูวิจัยไดรวบรวมหลักการของการวัดและการประเมินผลการเขียนโดยทั่วไปซึ่งมีผูกลาวไวมากมาย
และจากการศึกษารวบรวมขอคิดเห็นตาง ๆ ของบรรดาผูเชี่ยวชาญดานการเขียนทั้งหลาย
สามารถแยกเนื้อหาสาระของการวัดและประเมินผลดังกลาวได 2 ประเด็นคือ หลักการวัดและ
ประเมินความสามารถในการเขียน และการตรวจใหคะแนนงานเขียน
4.3.3 สําหรับวิธีการวัดและประเมินผลทักษะการเขียนนัน้ อาจแยกไดเปน 3
ลักษณะ คือ
4.3.3.1 การวัดเฉพาะทักษะการเขียนอยางเดียว เชนการบรรยายภาพ
หรือการวัดทักษะการเขียนทีส่ ัมพันธกับทักษะอื่น ๆ เชน ฟง-เขียน อาน-เขียน พูด-เขียน เปนตน
หมายความวานักเรียนอาจเขียนตามคําบอก หรือเขียนสรุปความจากเรื่องที่ไดฟง หรืออาน
4.3.3.2 การวัดจุดยอยหรือวัดรวมสรุป ไดแก
4.3.3.2.1 การวัดจุดยอยของทักษะการเขียน เชน การเขียน
เครื่องหมายวรรคตอน การใชไวยากรณเรือ่ งใดเรื่องหนึ่ง การเรียงคําในประโยค การสะกดคํา
เปนตน
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4.3.3.2.2 การวัดรวมสรุปของทักษะการเขียน เชน การเขียน
เรียงความตามแนวที่กาํ หนดหรือเขียนโดยเสรี การเขียนบรรยายภาพ การเขียนเรียงลําดับประโยค
ที่สับสนใหเปนประโยคที่แสดงเหตุการณตอเนื่องกัน
4.3.3.3 การวัดทักษะการเขียนทางตรงหรือวัดทางออม การวัดทักษะการ
เขียนทางตรงนั้น คือ การใหนักเรียนลงมือเขียนจริง (Production) แตในทางปฏิบัติ บางครั้งมี
อุปสรรคบางประการจึงจําเปนตองวัดทางออมโดยใชวิธกี ารที่สัมพันธกบั การเขียน คือ การะลึกได
(Recognition) ตัวอยางเชน วัดความสามารถของนักเรียนที่จะบอกไดวาในขอความที่กาํ หนดให
นั้น ประโยคใดไมสมควรอยูในขอความ เพราะไมมีเนื้อความเกี่ยวของ (Irrelevant) กับขอความนัน้
เมื่อนักเรียนมีความสามารถในระดับระดับระลึกได (Recognition) ก็จะถายโยงไปใชในระดับการ
เขียนจริง ๆ (Production) ดวย การวัดทางออมนี้ชวยใหมีการวัดและประเมินผลทักษะการเขียน
ไดมากขึ้น
จากหลักการวัดและประเมินความสามารถในการเขียนทีผ่ ูเชี่ยวชาญไดกลาวมาแลว
ขางตน สามารถสรุปไดวา การวัดความสามารถในการเขียนนั้น ควรคํานึงถึงองคประกอบหรือ
ทักษะที่เปนพืน้ ฐานสําคัญของการเขียน ไดแก ทักษะดานไวยากรณ และลีลาภาษา การเรียบเรียง
เนื้อหา การใชกลไกในการเขียน ตลอดจนการดําเนินเรื่องไดอยางสอดคลองสัมพันธกัน ซึ่งการ
ประเมินการเขียนนั้นสามารถแยกวัดเปนทักษะยอยหรือวัดทักษะโดยรวมขึ้นอยูก บั วัตถุประสงค
ของการวัดนั้น ๆ
4.3.4 การตรวจใหคะแนนงานเขียน จากหลักการวัดและประเมินการเขียน
ดังกลาวขางตน ไดมีผูเสนอรูปแบบของการตรวจใหคะแนนงานเขียนไวตาง ๆ กัน ดังนี้
4.3.4.1 เจ บี ฮีตัน (J. B. Heaton 1975 : 133-139) ไดเสนอวิธกี ารตรวจ
ใหคะแนนงานเขียนไวดังนี้คอื
4.3.4.1.1 วิธที ี่อาศัยความรูส ึกของผูตรวจเปนเกณฑ
(Impression Method) วิธีนอี้ าจใชผูตรวจเพียง 1 คนหรือมากกวา 1 คน แตโดยทั่วไปวิธีนจี้ ะใช
ผูตรวจ 3 หรือ 4 คนใหคะแนนงานเขียนแตละชิ้น แลวรวมคะแนนที่ไดจากผูตรวจทัง้ หมดมาหา
คาเฉลี่ย
4.3.4.1.2 วิธที ี่อาศัยการวิเคราะห (Analytic Method) การตรวจ
ดวยวิธนี ี้จะขึน้ กับแผนการตรวจที่ผูตรวจหรือคณะผูตรวจไดสรางขึ้น โดยแยกคุณลักษณะของงาน
เขียนออกเปนดานตาง ๆ ซึง่ เหมาะสมกับการใชในหองเรียนอยางมาก ผูตรวจสามารถแนบใบ
คะแนนไวตอนทายงานเขียนเพื่อใหผูเรียนทราบวา คะแนนในแตละสวนของตนเปนอยางไร
ดังตัวอยางการใชมาตราสวนประเมินคาแบบ 5 คะแนน ดังตอไปนี้
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รายการ
5 4
3
2 1
-ไวยากรณ (Grammar)
-คําศัพท) Vocabulary)
-กลไกในการเขียน )Mechanics)
-ความคลองดานลีลาและการสื่อความหมาย
(Fluency : Style and Ease of Communication)
- ความสัมพันธของขอความ) Relevance)
4.3.4.2 เอช แอล จาคอบส และคณะ (H.L. Jacobs, et al., 1981 : 89105) ไดเสนอรูปแบบการตรวจเรียงความอีกวิธหี นึง่ ทีเ่ รียกวา ESL Composition Profile โดย
ผูตรวจตองตัดสินความเรียงทั้งเรื่องวา ผูเขียนไดสื่อความคิดและความหมายที่ตองการสื่อไปยัง
ผูอานไดหรือไม ถาได แสดงวาผูเขียนสามารถเรียบเรียงขอมูลและความคิดถายทอดผานขอความ
ที่สอดคลองกันอยางเปนระบบทําใหบรรลุจุดมุงหมายได อยางไรก็ตาม มีสาเหตุบางประการทีท่ ํา
ใหเกิดความไมเชื่อมั่นในการตัดสินคุณภาพงานเขียนของผูตรวจแตละคน เนื่องจาก ผูตรวจแตละ
คนอาจมีเกณฑในการตรวจที่แตกตางกัน หรือผูตรวจบางคนอาจลําเอียงโดยไมรูตัว ดวยความ
คาดหวังความสามารถของผูเ ขียนไวกอนลวงหนา หรืออาจใหคะแนนจากสวนที่ปรากฏใหเห็น
เทานัน้ เชน ลายมือ คําที่สะกดผิด หรือกลไกทางภาษา และความผิดพลาดทางไวยากรณอื่น ๆ ที่
ไมใชเกณฑในการสื่อสาร อีกทัง้ ผูตรวจบางคนมีจุดเนนในการตรวจไมเหมือนกัน เชน บางคนอาจ
เนนใหคะแนนความคิดของผูเขียนเปนสําคัญ หรือบางคนอาจพิจารณาวิธกี ารเรียบเรียงและ
วิเคราะหขอมูลเปนสําคัญ ดวยเหตุดงั กลาว จาคอบสจงึ เสนอแนวการตรวจ ESL Composition
Profile ซึ่งสามารถควบคุมเหตุตาง ๆ เหลานี้ได โดยพิจารณางานเขียนในลักษณะรวม ๆ จากการ
แบงใหคะแนนสวนสําคัญ 5 สวนดังนี้
1. เนื้อหา
(Content)
30 คะแนน
2. การเรียบเรียง (Organization)
20 คะแนน
3. คําศัพท
(Vocabulary)
20 คะแนน
4. การใชภาษา (Language use)
25 คะแนน
5. กลไกภาษา (Mechanics)
5 คะแนน
แตละสวนมี 4 ระดับ คือ
1. ดีมาก ถึงดีเยี่ยม
2. ปานกลางถึงดี
3. ออนถึงใชได
4. ออนมาก

(Very Good to Excellent)
(Average to Good)
(Poor to Fair)
(Very Poor)
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5. หลักเกณฑการจัดโครงการโรงเรียนสองภาษาฉบับยอ (Mini English Program) ของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
แนวการดําเนินการ
5.1 การเสนอโครงการ
โรงเรียนใดจะจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษให
เสนอโครงการซึ่งมีรายละเอียดตามหัวขอเรื่องที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาธิการขั้น
พื้นฐานกําหนด โดยโรงเรียนเสนอโครงการผานสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขึน้ พื้นฐานจะดําเนินการพิจารณาโครงการตามแผนภูมิการทํางาน และ
จะแจงผลการพิจารณาใหทราบเปนลายลักษณอักษร
5.2 ระยะเวลาการเสนอโครงการ
ใหโรงเรียนเสนอโครงการผานตามลําดับถึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภายในวันที่ 1 ตุลาคม กอนปการศึกษาทีจ่ ะเริ่มดําเนินการจัดการเรียนการสอน
5.3 เงื่อนไขการดําเนินโครงการ
5.3.1 โรงเรียนจะตองไดรับอนุมัติโครงการกอน จึงจะจัดการเรียนการสอนตาม
โครงการได
5.3.2 ถาเสนอโครงการใหพจิ ารณาหลังจากระยะเวลาที่กําหนดไวในขอ 2
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานจะพิจารณาใหดําเนินการในปการศึกษาถัดไป
5.3.3 โรงเรียนที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินการแลว ภายใน 2 ป ถาไมดําเนินการ
ใหถือวาโครงการนัน้ สิ้นสุด หากประสงคจะดําเนินโครงการอีกใหเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ใหมอีกครั้ง
5.4 การรับนักเรียน
5.4.1 รับทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนชาวตางชาติ
5.4.2 จํานวนนักเรียนในหองเรียน กําหนดหองละไมเกิน 30 คน และใหมีครู
ประจําชั้น 1 คน ครูผูสอนที่เปนชาวตางชาติประจําวิชาตาง ๆ ในสัดสวนที่เหมาะสม
5.5 ครูผูสอนวิชาทีใ่ ชภาษาอังกฤษ กําหนดดังนี้
5.5.1 คุณวุฒิและประสบการณ ครูผูสอนตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทาในสาขาวิชาที่สอน หรือมีประกาศนียบัตรการสอน หรือประกาศนียบัตรครู หรือตองไดรับ
การอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการการเรียนการสอน หรือมีประสบการณการสอนไมนอยกวา
1 ป และมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลวทุกทักษะ ทัง้ ดานการฟง พูด
อานและเขียน
5.5.2 ความสามารถดานภาษาอังกฤษ

61

5.5.2.1 ครูชาวตางชาติตองเปนผูที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม
(Native speaker) และมีวฒ
ุ ิไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีความรูดาน ELT
5.5.2.2 ครูที่ไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมตองมีความรูท าง
ภาษาอังกฤษเปนอยางดี โดยผานการทดสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือสถาบันอืน่ ที่ไดรองรับ
มาตรฐานและมีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
5.6 หนังสือเรียน
5.6.1 ใหนักเรียนจัดหาหนังสือที่เปนภาษาไทยครบถวน ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
5.6.2 หากโรงเรียนจัดทําหนังสือแบบเรียนที่บุคลากรของโรงเรียนเรียบเรียงขึ้นเอง
ตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการกอนนําไปใช
5.6.3 ใหโรงเรียนจัดหาเอกสารประกอบการเรียนการสอน หนังสือแบบฝกหัด
หรือหนังสืออานเพิม่ เติมทีเ่ ปนภาษาอังกฤษ สําหรับใชประกอบการเรียนการสอน ใหโรงเรียนจัดหา
ใหครบทุกวิชา โดยมีจาํ นวนที่เหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหาหลักสูตร และใหโรงเรียนระบุ
รายการจํานวนหนังสือภาษาไทย ภาษาตางประเทศที่จะจัดไวใชในหองสมุด และทีจ่ ะใชในการ
เรียนการสอนไวในโครงการ
5.7 วัสดุอุปกรณและสื่อการสอน
โรงเรียนตองจัดใหมีวัสดุอุปกรณและสื่อการสอนใหเหมาะสมและครบถวนใหเพียงพอตอ
การเรียนการสอนตามหลักสูตร
5.8 อาคารสถานที่
โรงเรียนตองจัดใหมีหองเรียน หองประกอบ หองปฏิบัติการ และโรงฝกงานสําหรับนักเรียน
ตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึน้ พืน้ ฐานเปนอยางนอย
5.9 ระดับชั้นที่เปดสอน
ใหเปดการจัดการสอนตั้งแตชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน ถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายสามัญ ในปการศึกษาแรกทีจ่ ะเริ่มดําเนินการใหเปดการสอนชั้นตนของแตละระดับ
(ป.1/ม.1 และ/หรือม.4) และเปดสอนเพิม่ ปละชั้นตามลําดับ
6. ความคงทนในการจํา
บลูมและคณะ (Bloom and others, 1978) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความรูของมนุษย
ดานพิสยั ซึ่งประกอบดวยความรูตามขั้นตอนตาง ๆ 6 ขั้นตอนดังนี้
1. ความจํา
2. ความเขาใจ
3. การนําไปใช
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4. การวิเคราะห
5. การสังเคราะห
6. การประเมินคา
จากลําดับขัน้ ความรูตามแนวคิดของบลูมและคณะจะเห็นไดวา ขัน้ ตอนความจําเปน
พื้นฐานของลําดับความรู ดังนัน้ ความจําและการเรียนรูจงึ เปนของคูกัน ซึ่งกลาวไดวา การเรียนรู
นั้นคือความจํานัน่ เอง (Cemak, 1972) การที่จะจดจําสิ่งที่ไดเรียนมามากนอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู
กับองคประกอบหลายอยางซึ่งองคประกอบที่นา สนใจคือ กระบวนการเรียนรู ซึง่ Gagne (1970)
ไดอธิบายขั้นตอนของกระบวนการเรียนรูไวดังนี้
1. การสรางหรือทําความเขาใจ ผูเรียนจะตองใหความสนใจ ใสใจ และรับรูสิ่งตาง ๆ จาก
สถานการณของสิ่งเรา ผานประสาทสัมผัสและแปลความหมายของสิ่งที่รับรูนนั้ ๆ ทั้งนี้ก็แลวแต
ความสามารถและประสบการณเดิมของแตละบุคคล
2. ขั้นการเรียนรูหรือขั้นการรับเอาไว ในขัน้ นี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบประสาท
เกิดเปนความสามารถอยางใหมขึ้น
3. ขั้นเก็บเอาไวในความจํา ในขั้นนี้สิ่งที่รับเอาไวจะถูกเก็บไวในสวนของความจําในสมอง
ระยะเวลาของการเก็บไวนี้แตกตางกันแลวแตบุคคล สถานการณ และสิ่งแวดลอม
4. ขั้นการรื้อฟน หรือระยะฟน ความจํา เปนขั้นที่นาํ เอาสิง่ ที่เรียนรูมาและเก็บไวในสวนของ
ความจําในสมองมาใช ซึ่งจะออกมาในรูปของพฤติกรรมหรือการกระทําที่สงั เกตหรือวัดไดโดย
บุคคลอื่น การรื้อฟนนี้อาจออกมาโดยพฤติกรรมที่บง ถึงหรือพาดพิงไปถึงการใชความสามารถของ
สติปญ
 ญา เชน การคิดแกปญหา การวิเคราะห การประเมินคาสิง่ ตาง ๆ ได
กระบวนการเรียนรูจะเกิดขึ้นได จะตองเริ่มขึ้นจากการสรางความเขาใจตอสถานการณ
ของสิ่งเราโดยการรับรูและตีความหมายจนเกิดการเรียนรูเปนความสามารถอยางใหมขึ้น แลวเอา
สิ่งที่ไดเรียนรูม าเก็บไวในสวนของความจําชั่วระยะเวลาหนึง่ เมื่อจะนํามาใชก็รื้อฟนสวนที่เก็บไวใน
ความจํานัน้ ออกมาในลักษณะของการกระทําที่สงั เกตได (Gagne,1970) ในระบบความจําของ
มนุษยจะแบงขั้นความจําออกเปน 3 ขั้น ดังนี้
1. ความจําการรูสึกสัมผัส (Sensory Memory) หมายถึง การคงอยูข องความรูสึกหลังจาก
ที่การเสนอสิ่งเราสิ้นสุดลง (ชัยพร วิชชาวุธ, 2520) ความจําชนิดนี้เปนความจําระยะสั้นโดยมากจะ
สูญหายไปเกือบหมดภายในเวลาประมาณ 1 วินาที (ไสว เลี่ยมแกว, 2528) จะมีขอมูลบางสวน
เทานัน้ ที่ถกู สงตอไปยังความจําระยะสัน้ (โยธิน ศันสนยุทธ และคณะ, 2533) ความจําการรูสึก
สัมผัสนี้ ถาสิง่ เราเขาไปทางตาความจําที่เกิดขึ้นเรียกวา ความจําภาพติดตา (Iconic) ถาสิง่ เราเขา
ไปทางหูความจําที่เกิดขึ้นก็เรียกวา ความจําเสียงกองหู (Echoi) และถาเขาไปทางอวัยวะ
เคลื่อนไหวก็เรียกวา ความจําการกระทํา (Enative) (ไสว เลี่ยมแกว, 2528)
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2. ความจําระยะสั้น (Shot-term Memory หรือ STM) คือ ความจําหลังจากที่ไดรับการ
ตีความ จึงเกิดการเรียนรูและจะอยูในความจําระยะสัน้ เราใชความจําระยะสัน้ สําหรับการทํางาน
ชั่วคราว เพื่อใชใหเปนประโยชนในขณะทีจ่ ําอยูน ั้น (ชัยพร วิชชาวุธ, 2525) ซึ่งความจําระยะสั้นนี้
จะเก็บสิง่ ที่ไดเรียนรูไวเพียง 1-2 วินาที และจะเลือนหายไป (กมลรัตน หลาสุรวงษ, 2528) อีกทั้ง
ความจําระยะนี้เปนกระบวนการที่ตอเนื่อง โดยมีการเขารหัสหรือเปนการแปลงสารจากลักษณะ
หนึง่ ไปแฝงไวในสารอีกลักษณะหนึง่ ซึง่ มีการเขารหัสเปนภาพ เปนเสียง และเปนความหมาย การ
ลืมในระบบนีเ้ กิดจากการถูกรบกวน แตถามีเวลาทบทวนนาน ๆ ก็จะคงสารหรือจําไวไดนาน และ
ทําใหสารเขาไปเก็บในระบบ LTM ไดมากขึ้น (ไสว เลีย่ มแกว, 2528) ประโยชนของความจําระยะ
สั้นคือ การชวยใหขอมูลทีเ่ รารับเขามาเดิมยังคงอยูตอไปไดระยะหนึง่ จนกระทัง่ เราสามารถรับรู
ขอมูลที่เขามาใหมไดโดยตลอดและตีความหมายได เชน เมื่อเราฟงคําตน ๆ ของประโยค เรายังจับ
ใจความและตีความหมายไมได ตอเมื่อเราฟงคําตอ ๆ ไปจนกระทั่งจบประโยคจึงจะเขาใจ
ความหมายได การที่ขอมูลเก็บไวไดในความจําระยะสัน้ เพียงชวงเวลาสั้นมากนัน้ เปนสิ่งที่ดีทาํ ให
เราสามารถรับรูขอมูลใหมเขามาแทนที่ได หากขอมูลเกายังคงคางอยูน านเกินควร อาจจะเปนการ
รบกวนการเรียนรูและตั้งใจรับรูในขณะนัน้ เพราะเรายอมตองการที่จะเอาใจใสตองานในขณะนัน้
มากกวาที่จะใหขอมูลเดิมซึ่งไมมีประโยชนมากีดขวางอยู (โยธิน ศันสนยุทธ และคณะ, 2533)
3. ความจําระยะยาว (Long-term Memory หรือ LTM) คือระบบความจําทีเ่ ก็บสิง่ ทีเ่ รียนรู
หรือรับรูไวอยางถาวร (โยธิน ศันสนยุทธ และคณะ, 2533) โดยจะมีการคงอยูของสิง่ ที่เรียนรูเขาไป
ไดนานกวา 30 วินาทีขนึ้ ไป (ไสว เลี่ยมแกว, 2528) เราจะไมรูสึกในสิ่งที่จําอยูในความจําระยะยาว
แตเมื่อตองการใชหรือมีสิ่งเรามาสะกิดใจก็สามารถรื้อฟนขึ้นมาได (ชัยพร วิชชาวุท, 2525) โดย
การนําสิ่งนั้น ๆ ออกมาใชไดทุกเวลาที่ตองการ เชน สามารถจําบทเพลงบางบทที่เรียนมาตั้งแต
ระดับอนุบาลหรือระดับประถมศึกษาได แมเวลาจะผานไปเปนสิบ ๆ ปแลวก็ตาม สิ่งตาง ๆ ที่ผา น
เขาไปในระบบความจําระยะยาวนัน้ เปนสิง่ ที่ผา นเขามาในระบบความจําระยะสัน้ ถายทอดไปอยู
ในระบบความจําระยะยาวได ซึ่งผิดกับบางสิ่งบางอยางที่ผูเรียนไมสนใจจดจํา เมื่อผานเขามาใน
ระบบความจําระยะสั้นแลวก็จะเลือนหายไป (กมลรัตน หลาสุรวงษ, 2528)
กลาวโดยสรุปคือ ในระบบความจําเมื่อขาวสารหรือสถานการณของสิง่ เราตาง ๆ ทีม่ า
สัมผัสกับระบบประสาทการรับรูและสงเขาไปในระบบความจําของมนุษยซ่งึ จะถูกแบงขั้นของ
ความจําออกเปนขั้นแรก คือ ความจําการรูสึกสัมผัส (Sensory Memory) ขาวสารหรือสถานการณ
ตาง ๆ ของสิ่งเราในขั้นนี้จะหยาบและอาจสูญหายไปไดอยางรวดเร็วหากไมมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในขั้นตอนตอไป ขั้นที่สองคือ ความจําระยะสั้น (Short-term Memory หรือ STM) เปนความจํา
หลังการรับรูในระยะสัน้ ๆ และอาจสูญหายไปไดงายหากมนุษยมิไดตั้งใจจดจอยูในสิ่งทีก่ ําลังจํา
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และขั้นที่สามคือ ความจําระยะยาว (Long-term Memory หรือ LTM) เปนความจําที่มีความคงทน
ถาวรมากกวาความจําระยะสั้นหลังจากทีม่ นุษยมีใจจดจอกับขาวสารนั้น (ไสว เลีย่ มแกว, 2528)
ในสวนของความจําระยะสัน้ และความจําระยะยาวจะเกิดขึ้นหลังจากการเรียนรู มนุษยใช
ความจําระยะสั้นสําหรับการจดจําเพียงชัว่ คราว ความจําระยะยาวจําเปนความจําทีค่ งทนกวา
ความจําระยะสั้น มนุษยจะไมรูสึกในสิ่งที่จาํ อยูในความจําระยะยาว แตเมื่อตองการใชหรือมีสิ่งใด
มาสะกิดก็สามารถจะรื้อฟน ขึ้นมาได (ชัยพร วิชชาวุธ, 2520) ความจําระยะยาวนีก้ ค็ ือความคงทน
ในการจํานัน่ เอง ซึง่ หมายถึง การคงไวซงึ่ ประสบการณหรือความรูในชวงเวลาหนึ่งหลังจากเกิดการ
เรียนรูไปแลว (เผชิญ สังขนอ ย, 2527) อีกทั้งกาเย (Gagne, 1970) ไดกลาวถึงความคงทนในการ
จําไววา เปนการสะสมสิ่งที่เรียนรูซึ่งก็คือความสามารถในการเก็บรักษาหรือสะสมสิง่ ที่ไดเรียนรูให
คงอยู หรือกลายเปนความจําระยะยาว
จากความหมายของความคงทนในการจําที่กลาวมานัน้ สามารถสรุปไดวาความคงทนใน
การจําเปนความสามารถในการสะสมความรูหรือประสบการณ รวมทัง้ พฤติกรรมตาง ๆ ที่ไดเรียนรู
มาแลวในชวงระยะเวลาหนึง่ ซึง่ สามารถวัดออกมาไดแมวาเวลาจะผานไปแลว
ปจจัยทีท่ ําใหเกิดความคงทนในการจํา
สิ่งสําคัญที่จะชวยใหเกิดความคงทนในการจําอาจสรุปได 2 ประการ ไดแก ประการแรก
คือ ลักษณะความตอเนื่องหรือความสัมพันธกนั ของประสบการณที่จะทําใหเกิดการเรียนรู ประการ
ที่สอง คือ การทบทวนสิง่ ที่ไดเรียนไปแลวอยูเสมอ (ไสว เลี่ยมแกว, 2528) ซึ่งหลังการเรียนรูสิ่งใด ๆ
หากไมมีการทบทวน อัตราการจําจะลดลงเรื่อย ๆ จากผลการวิจยั ของ Buddeley (1976) ได
ทดสอบการจําพยางคไรความหมายและไมมีการทบทวน พบวาชวงแรก ๆ ความจําจะลดลงอยาง
รวดเร็ว ในระยะเวลาเพียง 1 ชั่วโมง ความจําจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึง่ หลังจากนั้นอัตราการจํา
จะลดลงอยางชา ๆ จนเหลือเพียงรอยละ 10 เมื่อเวลาผานไป 1 สัปดาห แตถาหากมีการทบทวน
อยูเสมอแลว ชวงระยะเวลาที่ความจําระยะสั้นจะฝงตัวกลายเปนความจําระยะยาวหรือความ
คงทนในการจํานัน้ ประมาณ 14 วันหลังจากที่ไดผานการเรียนรูไปแลว (ชัยพร วิชชาวุธ, 2520)
นอกจากนี้ ยังมีปจจัยตาง ๆ ที่มีอทิ ธิพลตอความคงทนในการจํา ดังตอไปนี้
วารินทร รัศมีพรหม (2532) ไดกลาวถึงหลักการเกีย่ วกับความคงทนในการเรียนรูไวดังนี้
1. การเรียนรูสงิ่ ที่มีความหมายตอผูเรียนจะทําใหผูเรียนเรียนไดเร็ว และจําไดนานกวาสิ่งที่
ไรความหมาย
2. การเรียนรูท ี่จะเชื่อมโยงวัตถุ หรือเหตุการณที่เกี่ยวของกันมากกวา 2 อยางขึ้นไปจะ
เกิดขึ้นได ถานําวัตถุหรือเหตุการณนนั้ ไวตดิ กันหรือตอเนือ่ งกัน หลักการนี้มาจากหลักความใกลชิด
(Proximity) และหลักการความตอเนื่อง (Contiguity)
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3. ความถี่ของสิ่งเรา (Stimulus) และการตอบสนองสิง่ ที่เกิดขึ้นเหมือนหรือคลายกัน มี
อิทธิพลตอการเรียนรูตามกฎความถี่ของ Thorndike การกระทําซ้ํา ๆ หรือการซักซอมนั้นจะเกิด
ประโยชนอยางดีตอความคงทนของขอมูลระยะสั้น ๆ แตกระบวนการทีใ่ ช เชน การใชรหัสการเสริม
แตง และการถายทอดเปนอยางดี จะเปนสิ่งสําคัญสําหรับความคงทนของขอมูลความจําในระยะ
ยาว การกระทําซ้ํา ๆ เปนสิ่งจําเปนในการเรียนทักษะ และเปนสิง่ จําเปนในการเรียนรูสิ่งที่ไร
ความหมาย ดังนัน้ ผูออกแบบสารจึงตองออกแบบสารใหมคี วามหมายที่ผูเรียนสามารถจําไดดีขึ้น
4. การเรียนรูขนึ้ อยูกับผลการเรียน ถาผลการเรียนนั้นใหความชืน่ ชอบ ลดความตึงเครียด
มีประโยชนเปนการใหรางวัล หรือขอมูลทีต่ องการใหเรียนรู อีกทั้งจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
คงทนมากขึ้นตามกฎของ Thorndike คือ Law of Effect
อเนกกุล กรีแสง (2521) อางถึงใน พินทุมดี สิงหเสนี, 2541 ไดเสนอแนะวิธีชวยใหเกิด
ความคงทนในการเรียนรูแกผูเรียนไว 2 ประการ คือ
1. การจัดบทเรียนใหมีความหมาย (Meaningfulness) ไดแก
1.1 การสรางสื่อสัมพันธ
1.2 การจัดเปนระบบไวลวงหนา
1.3 การจัดลําดับขั้น
1.4 การจัดเขาเปนหมวดหมู
2, การจัดสถานการณชว ยการเรียนรู (Mathemagenic) ไดแก
2.1 การทบทวนบทเรียนภายหลังที่อานจบไปแลวแตละครั้ง
2.2 การจัดอยางมีหลักเกณฑ
2.3 การสรางจินตนการใหสมั พันธกับสิง่ ทีต่ องจํา
Ebbinghous อางถึงใน พินทุมดี สิงหเสนี, 2541 ไดทําการศึกษาเรื่องความจําของคนเรา
โดยใหทองคําที่ไมมีความหมาย (non sense syllables) พบวา
เวลาผานไปหลังจากเรียนแลว 20 นาที คนเราจะจําไดประมาณ 58 %
เวลาผานไปหลังจากเรียนแลว 1 ชั่วโมง คนเราจะจําไดประมาณ 42 %
เวลาผานไปหลังจากเรียนแลว 9 ชั่วโมง คนเราจะจําไดประมาณ 35 %
คนเราจะจําไดประมาณ 30 %
เวลาผานไปหลังจากเรียนแลว 2 วัน
เวลาผานไปหลังจากเรียนแลว 31 วัน คนเราจะจําไดประมาณ 20 %
ผลหารทดลองสรุปไดวา เวลามีผลตอการจําของคนเรา เวลายิ่งผานไปนานความจําจะยิง่
ลดลง แตอัตราระหวางความจําและเวลาไมเปนสัดสวนตายตัว
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งานวิจัยที่เกีย่ วของกับความคงทนในการจํา
สําหรับการศึกษาเกีย่ วกับความคงทนในการจําของเด็กทีม่ ีความบกพรองทางการไดยิน
นั้นไดมีการศึกษาความคงทนในการจํา ซึ่งเปนผลมาจากการใชสื่อและวิธีการสอนที่แตกตางกัน
เชน สมพร แสนโคตร (2530) ไดศึกษาผลการใชหนังสือที่เปนแบบฝกหัดทักษะทางคณิตศาสตร
เบื้องตนสําหรับเด็กหูหนวก ชั้นประถมปที่ 3 พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะ
คณิตศาสตรเบื้องตนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวา
นักเรียนทีเ่ รียนโดยไมใชแบบฝกทักษะอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01
วิรัตนชัย ยงวณิชย (2535) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ความคงทนใน
การเรียนรู และทัศนคติตอรูปแบบหนังสือของนักเรียนทีม่ ีความบกพรองทางการไดยินที่อาน
หนังสือทีม่ ีเนือ้ หาเปนภาษาเขียนรวมกับภาพทาภาษามือ กับหนังสือที่เนื้อหาเปนภาษาเขียนอยาง
เดียว ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียน และทัศนคติของนักเรียน
ที่อานหนังสือที่มีเนื้อหาเปนภาษาเขียนรวมกับภาพทาภาษามือสูงกวานักเรียนกลุมทีเ่ รียนดวย
หนังสือทีม่ ีเนือ้ หาเปนภาษาเขียนแตไมมภี าพทาภาษามือ

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี้เปนการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาผลของการเรียนบทเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกที่มีตอผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความ
คงทนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี้เปนการวิจยั เชิงทดลอง ซึง่ ผูวิจยั ไดจัดแบบแผนการทดลองไวดังนี้

O1 , O2 แทน
X1
แทน
X2

แทน

O3 , O4 แทน
R1 , R2 แทน
R3 , R4 แทน

Treatment Group 1

O1 X1 O3 R1 R3

Treatment Group 2

O2 X2 O4 R2 R4

การทดสอบกอนเรียน
การทดลองการเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกในการจดบันทึกการเรียนรู ประเภท
บันทึกการเรียนรู (learning log)
การทดลองการเรียนบนเว็บโดยใชใชบล็อกในการจดบันทึกการเรียนรู ประเภท
สวนบุคคล (personal journals)
การทดสอบหลังเรียน
ผลการสอบวัดความคงทนในการเรียน หลังทดลองแลว 1 สัปดาห
ผลการสอบวัดความคงทนในการเรียน หลังทดลองแลว 2 สัปดาห

ขั้นตอนการวิจยั มีดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ งานวิจัยทั้งในและตางประเทศ เกี่ยวกับหลักการ
พื้นฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวิธีการเรียนโดยใชบนั ทึกการเรียนรูว ิชาภาษาอังกฤษ
การเรียนดวยบล็อก การเรียนบนเว็บ และความคงทนในการจํา
2. การกําหนดประชากรและกลุม ตัวอยาง
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5. การทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล
6. การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล
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การศึกษาคนควาขอมูล
การศึกษาคนควาขอมูลเบื้องตนมีขนั้ ตอนในการดําเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด หลักการ องคประกอบ และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของกับการเรียนโดยใชบันทึก
การเรียนรู การเรียนดวยบล็อก การเรียนบนเว็บ และศึกษารูปแบบการเรียนบนเว็บ การเรียนโดย
การบันทึกการเรียนรู และการเรียนโดยใชบล็อกวิชาภาษาอังกฤษ
2. ศึกษาแนวคิด หลักการ องคประกอบ จากเอกสาร งานวิจัยและเว็บไซตที่เกี่ยวของ
3. วิเคราะห สรุปประเด็นสําคัญจากเอกสาร รายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ และสังเคราะห
เปนขอความรู เพื่อนํามาใชประกอบการวิจัย สรางเครื่องมือในการวิจยั
สรุปผลการสังเคราะหแนวทฤษฏีที่เกีย่ วของกับการวิจัย

1.1 วิเคราะหผูเรียน ทรัพยากรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
1.2 กําหนดวัตถุประสงค
1.3 ออกแบบการเรียนการสอน
1.4 เลือกเนื้อหาที่เหมาะสม
1.5 ออกแบบการวางโครงสรางและการเชือ่ มโยง
1.6 พัฒนาเว็บเพจโดยใชแผนโครงเรื่อง
1.7 นําเว็บไปใชในการเรียนการสอน
1.8 ประเมินผลการใชงาน

3

3
3

3
3
3

3
3

Bailay and Blyhe,
1988

Quinlan, 1997

Arvanitis, 1997

1. ดานการออกแบบการเรียนการสอนบน
เว็บ

Hirumi and
Bermudez, 1996

ตารางที่ 1 การสังเคราะหดา นการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ

3

3
3

3
3

3
3

3

3

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของดานการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ
ขางตน ผูวิจยั ไดวิเคราะห และสังเคราะห เพื่อนํามาใชประกอบการวิจยั มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. วิเคราะหทรัพยากรตาง ๆ ที่เกีย่ วของและศึกษาคุณลักษณะของกลุม ตัวอยางเกีย่ วกับ
พื้นฐานการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และพืน้ ฐานการใชอินเทอรเน็ต ผูสอนวิเคราะหความตองการ
ของผูเรียน รวมทั้งจุดแข็งและจุดออนของผูเรียน
2. กําหนดวัตถุประสงคโดยพิจารณาวาเปาหมายของการสรางเว็บไซตนี้เพื่อการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษบนเว็บโดยใชบล็อกในการจดบันทึกการเรียนรู จากนั้นจึงกําหนดเปาหมาย
และกิจกรรม
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3. ออกแบบการเรียนการสอน รางเคาโครงแนวคิดเบื้องตนในดานการนําเสนอ
4. เลือกเนื้อหาที่จะใชนาํ เสนอพรอมกับหางานวิจัยอืน่ ๆ ที่เกีย่ วของและชวยสนับสนุน
เนื้อหา
5. วางลักษณะโครงสรางของเว็บ แลวกําหนดรายละเอียดใหกับโครงสรางซึ่งพิจารณา
จากวัตถุประสงคที่ตั้งไวโดยตั้งเกณฑในการใช วาผูใชควรจะทํากิจกรรมการเรียนการสอนในเวลา
ที่กําหนด โดยมีการเชื่อมโยงขอมูลจากสารบัญเขาสูเนื้อหาบทเรียนแลวไปสูแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
6. หลังจากนัน้ จึงทําการพัฒนาเว็บเพจโดยใชแผนโครงเรื่อง ชวยในการสรางและกําหนด
โครงสรางของขอมูล แลวนําไปทดลองเพื่อหาขอผิดพลาดและทําการปรับปรุงแกไข แลวจึงนําเขาสู
เครือขายอินเทอรเน็ตเปนขั้นตอนสุดทาย
7. นําเว็บไปใชในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
8. ประเมินผลการใชงาน

2.1 เพิ่มการฝกอานใหนกั เรียน
2.2 เปนบันทึกประจําวันออนไลน
2.3 นํานักเรียนสูแหลงการเรียนรูที่เหมาะสม
2.4 ใชเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูสําหรับการเรียนดวยตนเอง
2.5 เพิ่มความรูสึกมีสวนรวมในสังคมของการเรียนออนไลน
2.6 ใหคําแนะนําหลักสูตรการเรียนการสอนแกนกั เรียน
2.7 สงเสริมใหนกั เรียนที่ไมกลาแสดงออกไดมีสวนรวมในการเรียน
2.8 กระตุนใหมีการรวมแสดงความคิดเห็น
2.9 กระตุนใหเกิดทักษะการเขียน
2.10 ใชเปนพืน้ ที่สาํ หรับแลกเปลี่ยนทางภาษา
2.11 สรางความใกลชิดในการเรียนระหวางผูเรียนในหองเรียน
2.12 เปนเสมือนแฟมสะสมงานการเขียนออนไลน

Aaron
Patric
Campbell
, 2003

2. ดานการใชบล็อกสําหรับการใชในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ

Graham
Stanley,
2005

ตารางที่ 2 การสังเคราะหดา นการใชบล็อกสําหรับการใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

3

3

3
3
3
3

3
3

3
3

3

3

3

3
3

3

3

3
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จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของดานการใชบล็อกสําหรับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษขางตน ผูวิจยั ไดวิเคราะห และสังเคราะห เพื่อนํามาใชประกอบการวิจยั มี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1. ใชบล็อกเพือ่ เพิ่มการฝกอานภาษาอังกฤษใหนักเรียน โดยเรื่องที่ครูนํามาเปนบทเรียน
นั้นจะตองสอดคลองกับความสนใจของผูเ รียน และสามารถเชื่อมโยงแหลงการเรียนรูออนไลน
เพื่อใหนักเรียนอานเพิม่ เติมได และคําศัพทที่เรียนไปแลวสามารถนํากลับมาทบทวนไดอีก คําศัพท
ใหมก็สามารถเชื่อมโยงกับคําจํากัดความหรือจะใชเครื่องมือในการคนหาความหมายก็ได
นอกจากนี้ผเู รียนสามารถพัฒนาลีลาการเขียนใหใกลเคียงกับรูปแบบของภาษาไดตอไปในอนาคต
2. ใหนักเรียนไดใชบล็อกเปนเหมือนบันทึกประจําวัน ซึง่ จะเปนชองทางสื่อสารระหวางครู
กับนักเรียน
3. ใหนักเรียนไดใชแหลงการเรียนรูที่เหมาะสม เพราะอินเทอรเน็ต เปนแหลงเรียนรูท ี่มี
ประโยชนยิ่งสําหรับนักเรียน แตปญหาคือ การคนหาใหพบและใหนักเรียนไดใชประโยชน ดวยเหตุ
นี้ ครูผูสอนจึงสามารถใชบล็อกการสอนเปนประตูกาวไปสูความรูตาง ๆ ใหผูเรียนได ทุก ๆ บล็อกที่
ครูจัดทําขึ้น ควรจะคนหาและนํามารวมไวกับบทความในเว็บไซตที่เกีย่ วของ
4. ใชเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูสําหรับการเรียนดวยตนเอง เชนเชื่อมโยงไปยัง
แบบทดสอบทางภาษาออนไลน ขาวภาษาอังกฤษ เครือขายของเพื่อน ไฟลเสียงหรือวิดีโอไว
สําหรับฝกหัดรวมถึงเว็บไซตที่เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ
5. ใชบล็อกเพิม่ ความรูสึกมีสวนรวมในสังคมของการเรียนออนไลน ซึ่งจะชวยใหมี
ความรูสึกผูกพันธระหวางสมาชิกของชั้นเรียน โดยเฉพาะเมื่อผูเรียนกําลังแบงปนขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและสิง่ ที่ตนสนใจ และรวมโตตอบตอสิ่งที่เพื่อนคนอื่น ๆ เขียน
6. ในบล็อกจะมีคําแนะนําหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแกนักเรียน
รายละเอียดเกีย่ วกับการบาน หรืองานที่จะมอบหมายใหนกั เรียนทํา ซึ่งครูสามารถติดตามดู
ผลงานหรือใหความกระจางแกนักเรียนได
7. บล็อกจะชวยสงเสริมใหนักเรียนที่ไมกลาแสดงออกไดมีสวนรวมในการเรียน เพราะมี
การยืนยันวา นักเรียนที่ไมกลาแสดงออกจะแสดงตัวหากมีโอกาสไดใชบล็อก นักเรียนที่ลงั เล ขาด
ความมัน่ ใจในการใชภาษาหากใหไดดูเว็บไซตภาษาอังกฤษทีน่ าสนใจจะทําใหเพิ่มความมัน่ ใจและ
ลดการดูถูกตัวเอง
8. ใชบล็อกเพือ่ กระตุนใหมสี วนรวมแสดงความคิดเห็น เพราะสิง่ ทีน่ ักเรียนเขียนในบล็อก
นั้นสามารถนํามารวมในการอภิปรายในการเรียน และผูอานทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได
ผูอานคนอืน่ ๆ ที่เขามาภายหลังก็สามารถอานขอความเหลานั้นและแสดงความคิดเห็น หรือตั้ง
คําถามได
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9. ใชบล็อกเพือ่ กระตุนใหเกิดทักษะการเขียนวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องดวยสิ่งที่นกั เรียน
เขียนนั้น จะไดรับการเผยแพร นักเรียนจึงมักคํานึงถึงความถูกตอง และจะเห็นคุณคาของการแกไข
การเขียนมากกวาการเขียนแบบเดิม ที่มีครูเปนผูอานเทานัน้
10. ใชเปนพื้นที่สําหรับแลกเปลี่ยนทางภาษา ทุกเรื่องที่เขียนจะมีผูอา นที่รวมกันแสดง
ความคิดเห็นจากคนอืน่ ๆ เชนครู และเพื่อน ๆ
11. ใชบล็อกเพื่อสรางความใกลชิดในการเรียนระหวางผูเ รียนในหองเรียน บางครั้งแมจะ
เรียนดวยกันเปนป แตก็ไมรจู ักกันเปนอยางดี บล็อกจึงเปนเครื่องมือทีจ่ ะทําใหผูเรียนไดรูจักและ
ใกลชิดกันมากยิ่งขึน้
12. เปนเสมือนแฟมสะสมงานการเขียนออนไลนนกั เรียนจะไดสะสมผลงานในการเรียน
ตัวอยางเชน นักเรียนสามารถคลิกยอนหลังกลับไปดูผลงานการเขียนในหนากอน และประเมิน
ความกาวหนาของตนได

Hoskisson and
Tompkins, 1987

Aim, 1996

3.1 เปนการเขียนที่ใหนักเรียนไดถายทอด
ความรูสึกตอการเรียนการสอนอยางอิสระ
3.2 เปนการสะทอนสิง่ ที่นกั เรียนไดเรียนรู
3.3 เปนการเขียนที่มิไดใหความสําคัญกับการ
สะกดคําและการใชภาษาทีถ่ ูกตอง
3.4 เปนการเขียนที่ใชเปนสื่อในการสนทนา
ระหวางครูกับนักเรียน
3.5 เปนการกระตุนเสริมกําลังใจใหนักเรียน
สงเสริมใหนักเรียนอยากเขียน

Mett, 1987

3. ดานการเขียนบันทึกการเรียนรู

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

Mayer and Hillman,
1996

ตารางที่ 3 การสังเคราะหดา นการเขียนบันทึกการเรียนรู

3

3
3

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของดานการเขียนบันทึกการเรียนรูขางตน ผูวจิ ัยได
วิเคราะห และสังเคราะห เพือ่ นํามาใชประกอบการวิจัย มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ใหนักเรียนไดเขียนถายทอดความรูสึกตอการเรียนการสอนอยางอิสระโดยไมตองกังวล
เกี่ยวกับคะแนน และสะทอนสิ่งทีน่ ักเรียนไดเรียนรู

72

2. นักเรียนสามารถเขียนโดยไมตองใหความสําคัญกับการสะกดคําที่ถกู ตอง การใช
ภาษาอังกฤษที่ถูกตองหรือรูปแบบการเขียนทีถ่ ูกตองเปนการเขียนที่ใชเปนสื่อในการสนทนา
ระหวางครูกับนักเรียน
3. ในการวัดและการประเมินการเขียนบันทึกการเรียนรูข องนักเรียน ครูจะเขียนโดยให
ขอเสนอแนะลงในงานเขียนของนักเรียน ซึง่ ไมเขียนอยางตรงไปตรงมา ไมเขียนคําทีท่ ําใหนกั เรียน
รูสึกผิด กลัว ทอแท แตเขียนชมเชยในสิง่ ที่นกั เรียนเขียนถูกตอง และชมเชยในความคิดของ
นักเรียนซึง่ ลักษณะดังกลาวเปนการเสริมกําลังใจใหนกั เรียน สงเสริมใหนักเรียนอยากเขียน
จากที่กลาวมา สรุปไดวา การเขียนบันทึกการเรียนรูเปนการเขียนที่ใหนกั เรียนไดถา ยทอด
ความรูสึกที่มตี อการการเรียนการสอน และไดสะทอนสิง่ ที่นกั เรียนไดเรียนรูอยางอิสระ โดยไมไดให
ความสําคัญตอความถูกตองของการสะกดคําหรือความถูกตองของรูปแบบการเขียน บันทึกการ
เรียนรูยงั เปนเครื่องมือที่ใชสอื่ สารระหวางครูและนักเรียนและเปนเครื่องมือในการประเมินนักเรียน
4. ศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน แบบเรียน คูมือครู และ
หนังสือคูมือประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง The World Around Us วิเคราะหและ
นํามาใชในการเขียนแผนการเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกในการบันทึกการเรียนรู (ดูภาคผนวก ข หนา
116)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน
ของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนทีก่ ําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ของ
โรงเรียนสตรีพทั ลุง ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2550 ซึ่งเปนนักเรียนที่เรียนในโครงการ
ความสามารถพิเศษทางภาษา ในโครงการจัดตั้งโรงเรียนสองภาษาฉบับยอ (Mini English
Program) คือหอง 1/10 จํานวน 38 คน และหองเรียนทีม่ ีผลการเรียนเฉลี่ยเปนลําดับที่ 1 ของ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 1 หองเรียน คือหองม. 1/1 จํานวน 50 คน และ รวมทัง้ สิน้ 88
คน จากนัน้ ใชวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 60 คน โดยแบงนักเรียนออกเปนหอง
ละ 1 กลุม กลุม ละ 30 คน ดังนี้
ตารางที่ 4 การแบงกลุมทดลอง
ประเภทกลุมตัวอยาง
นักเรียนทีเ่ รียนบนเว็บโดยการจดบันทึกการเรียนรูประเภทบันทึกการเรียนรู
นักเรียนทีเ่ รียนบนเว็บโดยการจดบันทึกการเรียนรูประเภทสวนบุคคล
รวม

จํานวน
30
30
60
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การทดลองทัง้ 2 กลุม ประกอบดวยกลุมตาง ๆ ตอไปนี้
กลุม 1 นักเรียนที่เรียนบนเว็บโดยการจดบันทึกการเรียนรูประเภทบันทึกการเรียนรู
จํานวน 30 คน
กลุม 2 นักเรียนที่เรียนบนเว็บโดยการจดบันทึกการเรียนรูประเภทสวนบุคคล จํานวน 30
คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
1. แบบสอบถามและแบบประเมินเรื่องการเรียนการสอนบนเว็บวิชาภาษาอังกฤษ
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความรูค วามเขาใจบทเรียน
โดยทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และใชสําหรับวัดความคงทนในการเรียนหลังเรียนเสร็จ 1
สัปดาห และ 2 สัปดาหมีลักษณะเปนขอสอบคูขนาน
3. แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญดานการเรียนบนเว็บโดยใชบล็อก
4. เว็บการเรียนการสอนเปนเว็บที่ใชบนั ทึกการเรียนรูดวยบล็อกในการเรียนบนเว็บ เนื้อหา
ในเว็บไซตเปนการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1ประกอบดวย
บล็อกบทเรียน บล็อกของครูผูสอน และบล็อกของผูเรียน แผนการเรียนรู แสดงรายละเอียดของ
วิธีการจัดการเรียนรู ขั้นตอน วิธกี าร และแนวทางปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชการเรียน
บนเว็บ
5. แบบประเมินบทเรียนอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูเชี่ยวชาญดานการเรียนบนเว็บโดยใช
บล็อก
วิธีการสรางเครื่องมือในการวิจยั
1. แบบสอบถามและแบบประเมินความสอดคลอง เรื่องการเรียนการสอนบนเว็บวิชา
ภาษาอังกฤษผูวิจัยสรางแบบสอบถามความคิดเห็นผูเชีย่ วชาญเพื่อประเมินความสอดคลอง
ระหวางจุดประสงค กับกิจกรรมการเรียนการสอนบนเว็บวิชาภาษาอังกฤษ โดยผูเชี่ยวชาญดาน
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ตรวจสอบแผนการเรียนบนเว็บวิชาภาษาอังกฤษ ดังวิธีการ
ตอไปนี้
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและการจดบันทึก
วิเคราะหแลวนําความรูไปสรางขอคําถาม
1.2 นําวิธกี ารและเนื้อหาจากแผนการเรียนบนเว็บดวยบล็อก มาสรางขอคําถาม
ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ 3 ระดับ คือสอดคลอง ไมสอดคลอง และไมแนใจ โดยมีเกณฑ
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การวัดคะแนน เปน 3 ระดับคือ คือ สอดคลอง ให 1 คะแนน ไมสอดคลอง ให -1 คะแนน และไม
แนใจ ให 0 คะแนน โดยกําหนดเกณฑคาเฉลี่ยของการยอมรับความคิดเห็นไวตงั้ แต 0.5 ขึ้นไป
(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2542)
1.3 นําแบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity)
1.4 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหถูกตองตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา (ดู
รายละเอียดของแบบสอบถามในภาคผนวก ค หนา 125)
หลังจากแกไขปรับปรุงเสร็จแลว ผูวิจยั นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญดานการเรียน
ดวยภาษาอังกฤษแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับแผนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและการบันทึกการ
เรียนรูในการเรียนบนเว็บ แลวนําขอมูลมาวิเคราะห พบวาผูเชีย่ วชาญมีความเห็นสอดคลองใน
ประเด็นตาง ๆ จํานวน 15 ขอ และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ (ดูรายละเอียดผล
การวิเคราะหขอ มูลจากแบบสอบถามผูเชีย่ วชาญ ในภาคผนวก ง หนา 154)
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีทงั้ หมด 4 ชุด เปนแบบทดสอบคูขนาน เพื่อ
ใชทดสอบกอนเรียน (Pre-test) หลังเรียน (Post-test) ความคงทนในการเรียนครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามขั้นตอนดังตอไปนี้
2.1 ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลจากเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจยั ที่
เกี่ยวของกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2. 2 วิเคราะหเนื้อหาสาระ วิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน ในโปรแกรมการเรียนการ
สอนบนเว็บ เปนขอสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice) จําแนกเนือ้ หาสาระตามวัตถุประสงค
และกําหนดขอคําถามเพื่อวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ไดดังนี้ (ดูในภาคผนวก ข หนา 123)
ตารางที่ 5 การแบงประเภทแบบวัดผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงคการเรียน
วัตถุประสงค
1. บอกความหมายของคําศัพท
(ความรู-ความจํ

า)

เนื้อหา
- The world
around us

ขอคําถาม

ตอน A:
Vocabulary

2. การอานเพือ่ จับใจความสําคัญ
(ความเขาใจ)

- The world
around us

ตอน B,C
Grammar, Reading

Comprehension
3. การเขียนเรือ่ งตามหัวขอที่
กําหนดให (การนําไปใช)

- The world
around us

ตอน D:
Writing
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2.3 ศึกษาหลักการในการสรางเกณฑสําหรับพิจารณาใหคะแนน โดยสราง
แบบทดสอบในลักษณะการเลือกตอบ มีเกณฑการใหคะแนนคือ ตอบถูกใหคะแนน 1 ตอบผิด
หรือไมตอบเปน 0 สําหรับเกณฑการใหคะแนนการเขียนสําหรับครูผูสอนประจําวิชาซึ่งเปนผูตรวจ
ใหคะแนน มีรายละเอียดดังนี้
รายการ
-ไวยากรณ (Grammar)
-คําศัพท (Vocabulary)
-กลไกในการเขียน (Mechanics)
-ความคลองดานลีลาและการสื่อความหมาย
(Fluency: Style and Ease of Communication)
- ความสัมพันธของขอความ (Relevance)
5
4
3
2
1

5

4

3

2

1

หมายถึง ดีเยีย่ ม
หมายถึง ดีมาก
หมายถึง คอนขางดี
หมายถึง พอใช
หมายถึง ควรปรับปรุง

2.4 นําแบบทดสอบใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและความ
เหมาะสม
2.5 นําแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และความถูกตอง และปรับปรุงแกไขตาม
คําแนะนํา
2.6 นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนหอง 2/10 ที่เคยเรียนเรื่องนี้มาแลว
จํานวน 30 คน แลวนําผลมาวิเคราะหคาอํานาจจําแนก (r) ความยากงาย (p) และความเที่ยงของ
แบบทดสอบแตละขอ แลวคัดเลือกแบบทดสอบเฉพาะขอที่มีความยากงายอยูระหวาง 0.2 - 0.8
และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.2 ขึ้นไป จํานวน 15 ขอ และแบบทดสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนที่
เปนแบบทดสอบการเขียน 5 ขอ ขอละ 5 คะแนน (ดูรายละเอียดของแบบทดสอบ ในภาคผนวก ค
หนา 159 และผลการวิเคราะหขอสอบรายขอ ในภาคผนวก ง หนา 162)

76

2.7 นําแบบทดสอบที่ไดไปหาความเที่ยงทั้งฉบับโดยใชสูตร KR20 ของ คูเดอร
ริชารดสันไดคาเทากับ 0.63 แลวนําแบบทดสอบที่ไดไปใชเก็บรวบรวมขอมูล (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก ง หนา 162)
3. แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญดานการเรียนบนเว็บโดยใชบล็อก มีวิธีการสรางเครื่องมือ
ดังตอไปนี้
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั การเรียนโดยใชบันทึกการเรียนรู การเรียนดวย
บล็อก การเรียนบนเว็บ วิเคราะหและนําความรูไปสรางเปนขอคําถาม
3.2 สรางเปนขอคําถามเพื่อถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ลักษณะคําถาม
เปนคําถามแบบปลายเปด และใหเลือกตอบ (ดูภาคผนวก ค หนา 131)
3.3 นําแบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ พรอมกับแกไข
3.4 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริง
4. แบบประเมินเว็บการเรียนบนเว็บสําหรับผูเชี่ยวชาญดานการเรียนโดยใชบันทึกการ
เรียนรูดวยบล็อกในการเรียนบนเว็บ
4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส
4.2 วิเคราะห และสังเคราะหใหไดความรูเพื่อนําไปสรางขอคําถาม โดยสรางขึ้น
ตามกรอบแนวคิดของการประเมินรูปแบบการเรียนการสอน ในดานความเหมาะสมของโครงสราง
ของการประเมินสื่อบนเว็บ เนื้อหาสาระผานเว็บ มาตรฐานทางเทคนิคของสื่อเว็บ มาตรฐานการ
ออกแบบ รวมทั้งขอคําถามอื่นๆ ลักษณะของขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ไดแก
5
หมายถึง เหมาะสมมากที่สดุ
4
หมายถึง เหมาะสมมาก
หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
3
2
หมายถึง เหมาะสมนอย
1
หมายถึง เหมาะสมปรับปรุง
4.3 นําแบบประเมินใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบแกไข
4.4 นําแบบประเมินใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อสอบถามความคิดเห็น
4.5 นําแบบประเมินที่ผูเชี่ยวชาญไดประเมินทัง้ 3 ทาน มาคํานวณคาคะแนน
เฉลี่ย ( X ) โดยกําหนดเกณฑการแปลผลระดับความคิดเห็น ดังนี้
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คะแนนเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

ระดับความคิดเห็นเหมาะสมมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น เหมาะสมมาก
ระดับความคิดเห็น เหมาะสมปานกลาง
ระดับความคิดเห็น เหมาะสมนอย
ระดับความคิดเห็น สมควรปรับปรุง

สําหรับความคิดเห็นการประเมินเว็บของผูเชี่ยวชาญ จะตองมีระดับความคิดเห็นในระดับ
มาก มีคาเฉลีย่ ( X ) ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป จึงนํามาใชรับรองความเหมาะสมของเว็บ ที่สามารถ
นําไปใชจริงได
4.6 ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินเว็บไซตของผูเชี่ยวชาญทัง้ 3 ทาน มี
คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด และมาก จึงผานเกณฑและนําไปใชในการทดลอง
ได (ดูรายละเอียดคะแนนการประเมินเว็บการเรียนอิเล็กทรอนิกส ในภาคผนวก ง หนา 156)
5. โปรแกรมการเรียนบนเว็บ เปนการเรียนโดยใชบนั ทึกการเรียนรูดวยบล็อก ในการเรียน
บนเว็บ เนื้อหาในเว็บไซตเปนการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ผูวิจัยไดดําเนินการผลิตตามการสังเคราะหกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ (Hirumi
and Bermudez, 1996 : Arvanitis, 1997 : Bailay and Blyhe, 1988 : Quinlan, 1997) ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้
5.1 วิเคราะหทรัพยากรตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของ
5.1.1 วิเคราะหลักษณะของผูเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 เชน ดานพื้น
ฐานความรูเดิม ประสบการการเรียนบนเว็บ
5.1.2 วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามผูเ ชี่ยวชาญเกีย่ วกับวิธีการเรียน
โดยใชบันทึกการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ การเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกวิชาภาษาอังกฤษ นําผล
จากการการวิเคราะห ไปสังเคราะหแบบสอบถามเพื่อใหไดรูปแบบการสอนบนเว็บโดยใชบล็อก
5.1.3 วิเคราะหเนื้อหาและรายละเอียด การเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
5.2 กําหนดวัตถุประสงค เปาหมายของการสรางเว็บไซต ศึกษาโปรแกรมสําหรับ
การสรางเว็บไซต
5.3 ออกแบบและรวบรวมเนื้อหา วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลจากเอกสาร
สิ่งพิมพ งานวิจัยตาง ๆ เพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรูบนเว็บ (ดูในภาคผนวก ข หนา 116)
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แผนการจัดการเรียนรูบนเว็บที่ใชมีรูปแบบ 2 ลักษณะคือ
1. ขั้นตอนในแผนการสอนที่ใหนักเรียนจดบันทึกการเรียนรูประเภท
บันทึกการเรียนรู
2. ขั้นตอนในแผนการสอนที่นกั เรียนจดบันทึกการเรียนรูประเภทสวน
บุคคล
5.4 นําเนื้อหาที่ออกแบบมาเขียนใหสอดคลองกับแผนการเรียนรู ใหอาจารยที่
ปรึกษาพิจารณาตรวจแก แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูก
ตองของเนื้อหาตามวัตถุประสงคการเรียน
5.5 นําแผนการเรียนรูบนเว็บไปปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
5.6 นําแผนการเรียนรูบนเว็บที่ผานการตรวจสอบแลวใหอาจารยที่ปรึกษา
พิจารณาตรวจแกไข แลวนําแผนการเรียนรูบนเว็บไปเปนตนแบบในการออกแบบโครงสรางเว็บ
5.7 ออกแบบการเรียนการสอน รางเคาโครงแนวคิดเบื้องตนในดานการนําเสนอ
วางลักษณะโครงสรางของเว็บ กําหนดรายละเอียดใหกบั โครงสรางซึง่ พิจารณาจากวัตถุประสงค
ที่ตั้งไวโดยตั้งเกณฑในการใช เชน ผูใชควรจะทําอะไรบาง จํานวนหนา การเชื่อมโยง การจัด
เรียงลําดับขอมูล รวมทั้งกําหนดเครื่องมือการเขาสูเนื้อหา โครงรางหนาจอและกราฟกประกอบ
5.8 ศึกษาแมแบบเว็บ พรอมกับแกไข ปรับปรุง และออกแบบเพิ่มเติมเปนเว็บการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใชการเรียนบันทึกการเรียนรู ตามหลักการออกแบบโครงสรางเว็บไซต
การสอน ซึ่งประกอบดวย โฮมเพจ เว็บเพจแนะนํารายวิชาและขาวประกาศ เว็บเพจแสดงขอมูล
สําคัญ ไดแก การติดตอผูสอน เว็บเพจแหลงเรียนรู เว็บเพจการอภิปรายในกระดานขาว หอง
สนทนา แบบทดสอบ และเพิ่มเติมการออกแบบกิจกรรมการเรียนยึดตามการจัดการเรียนการสอน
ตามองคประกอบของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษบนเว็บโดยใชบล็อกโดยวิเคราะหจากรูปแบบการ
ใชบล็อกสําหรับการใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของเกรแฮม แสตนลีย, (2005) และ
แอรอน แคมปเบลล ( 2003 ) ซึง่ มี 3 รูปแบบ คือบล็อกบทเรียน บล็อกผูสอน และบล็อกผูเรียน
5.9 จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียน ไดแกเว็บไซตตางๆ เกี่ยวกับการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ และเชื่อมโยงไวในเว็บเพจแหลงเรียนรู เชน Dictionary online, เว็บฝกทําแบบฝกหัด
อังกฤษจากเน็ต, หนังสือพิมพเนชัน่ จูเนียร, สติวเดนทวกี ลี่ เปนตน
5.10 ลงทะเบียนชื่อเว็บไซต (Domain name) ชื่อ www.sptenglish.com เพื่อใช
เปนที่อยู (URL หรือ Address) ของการเรียนบนเว็บสําหรับงานวิจัยนี้ แลวนําเว็บการเรียนบนเว็บ
ไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสรางและการออกแบบเว็บไซตการเรียนการสอน 3 ทาน ตรวจสอบโดย
ใชแบบประเมินบทเรียน ทัง้ นี้เพื่อประเมินความถูกตองและความเหมาะสมตาง ๆ และให
คําแนะนําเพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไข
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5.11 นําเว็บการเรียนที่สรางขึ้นไปทดลองใชกับนักเรียน เพื่อทดสอบหา
ประสิทธิภาพสื่อ 3 ขั้นตอน (วชิราพร อัจฉริยโกศล, 2536) มีรายละเอียดดังตอไปนี้
การทดสอบประสิทธิภาพเว็บการเรียนภาษาอังกฤษดวยบล็อก
การทดสอบประสิทธิภาพเว็บนั้นเปนขั้นตอนสุดทายของการสรางเครือ่ งมือที่ใชในการวิจัย
โดยนําเว็บการเรียนอิเล็กทรอนิกสที่สรางขึน้ ไปทดลองใชกับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไมใช
กลุมตัวอยาง แตมีลักษณะเดียวกันกับกลุม ตัวอยาง ไดแกนักเรียนหอง 2/10 เพื่อทดสอบหา
ประสิทธิภาพสื่อ 3 ขั้นตอนดังตอไปนี้
1. การประเมินแบบหนึง่ ตอหนึง่ (One on one evaluation) ใหนกั เรียนที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 2 คน ทดลองเรียนดวยเว็บการเรียนภาษาอังกฤษดวยบล็อก ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบ
พฤติกรรมการใชสื่อของนักเรียนวาเขาใจคําแนะนําของบทเรียน เนื้อหาและภาษาที่ใช และผูเรียน
มีปญหาและไมเขาเขาใจการเรียน
2. การประเมินแบบกลุมเล็ก (Small group evaluation) ใหนักเรียนที่ไมใชกลุม ตัวอยาง
จํานวน 6 คน ทดลองเรียนเว็บการเรียนภาษาอังกฤษดวยบล็อก จากนั้นสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ปญหาที่เกิดขึน้ ขณะใชงาน การลงทะเบียน การเชื่อมโยงเนื้อหา ภาษา ภาพ กราฟกตางๆ และให
ทําแบบทดสอบหลังเรียน ทัง้ นี้เพื่อนําผลทีไ่ ดไปปรับปรุงแกไขขอบกพรองกอนนําไปทดลองในกลุม
ใหญ
3. การประเมินแบบกลุมใหญ (Large group evaluation) ใหนักเรียนที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 คน โดยใหเรียนในเว็บการเรียนบนเว็บเหมือนกับการทดลองจริง เพื่อหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนกอนนําไปใชจริง โดยตรวจสอบวาเมื่อนักเรียนแลวมีปญหาและ
ขอบกพรองในเรื่องใดบาง เมือ่ เรียนเนื้อหาจบแลวจึงใหทาํ แบบทดสอบหลังเรียน จากนั้นนํา
แบบทดสอบมาวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อตามเกณฑ 90/90 (วชิราพร
อัจฉริยโกศล, 2536)
ผลการประเมินกลุมใหญพบวาเว็บการเรียนภาษาอังกฤษดวยบล็อกนี้ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมไดทุกขอตามเกณฑ 90/90 (ดูผลการวิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพของ
เว็บการเรียนภาษาอังกฤษดวยบล็อกในภาคผนวก ง หนา 161)
5.13 ประเมินผลการใชงาน ตรวจสอบแกไขปรับปรุงพรอมทั้งขอคําปรึกษาจาก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อแกไขเว็บไซตการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดพรอม
ที่จะนําไปทดลองจริง โดยแสดงโครงสรางเว็บไซตไวในแผนภูมิที่ 2 ดังนี้
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แผนภูมิที่ 2 โครงสรางเว็บไซต
หนาหลัก www.sptenglish.com

สมาชิกรับชื่อและรหัสผาน

เขาสูระบบ

แนะนํารายวิชา

ขาวประกาศ

หองสนทนา
บล็อก

บล็อกบทเรียน

กระดานขาว

แหลงการเรียนรู

บล็อกผูสอน

พจนานุกรม

แบบทดสอบ 4 ชุด

เว็บไซตโรงเรียน

บล็อกนักเรียน

ประเภทบันทึกการเรียนรู

แบบทดสอบกอนเรียน

ติดตอผูสอน

แบบทดสอบหลังเรียน

ประเภทสวนบุคคล

แบบวัดความคงทนครั้งที่ 1

แบบวัดความคงทนครั้งที่ 2
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แผนภูมิที่ 3 รูปแบบการเรียนบนเว็บดวยบล็อกวิชาภาษาอังกฤษ
ผูเรียน

ปฐมนิเทศ

ขั้นเตรียมความพรอมกอนเรียน
สัปดาหที่ 1

รับ Username
และ Password

ติดตอผูสอน
มี

คําถาม
ไมมี

- การทดสอบกอนเรียน
- แนะนําบทเรียน
- แนะนําการใชบล็อก
¾ ขั้นที่ 1 ครูทําเปนตัวอยาง
¾ ขั้นที่ 2 ใหนักเรียนฝกจดบันทึก
¾ ขั้นที่ 3 นักเรียนจดบันทึกเอง

สัปดาหที่ 2

ขั้นการเรียน
สัปดาหที่ 2-3
สัปดาหที่ 3

กิจกรรมที่ 1
1. นักเรียน อานเรื่อง The world around us
2. นักเรียนหาคําศัพทใหม และบันทึกลงใน Notepad
กิจกรรมที่ 2
นักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรูลงในบล็อก เพื่อบันทึกสิ่งที่ไดเรียนรู ตาม
ประเภทของการบันทึกการเรียนรูที่กําหนดให
กิจกรรมที่ 1
นักเรียน ทําความเขาใจเรื่อง โครงสรางไวยากรณ พรอมทั้งทําแบบฝกหัด
ของบทเรียน
กิจกรรมที่ 2
นักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรูลงในบล็อก เพื่อบันทึกสิ่งที่ไดเรียนรู ตาม
ประเภทของการบันทึกการเรียนรูที่กําหนดให
กิจกรรมที่ 3
1. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน Post-test
2. ครูตรวจดูทางระบบอินเทอรเน็ตจากเครื่องของครู แลวบันทึกผลไว

จบการเรียน

82

สัปดาหที่ 4

ขั้นวัดความคงทน
สัปดาหที่ 4-5

สัปดาหที่ 5

กิจกรรมที่ 1
1.ขั้นการวัดความคงทนในการเรียนครั้งที่ 1 นักเรียนเขาสูระบบเพื่อ
ทําแบบวัดความคงทนในการเรียนครั้งที่ 1 หลังจากเรียนไปแลว 1
สัปดาห
2. ครูตรวจดูทางระบบอินเตอรเน็ต จากเครื่องของครู แลวบันทึกผล
กิจกรรมที่ 1
1. ขั้นการวัดความคงทนในการเรียนครั้งที่ 2 นักเรียนเขาสูระบบเพื่อ
ทําแบบวัดความคงทนในการเรียนครั้งที่ 2 หลังจากเรียนไปแลว 2
สัปดาห
2. ครูตรวจดูทางอินเตอรเน็ต จากเครื่องของครู แลวบันทึกผลไว
กิจกรรมที่ 2
ครูสรุปผลการเรียนใหนักเรียนทราบโดยผานทางกระดานสนทนา
เปดโอกาสใหนักเรียนซักถามปญหาขอสงสัย

- สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกีย่ วกับการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษบนเว็บดวยบล็อก

จบกระบวนการทดลอง

การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยดังนี้
1. การเตรียมเครื่องมือ และกลุมตัวอยาง
1.1 เตรียมอุปกรณคอมพิวเตอร การติดตอขอใชอินเทอรเน็ต ทดสอบเว็บไซตการ
เรียนการสอนเพื่อใหแนใจวาไมมีปญหาในการดําเนินการทดลอง ไดแก การทดสอบการ
ลงทะเบียน ของนักเรียน บล็อก เครื่องมือสนทนาออนไลน กระดานขาว และตรวจสอบความเร็วใน
การเรียกใชเว็บไซตการเรียน
1.2 เตรียมกลุมตัวอยาง โดยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยสงถึงผูอํานวยการ
โรงเรียนสตรีพทั ลุง อาจารยประจําวิชาภาษาอังกฤษชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อขออนุญาตใช
สถานที่ หองคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และขอใชนักเรียนเปนกลุมตัวอยางในการทดลองการเรียน
บนเว็บวิชาภาษาอังกฤษดวยบล็อก
1.3 ผูวจิ ัยทําความเขาใจกับอาจารยประจําวิชาภาษาอังกฤษ พรอมกับเลือก
กลุมตัวอยาง โดยเลือกหองเรียน 2 หอง จากจํานวนนักเรียนทัง้ หมด 12 หอง ใหนักเรียนทัง้ 2
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หองเรียน จํานวน 88 คน แลวสุมนักเรียนเขากลุมทดลอง 2 กลุม ตามประเภทการบันทึกการเรียนรู
ทั้ง 2 แบบ ไดกลุมละ 30 คน รวมทัง้ สิ้น 60 คน
2. การดําเนินการทดลอง
2.1 เมื่อเริ่มการทดลอง ผูว ิจยั ใหกลุมตัวอยางนัง่ ประจําเครื่องตามที่จดั ไว ผูวิจัย
ชี้แจงขั้นตอนทั้งหมดในการทดลอง
2.2 ใหนักเรียนเรียกใชเว็บไซต www.sptenglish.com ลงทะเบียนการใชเว็บไซต
การเรียนบนเว็บวิชาภาษาอังกฤษดวยบล็อก
2.3 เมื่อกลุมตัวอยางเขาสูร ะบบแลว ผูวจิ ัยดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัย
3. ระยะเวลาทดลอง
กลุมตัวอยาง 2 หอง เรียนบนเว็บวิชาภาษาอังกฤษดวยบล็อกเปนเวลา 6 คาบ (3
สัปดาห) และขั้นการวัดความคงทน 2 สัปดาห โดยแตละสัปดาหมีกิจกรรมการเรียนดังนี้
สัปดาหที่ 1 คาบที่ 1-2
กิจกรรมที่ 1
1. เมื่อนักเรียนมายังหองคอมพิวเตอรและนั่งประจําเครื่องแลว ครูแจกรหัสผานใหแก
นักเรียนแตละคน จากนัน้ ใหนักเรียนเขาสูห นาโฮมเพจของการเรียนบนเว็บที่สรางขึ้น
2. ครูใหนกั เรียนเขาสูระบบเพื่อทําแบบทดสอบกอนเรียน Pre-test ในเว็บ
3. เมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบเสร็จ ครูแนะนําวิชาจากหนาโฮมเพจโดยเลือกคลิก
วัตถุประสงคของวิชา กิจกรรมการเรียน ตารางเรียน การประเมินผลเกีย่ วกับผูสอน ครูใหเวลา
นักเรียนอานทําความเขาใจ และซักถามขอสงสัย
กิจกรรมที่ 2
ครูใหนักเรียนบันทึกการเรียนรูในบล็อก โดยมีขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ
ขัน้ ที่ 1 ครูแสดงตัวอยางการจดบันทึกการเรียนรูใหนักเรียนดู ซึ่งตัวอยางนี้การจดบันทึกจะ
ปรากฏอยูในบล็อก ของครูผูสอนทุกสัปดาหหลังจากทีม่ ีกิจกรรมการเรียนการสอน เชนการบันทึก
ไวยากรณ คําศัพท ขอคําถามในบทเรียน
ขั้นที่ 2 นักเรียนฝกจดบันทึกเอง ครูจะเปนผูชี้แนะใหความรู นักเรียนอืน่ ๆ สามารถเขา
ไปอานขอมูลที่แตละคนบันทึกการเรียนรูไว เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู นักเรียนคนอืน่
สามารถตอบและแสดงความคิดเห็นในบล็อกของผูอื่นได
ขั้นที่ 3 นักเรียนจดบันทึกดวยตนเอง โดยบันทึกจากสิ่งที่เรียนรู และจากการทํากิจกรรมใน
การเรียนบนเว็บ ครูจะเปนผูค อยแนะนําและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลภายหลังจากที่
นักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักเรียนคนอื่น ๆ รวมทั้งครูผูสอนดวย

84

สัปดาหที่ 2 คาบที่ 3-4
กิจกรรมที่ 1
1. นักเรียน อานเรื่อง The world around us
2. นักเรียนหาคําศัพทใหม และบันทึกลงใน Notepad
กิจกรรมที่ 2
นักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรูลงในบล็อก เพื่อบันทึกสิ่งที่ไดเรียนรู ตามประเภทของการ
บันทึกการเรียนรูที่กาํ หนดให
สัปดาหที่ 3 คาบที่ 5-6
กิจกรรมที่ 1
นักเรียน ทําความเขาใจเรื่อง โครงสรางไวยากรณ พรอมทั้งทําแบบฝกหัดของบทเรียน
กิจกรรมที่ 2
นักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรูลงในบล็อก เพื่อบันทึกสิ่งที่ไดเรียนรู ตามประเภทของการ
บันทึกการเรียนรูที่กาํ หนดให
กิจกรรมที่ 3
1. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน Post-test
2. ครูตรวจดูทางระบบอินเทอรเน็ตจากเครือ่ งของครู แลวบันทึกผลไว
สัปดาหที่ 4
1.ขั้นการวัดความคงทนในการเรียนครั้งที่ 1 นักเรียนเขาสูระบบเพื่อทําแบบวัดความคงทน
ในการเรียนครั้งที่ 1ในเว็บ หลังจากเรียนไปแลว 1 สัปดาห
2. ครูตรวจดูทางระบบอินเทอรเน็ต จากเครื่องของครู แลวบันทึกผลไว
สัปดาหที่ 5
1. ขั้นการวัดความคงทนในการเรียนครั้งที่ 2 นักเรียนเขาสูระบบเพื่อทําแบบวัดความ
คงทนในการเรียนครั้งที่ 2 ในเว็บ หลังจากเรียนไปแลว 2 สัปดาห
2. ครูตรวจดูทางอินเทอรเน็ต จากเครื่องของครู แลวบันทึกผลไว
ครูสรุปผลการเรียนใหนักเรียนทราบโดยผานทางกระดานสนทนา เปดโอกาสใหนักเรียน
ซักถามปญหาขอสงสัย
ผูวิจัยควบคุมการเรียนใหกบั กลุมตัวอยาง 2 หอง เปนกิจกรรมการเรียนการสอนหองละ 6
คาบ และเปนการวัดความคงทนหองละ 2 คาบ รวมทั้งสิน้ 16 คาบ ในชวงเวลาทีน่ ักเรียนวางหรือ
อยูที่บาน นักเรียนสามารถเขาไปเรียนในเว็บไซต และเขียนและตกแตงบล็อกเพิ่มเติม
4. ระยะเวลาหลังการทดลอง
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ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 15 ขอ และ
แบบวัดความคงทนในการเรียนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จํานวนแบบทดสอบละ 15 ขอ รวมทัง้ หมด 45
ขอ คิดคะแนน ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิด 0 คะแนน สวนแบบสอบถามความคิดเห็นกําหนด
เปนมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบทดสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนที่เปน
แบบทดสอบการเขียน 5 ขอ ขอละ 5 คะแนน
การวิเคราะหขอมูล
1. คํานวณคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
และความคงทนในการเรียน โดยจําแนกตามประเภทของการบันทึกการเรียนรู
2. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลีย่ ของผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน
กอนและหลังการเรียน โดยวิเคราะหคาที (t – test dependent)
3. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลีย่ ของผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนกับความ
คงทนในการเรียนหลังเสร็จสิ้นการเรียนเปนระยะเวลา 1 สัปดาหโดยจําแนกตามประเภทของการ
บันทึกการเรียนรู โดยวิเคราะหคาที (t – test dependent)
4. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลีย่ ของความคงทนในการเรียนหลังจากเสร็จสิ้น
การเรียนเปนระยะเวลา 1 สัปดาหกับความคงทนในการเรียนหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนเปน
ระยะเวลา 2 สัปดาห โดยจําแนกตามประเภทของการบันทึกการเรียบรู โดยวิเคราะหคาที (t – test
dependent)
5. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลีย่ ของผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนกับความ
คงทนในการเรียนหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนเปนระยะเวลา 2 สัปดาหโดยจําแนกตามประเภทของ
การบันทึกการเรียนรู โดยวิเคราะหคาที (t – test dependent)
6. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลีย่ ของผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยของความคงทนในการเรียน ระหวางบันทึกการเรียนรูและบันทึกสวนบุคคล โดย
วิเคราะหคาที (t – test independent)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจยั เรื่องผลของการเรียนบทเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกที่มีตอผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
และความคงทนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน เปนการวิจัยกึ่ง
ทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนจากการเรียนบนเว็บโดย
ใชบล็อก ของนักเรียนชวงชัน้ ที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนตน จากการเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกในการจดบันทึกการเรียนรู และเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน จากการเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกในการจดบันทึกการเรียนรูระหวางบันทึกการเรียนรู
ประเภทบันทึกการเรียนรู (learning log) และบันทึกการเรียนรูประเภทสวนบุคคล (personal
journals)
การวิจยั ครั้งนีไ้ ดทําการเก็บรวบรวมขอมูลผลคะแนนของการทําแบบทดสอบกอนเรียน
คะแนนของการทําแบบทดสอบหลังเรียน และคะแนนของการทําแบบวัดความคงทนครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2 เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหตามวิธกี ารทางสถิติ และทดสอบสมมติฐาน แลวนําเสนอขอมูลที่
ไดในรูปแบบตารางประกอบความเรียง โดยตารางที่ 6-7 เปนการตอบคําถามวัตถุประสงคของการ
วิจัยในขอที่ 1 ตารางที่ 8-10 เปนการตอบคําถามวัตถุประสงคของการวิจัยในขอที่ 2 และตารางที่
11-13 เปนการตอบคําถามวัตถุประสงคของการวิจัยในขอที่ 3 ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
ตารางที่ 6 การวิเคราะหคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ของคะแนนในการทําแบบทดสอบกอนเรียนของกลุมทดลองทัง้ 2 กลุม
กลุมตัวอยาง
กลุมทดลองที่ 1 การเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกใน
การจดบันทึกการเรียนรู ประเภทบันทึกการเรียนรู

n

x

S.D.

30

11.42

1.88

t-test

Sig.

.587

.560

กลุมทดลองที่ 2 การเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกใน
30 11.15
1.64
การจดบันทึกการเรียนรู ประเภทสวนบุคคล
p<.05
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหคาเฉลีย่ ( x ) สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนในการทําแบบทดสอบกอนเรียนของกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม
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พบวา กลุมทดลองทั้ง 2 กลุมมีคะแนนการทดสอบกอนเรียนไมแตกตางกัน โดยกลุมทดลองที่ 1
คือกลุมที่เรียนบนเว็บโดยใชบล็อกในการจดบันทึกการเรียนรู ประเภทบันทึกการเรียนรู มีคาเฉลี่ย
ของคะแนนในการทําแบบทดสอบกอนเรียนเทากับ 11.42 และกลุมทดลองที่ 2 คือกลุมที่เรียนบน
เว็บโดยใชบล็อกในการจดบันทึกการเรียนรู ประเภทสวนบุคคล มีคาเฉลี่ยของคะแนนในการทํา
แบบทดสอบกอนเรียนเทากับ 11.15 แสดงวากลุมทดลองทัง้ 2 กลุม มีความรูพ ื้นฐานไมแตกตาง
กัน
ตารางที่ 7 การวิเคราะหคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ของคะแนนในการทําแบบทดสอบกอนเรียน และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนของกลุมทดลองทั้ง
2 กลุม
กลุมตัวอยาง
กลุมทดลองที่ 1 การเรียนบนเว็บ
โดยใชบล็อกในการจดบันทึกการ
เรียนรู ประเภทบันทึกการเรียนรู
กลุมทดลองที่ 2 การเรียนบนเว็บ
โดยใชบล็อกในการจดบันทึกการ
เรียนรู ประเภทสวนบุคคล
p<.05*

n

x

S.D.

t-test

Sig.

กอนเรียน
หลังเรียน

30

11.42
15.48

1.88
2.09

-7.981 .000*

กอนเรียน
หลังเรียน

30

11.15
13.07

1.64
2.85

-4.090 .000*

จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหคาเฉลีย่ ( x ) สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนในการทําแบบทดสอบกอนเรียน และคะแนนแบบทดสอบหลัง
เรียนของกลุม ทดลองทั้ง 2 กลุม พบวา คะแนนเฉลี่ยของคะแนนในการทดสอบหลังเรียนของกลุม
ทดลองทั้ง 2 กลุม สูงกวาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนในการทําแบบทดสอบกอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุมทดลองที่ 1 คือ กลุมที่เรียนบนเว็บโดยใชบล็อกในการจด
บันทึกการเรียนรู ประเภทบันทึกการเรียนรู มีคาเฉลี่ยของคะแนนในการทําแบบทดสอบกอนเรียน
เทากับ 11.42 และมีคาเฉลี่ยของคะแนนในการทําแบบทดสอบหลังเรียนเทากับ 15.48 กลุม
ทดลองที่ 2 คือกลุมที่เรียนบนเว็บโดยใชบล็อกในการจดบันทึกการเรียนรู ประเภทสวนบุคคล มี
คาเฉลี่ยของคะแนนในการทําแบบทดสอบกอนเรียนเทากับ 11.05 และมีคาเฉลี่ยของคะแนนใน
การทําแบบทดสอบหลังเรียนเทากับ 13.07
ในวัตถุประสงคขอที่ 2 เปนการเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนของนักเรียนทั้ง 2 กลุม
ไดผลการวิเคราะหขอมูลดังแสดงในตารางที่ 8 –10 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 8 การวิเคราะหคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ของคะแนนในการทําแบบทดสอบหลังเรียน และคะแนนแบบวัดความคงทนในการเรียนครั้งที่ 1
ของกลุมทดลองทัง้ 2 กลุม
กลุมตัวอยาง
n
S.D. t-test Sig.
x
กลุมทดลองที่ 1 การเรียนบนเว็บ
หลังเรียน
15.48 2.09
30
1.466 .153
โดยใชบล็อกในการจดบันทึกการ
14.83 2.09
ความคงทนครั้งที่ 1
เรียนรู ประเภทบันทึกการเรียนรู
กลุมทดลองที่ 2 การเรียนบนเว็บ
หลังเรียน
13.07 2.85
.927 .339
โดยใชบล็อกในการจดบันทึกการ
30
12.47 2.66
ความคงทนครั้งที่ 1
เรียนรู ประเภทสวนบุคคล
p<.05
จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหคาเฉลีย่ ( x ) สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนในการทําแบบทดสอบหลังเรียน และคะแนนแบบวัดความคงทน
ในการเรียนครั้งที่ 1 ของกลุม ทดลองทั้ง 2 กลุม พบวาคะแนนเฉลีย่ ของคะแนนในการวัดความ
คงทนครั้งที่ 1 ของทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกัน โดยกลุมทดลองที่ 1 คือ กลุมที่เรียนบนเว็บโดยใช
บล็อกในการจดบันทึกการเรียนรู ประเภทบันทึกการเรียนรู มีคาเฉลี่ยของคะแนนในการทํา
แบบทดสอบหลังเรียนเทากับ 15.48 และมีคาเฉลี่ยของคะแนนในการวัดความคงทนครั้งที่ 1
เทากับ 14.83 กลุมทดลองที่ 2 คือกลุมที่เรียนบนเว็บโดยใชบล็อกในการจดบันทึกการเรียนรู
ประเภทสวนบุคคล มีคาเฉลีย่ ของคะแนนในการทําแบบทดสอบหลังเรียนเทากับ 13.07 และมี
คาเฉลี่ยของคะแนนในการวัดความคงทนครั้งที่ 1 เทากับ 12.47
ตารางที่ 9 การวิเคราะหคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ของคะแนนในการทําแบบทดสอบหลังเรียน และคะแนนแบบวัดความคงทนในการเรียนครั้งที่ 2
ของกลุมทดลองทัง้ 2 กลุม
กลุมตัวอยาง
n
S.D. t-test Sig.
x
กลุมทดลองที่ 1 การเรียนบนเว็บ
หลังเรียน
15.48 2.09
1.466 .069
โดยใชบล็อกในการจดบันทึกการ
30
ความคงทนครั้งที่ 2
14.63 1.40
เรียนรู ประเภทบันทึกการเรียนรู
13.07 2.85
กลุมทดลองที่ 2 การเรียนบนเว็บ
หลังเรียน
30
1.438 .161
12.10 2.01
โดยใชบล็อกในการจดบันทึกการ ความคงทนครัง้ ที่ 2
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เรียนรู ประเภทสวนบุคคล
p<.05
จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะหคาเฉลีย่ ( x ) สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนในการทําแบบทดสอบหลังเรียน และคะแนนแบบวัดความคงทน
ในการเรียนครั้งที่ 2 ของกลุม ทดลองทั้ง 2 กลุม พบวาคะแนนเฉลีย่ ของคะแนนในการวัดความ
คงทนครั้งที่ 1 ของทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกัน โดยกลุมทดลองที่ 1 คือ กลุมที่เรียนบนเว็บโดยใช
บล็อกในการจดบันทึกการเรียนรู ประเภทบันทึกการเรียนรู มีคาเฉลี่ยของคะแนนในการทํา
แบบทดสอบหลังเรียนเทากับ 15.48 และมีคาเฉลี่ยของคะแนนในการวัดความคงทนครั้งที่ 2
เทากับ 14.63 กลุมทดลองที่ 2 คือกลุมที่เรียนบนเว็บโดยใชบล็อกในการจดบันทึกการเรียนรู
ประเภทสวนบุคคล มีคาเฉลีย่ ของคะแนนในการทําแบบทดสอบหลังเรียนเทากับ 13.07 และมี
คาเฉลี่ยของคะแนนในการวัดความคงทนครั้งที่ 2 เทากับ 12.10
ตารางที่ 10 การวิเคราะหคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ของคะแนนแบบวัดความคงทนในการเรียนครั้งที่ 1 และคะแนนแบบวัดความคงทนในการเรียน
ครั้งที่ 2 ของกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม
กลุมตัวอยาง
กลุมทดลองที่ 1 การเรียนบนเว็บ
โดยใชบล็อกในการจดบันทึกการ
เรียนรู ประเภทบันทึกการเรียนรู
กลุมทดลองที่ 2 การเรียนบนเว็บ
โดยใชบล็อกในการจดบันทึกการ
เรียนรู ประเภทสวนบุคคล
p<.05

n

x

S.D. t-test Sig.

ความคงทนครั้งที่ 1
ความคงทนครั้งที่ 2

30

14.83
14.63

2.86
.408 .686
1.40

ความคงทนครั้งที่ 1
ความคงทนครั้งที่ 2

30

12.47
12.10

2.67
.657 .516
2.01

จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะหคา เฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนในการทําแบบวัดความคงทนในการเรียนครั้งที่ 1 และคะแนนแบบ
วัดความคงทนในการเรียนครั้งที่ 2 ของกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม พบวาคะแนนเฉลีย่ ของคะแนนใน
การวัดความคงทนครั้งที่ 2 ของทัง้ 2 กลุมไมแตกตางกัน โดยกลุมทดลองที่ 1 คือ กลุมที่เรียนบน
เว็บโดยใชบล็อกในการจดบันทึกการเรียนรู ประเภทบันทึกการเรียนรู มีคาเฉลี่ยของคะแนนในการ
ทําแบบวัดความคงทนในการเรียนครั้งที่ 1 เทากับ 14.83 และมีคาเฉลี่ยของคะแนนในการวัดความ
คงทนครั้งที่ 2 เทากับ 14.63 กลุมทดลองที่ 2 คือกลุมที่เรียนบนเว็บโดยใชบล็อกในการจดบันทึก
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การเรียนรู ประเภทสวนบุคคล มีคาเฉลี่ยของคะแนนในการทําแบบวัดความคงทนในการเรียนครัง้
ที่ 1 เทากับ 12.47 และมีคาเฉลี่ยของคะแนนในการวัดความคงทนครั้งที่ 2 เทากับ 12.10
ในวัตถุประสงคขอที่ 3 เปนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนใน
การเรียนของนักเรียนทัง้ 2 กลุม ไดผลการวิเคราะหขอมูลดังแสดงในตารางที่ 11–13 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 11 การวิเคราะหคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ของคะแนนในการทําแบบทดสอบหลังเรียนของกลุมทดลองทัง้ 2 กลุม
กลุมตัวอยาง
กลุมทดลองที่ 1 การเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกใน
การจดบันทึกการเรียนรู ประเภทบันทึกการเรียนรู
กลุมทดลองที่ 2 การเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกใน
การจดบันทึกการเรียนรู ประเภทสวนบุคคล
p<.05*

n

x

S.D.

30

15.48

2.09

t-test

Sig.

3.024 .005*
30

13.07

2.85

จากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะหคา เฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนในการทําแบบทดสอบหลังเรียนของกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม พบวา
กลุมทดลองที่ 1 คือกลุมที่เรียนบนเว็บโดยใชบล็อกในการจดบันทึกการเรียนรู ประเภทบันทึกการ
เรียนรู มีคาเฉลี่ยของคะแนนในการทําแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวากลุมทดลองที่ 2 คือกลุมทีเ่ รียน
บนเว็บโดยใชบล็อกในการจดบันทึกการเรียนรู ประเภทสวนบุคคล อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยกลุมทดลองที่ 1 คือกลุมทีเ่ รียนบนเว็บโดยใชบล็อกในการจดบันทึกการเรียนรู
ประเภทบันทึกการเรียนรู มีคาเฉลี่ยของคะแนนในการทําแบบทดสอบหลังเรียนเทากับ 15.48 และ
กลุมทดลองที่ 2 คือกลุมที่เรียนบนเว็บโดยใชบล็อกในการจดบันทึกการเรียนรู ประเภทสวนบุคคล
มีคาเฉลี่ยของคะแนนในการทําแบบทดสอบหลังเรียนเทากับ 13.07
ตารางที่ 12 การวิเคราะหคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ของคะแนนในการทําแบบวัดความคงทนในการเรียนครัง้ ที่ 1 ของกลุม ทดลองทั้ง 2 กลุม
กลุมตัวอยาง
กลุมทดลองที่ 1 การเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกใน
การจดบันทึกการเรียนรู ประเภทบันทึกการเรียนรู
กลุมทดลองที่ 2 การเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกใน

n

x

S.D.

30

14.83

2.09

30

12.47

2.67

t-test

Sig.

3.849 .001*
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การจดบันทึกการเรียนรู ประเภทสวนบุคคล
*p<.05
จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะหคา เฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนในการทําแบบทดสอบหลังเรียนของกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม พบวา
กลุมทดลองที่ 1 คือกลุมที่เรียนบนเว็บโดยใชบล็อกในการจดบันทึกการเรียนรู ประเภทบันทึกการ
เรียนรู มีคาเฉลี่ยของคะแนนในการทําวัดความคงทนในการเรียนครัง้ ที่ 1 สูงกวากลุมทดลองที่ 2
คือกลุมที่เรียนบนเว็บโดยใชบล็อกในการจดบันทึกการเรียนรู ประเภทสวนบุคคล อยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุม ทดลองที่ 1 คือกลุมที่เรียนบนเว็บโดยใชบล็อกในการจดบันทึกการ
เรียนรู ประเภทบันทึกการเรียนรู มีคาเฉลีย่ ของคะแนนในการทําวัดความคงทนในการเรียนครั้งที่ 1
เทากับ 14.83 และกลุมทดลองที่ 2 คือกลุมที่เรียนบนเว็บโดยใชบล็อกในการจดบันทึกการเรียนรู
ประเภทสวนบุคคล มีคาเฉลีย่ ของคะแนนในการทําวัดความคงทนในการเรียนครั้งที่ 1 เทากับ
12.47
ตารางที่ 13 การวิเคราะหคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ของคะแนนในการทําแบบวัดความคงทนในการเรียนครัง้ ที่ 2 ของกลุม ทดลองทั้ง 2 กลุม
กลุมตัวอยาง
กลุมทดลองที่ 1 การเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกใน
การจดบันทึกการเรียนรู ประเภทบันทึกการเรียนรู

n
30

x

14.63

S.D.

t-test

Sig.

1.40

5.706 .000*
กลุมทดลองที่ 2 การเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกใน
30 12.10 2.01
การจดบันทึกการเรียนรู ประเภทสวนบุคคล
*p<.05
จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะหคา เฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนในการทําแบบทดสอบหลังเรียนของกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม พบวา
กลุมทดลองที่ 1 คือกลุมที่เรียนบนเว็บโดยใชบล็อกในการจดบันทึกการเรียนรู ประเภทบันทึกการ
เรียนรู มีคาเฉลี่ยของคะแนนในการทําวัดความคงทนในการเรียนครัง้ ที่ 2 สูงกวากลุมทดลองที่ 2
คือกลุมที่เรียนบนเว็บโดยใชบล็อกในการจดบันทึกการเรียนรู ประเภทสวนบุคคล อยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุม ทดลองที่ 1 คือกลุมที่เรียนบนเว็บโดยใชบล็อกในการจดบันทึกการ
เรียนรู ประเภทบันทึกการเรียนรู มีคาเฉลีย่ ของคะแนนในการทําวัดความคงทนในการเรียนครั้งที่ 2
เทากับ 14.63 และกลุมทดลองที่ 2 คือกลุมที่เรียนบนเว็บโดยใชบล็อกในการจดบันทึกการเรียนรู
ประเภทสวนบุคคล มีคาเฉลีย่ ของคะแนนในการทําวัดความคงทนในการเรียนครั้งที่ 2 เทากับ
12.10

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การสรุปผลการวิจัยเรื่อง ผลของการเรียนบทเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน
สรุปสาระสําคัญ คือ วัตถุประสงคการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย วิธีดาํ เนินการวิจัย สรุป
ผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ ตามลําดับดังนี้
วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนจากการเรียนบนเว็บ
โดยใชบล็อก ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน
2. เพื่อเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จากการ
เรียนบนเว็บโดยใชบล็อกในการจดบันทึกการเรียนรู
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน จากการเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกในการจดบันทึกการเรียนรูระหวางประเภท
บันทึกการเรียนรู และประเภทสวนบุคคล
สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนที่เรียนบนเว็บโดยใชบล็อกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนการ
เรียนอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนที่เรียนบนเว็บโดยใชบล็อกหลังเรียนในการจดบันทึกการเรียนรูแตละประเภท
จะมีความคงทนแตกตางกัน อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
3. นักเรียนที่เรียนบนเว็บโดยใชบล็อกหลังเรียนในการจดบันทึกการเรียนรู ประเภทบันทึก
การเรียนรู มีผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนสูงกวานักเรียนทีเ่ รียนบนเว็บโดยบล็อกหลัง
เรียนในการจดบันทึกการเรียนรู ประเภทสวนบุคคล อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ คือ นักเรียนทีก่ ําลังเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนที่
กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 1 ของโรงเรียนสตรีพัทลุง จํานวน 60 คน โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุมละ 30 คน
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การทดลองทัง้ 2 กลุม ประกอบดวยกลุมตาง ๆ ตอไปนี้
กลุม 1 นักเรียนที่เรียนบนเว็บโดยการจดบันทึกการเรียนรูประเภทบันทึกการเรียนรู
จํานวน 30 คน
กลุม 2 นักเรียนที่เรียนบนเว็บโดยการจดบันทึกการเรียนรูประเภทสวนบุคคล จํานวน
30 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
1. แบบสอบถามและแบบประเมินเรื่องการเรียนการสอนบนเว็บวิชาภาษาอังกฤษ
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความรูความเขาใจ
บทเรียน โดยทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และใชสําหรับวัดความคงทนในการเรียนหลังเรียน
เสร็จ 1 สัปดาห และ
2 สัปดาหมีลกั ษณะเปนขอสอบคูขนาน
3. แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญดานการเรียนบนเว็บโดยใชบล็อก
4. เว็บการเรียนการสอนบนเว็บ เปนเว็บที่ใชบันทึกการเรียนรูดวยบล็อกในการเรียนบน
เว็บ เนื้อหาในเว็บไซตเปนการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประกอบดวยบล็อกบทเรียน บล็อกของครูผูสอน และบล็อกของผูเรียน
แผนการเรียนรู แสดงรายละเอียดของวิธกี ารจัดการเรียนรู ขั้นตอน วิธีการ และแนวทางปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชการเรียนบนเว็บ
5. แบบประเมินบทเรียนอิเล็กทรอนิกสสาํ หรับผูเชีย่ วชาญดานการเรียนบนเว็บโดยใช
บล็อก
การวิเคราะหขอมูล
1. คํานวณคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
และความคงทนในการเรียน โดยจําแนกตามประเภทของการบันทึกการเรียนรู
2. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลีย่ ของผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน
กอนและหลังการเรียน และความแตกตางของคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความคงทน
ในการเรียนโดยจําแนกตามประเภทของการบันทึกการเรียนรู โดยวิเคราะหคาที (t – test
dependent)
3. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลีย่ ของผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกับความคงทนใน
การเรียนหลังจากเสร็จสิน้ การเรียนเปนระยะเวลา 1 สัปดาห และเปรียบเทียบความแตกตางของ
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คาเฉลี่ยของความคงทนในการเรียนหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนเปนระยะเวลา 2 สัปดาห ระหวาง
บันทึกการเรียบรู และบันทึกสวนบุคคล โดยวิเคราะหคาที (t – test Independent)
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนที่บันทึกการเรียนรูประเภทบันทึกการเรียนรู และนักเรียนที่บันทึกการบันทึกการ
เรียนรูประเภทสวนบุคคล มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงกวา
คะแนนผลสัมฤทธิ์กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนที่ไดเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกในการบันทึกการเรียนรูทั้ง 2 ประเภท เมื่อไดทํา
แบบวัดความคงทนครั้งที่ 1 หลังจากการเรียนเสร็จสิ้น 1 สัปดาห และทําแบบวัดความคงทนครั้งที่
2 หลังจากการเรียนเสร็จสิ้น 2 สัปดาห พบวานักเรียนมีความคงทนในการเรียนไมแตกตางกัน
3. นักเรียนที่บันทึกการเรียนรูประเภทบันทึกการเรียนรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความคงทนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่บันทึกการบันทึกการเรียนรูประเภทสวน
บุคคล อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยผลของการเรียนบทเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความคงทนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ผลการวิจัย
ปรากฏวา
1. นักเรียนที่เรียนบทเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกในการบันทึกการเรียนรู มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงกวาคะแนนผลสัมฤทธิ์กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมุติฐานทีต่ ั้งไว ทั้งนี้เพราะการเรียนบทเรียนบนเว็บใชบล็อกในการ
จดบันทึกการเรียนรู สนับสนุนใหนักเรียนมีความสนใจในการรับรู มีความสามารถในการจดจํา เชน
การใชไวยากรณและตัวอยางประโยคที่ถูกตอง และกอใหเกิดเปนความเขาใจ คําศัพทที่เรียนไป
แลวสามารถนํากลับมาทบทวนไดอีก คําศัพทใหม ก็สามารถเชื่อมโยงกับคําจํากัดความ หรือจะใช
เครื่องมือในการคนหาความหมายก็ได เชนเมื่อนักเรียนพบคําที่ไมทราบความหมาย นักเรียนก็
สามารถเขาไปคนหาความหมายของศัพทในพจนานุกรมออนไลนได (แอรอน แคมปเบลล, 2003)
นอกจากนีย้ ังชวยเพิ่มความกระตือรือรนในการเรียน เชนนักเรียนรีบมาถึงหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรกอ นเวลาเรียน และตั้งใจเรียนบทเรียนบนเว็บ ซึง่ เปนบทเรียนที่ผูเรียนสามารถ
ควบคุมบทเรียนไดตามความแตกตางระหวางบุคคล (วิชดุ า รัตนเพียร, 2545)
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แมจะทราบกันดีวาอินเทอรเน็ตนัน้ เปนแหลงเรียนรูท ี่มีประโยชนยิ่งสําหรับนักเรียน แต
ปญหาที่สําคัญของการใชอนิ เทอรเน็ตคือ การคนหาแหลงการเรียนรูนนั้ ใหพบและใหนกั เรียนไดใช
ประโยชน เชนนักเรียนเขาใชเว็บไซตนทิ านภาษาอังกฤษ หรือแมแตการใชพจนานุกรมออนไลนใน
การคนหาความหมายของคําศัพทใหม ดวยเหตุนี้ ครูผูสอนจึงสามารถใชบล็อกการสอนเปนประตู
กาวไปสูความรูตาง ๆ ใหผูเรียนได (เกรแฮม แสตนลีย, 2005) จึงสงผลใหคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของลอวเรนส (Lawrence, 1988) ซึ่งทําการ
วิจัยเรื่อง การเขียนแบบบันทึกการเรียนรูในฐานะที่เปนเครื่องมือสําหรับการเรียนรู ผลการวิจยั
พบวา การเขียนแบบบันทึกการเรียนรูเปนเหมือนเครื่องมือที่ชวยใหนักศึกษารวบรวมเนื้อหาที่ได
เรียนรูเปนเครื่องตรวจความกาวหนา และยังเปนเหมือนแบบฟอรมสะทอนการเรียนรูของนักศึกษา
เจอรดัค และไซน (Jurdak and Zein, 1998) ไดทําการวิจัยเรื่องผลของการเขียนบันทึก
การเรียนรูท ี่มตี อผลสัมฤทธิ์ และทัศนคติตอวิชาคณิตศาสตร ผลการวิจัยพบวา กลุมที่เขียนบันทึก
การเรียนรูมีคะแนนเฉลีย่ ในสวนของความเขาใจ ความคิดรวบยอด ความเขาใจวิธีการ และการ
สื่อสารในคณิตศาสตร สูงกวากลุม ที่ไมไดบันทึกการเรียนรู ในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
เขียนบันทึกการเรียนรู พบวา นักเรียนสวนใหญเห็นวา การเขียนบันทึกการเรียนรูมปี ระโยชนทงั้
ดานพุทธพิสัย และจิตพิสัย นอกจากนีจ้ ูจติ ร ทองเอียด (2540) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนา
ความสามารถในการเขียนแบบบันทึกการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจยั
พบวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถความสามารถในการเขียนบันทึกการเรียนรู หลังการทดลองสูง
กวาคะแนนเกณฑทกี่ ําหนดไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 คือสูงกวารอยละ 12 ของ
คะแนนเฉลีย่ ความสามารถในการเขียนแบบบันทึกการเรียนรูกอนการทดลอง
จากผลวิจัยขางตน อาจกลาวไดวา การเรียนบทเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกในการบันทึกการ
เรียนรู ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น ความวิตกกังวลในการเรียนลดลง อีก
ทั้งนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเขียนบันทึกการเรียนรู ซึ่งเปนผลมาจากการเรียนบนเว็บที่มี
กิจกรรมการเรียนที่เหมาะสม มีเครื่องมือสื่อสารออนไลนที่อาํ นวยความสะดวกตอการเรียน
นักเรียนไดแสดงออก ไดแสดงความคิดเห็น ซึง่ เปนการสงเสริมการเรียนรู จากการแสดงความ
คิดเห็นในบล็อกของครูผูสอนและของเพื่อนนักเรียนคนอืน่ ๆ และเขียนบันทึกการเรียนรูในบล็อก
ของตนเอง จึงสงผลใหวธิ ีการเรียนดังกลาวสงผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
2. นักเรียนที่ไดเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกในการบันทึกการเรียนรูแตละประเภท มีคะแนน
เฉลี่ยของคะแนนในการวัดความคงทนในการเรียนของทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกัน
บลูมและคณะ (1978) กลาววา ขั้นตอนความจําเปนพื้นฐานของลําดับความรู ดังนั้น
ความจําและการเรียนรูจึงเปนของคูกัน ซึ่งกลาวไดวา การเรียนรูนั้นคือความจํานั่นเอง (Cemak,
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1972) ซึ่งถาความรูเหลานั้น ผูเรียนไดมีเวลาทบทวนนาน ๆ ก็จะคงสารหรือจําไวไดนาน และทําให
สารเขาไปเก็บในระบบ ความจําระยะยาว (Long-term Memory หรือ LTM) ไดมากขึ้น การ
ทบทวนสิ่งที่ไดเรียนไปแลวอยูเสมอ จึงเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความคงทนในการจํา (ไสว เลี่ยมแกว,
2528)
ในเรื่องของความคงทนในการจํา แมวา คะแนนความคงทนในการเรียนไมแตกตางกันและ
คะแนนลดลง อาจเปนเพราะมีปจจัยหลายประการที่ทาํ ใหนักเรียนสวนใหญ มีคะแนนลดลงทัง้ 2
กลุม จากการสอบถามนักเรียนพบวา นักเรียนไมไดใหความสําคัญในการทําแบบวัดความคงทน
มากเทากับแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจําคําตอบไมได นักเรียนบางคนคะแนนเทาเดิม
จากการสอบถาม นักเรียนกลาววา ยังพอจําคําตอบได แมวาผูวจิ ัยไดมีการสลับคําถามและ
คําตอบตามลักษณะของขอสอบคูขนานแลวก็ตาม สอดคลองกับที่ Gagne (1970) กลาววาในขั้น
เก็บเอาไวในความจํานัน้ สิ่งที่รับเอาไวจะถูกเก็บไวในสวนของความจําในสมอง ระยะเวลาของการ
เก็บไวนี้แตกตางกันแลวแตบุคคล สถานการณ และสิ่งแวดลอม Ebbinghous (อางถึงใน พินทุมดี
สิงหเสนี, 2541) กลาวไววา เวลามีผลตอการจําของคนเรา เวลายิ่งผานไปนานความจําจะยิง่ ลดลง
แตอัตราระหวางความจําและเวลาไมเปนสัดสวนตายตัวนักเรียนบางคนที่ไดคะแนนเพิ่มขึ้นจาก
เดิมอธิบายวา หลังจากการเรียนและทําแบบทดสอบ ตนไดกลับมาทบทวนและทองจําความหมาย
ของคําศัพทเมือ่ มีเวลาวาง จึงเปนผลใหมีคะแนนของแบบวัดความคงทนสูงกวาคะแนนแบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการสังเกตและสอบถามนักเรียนพบวา นักเรียนกลุมบันทึกการเรียนรูประเภทสวน
บุคคล จะไมคอยบันทึกการเรียนรูของตนลงในบล็อก หรือเขียนสงชากวากําหนด เนือ่ งจากตน
ไมทราบวาจะบันทึกเรื่องอะไร สอดคลองกับที่ เกรแฮม แสตนลีย, (2005) กลาววาบล็อกจะมี
ประสิทธิภาพก็ตอเมื่อนักเรียนเขียนบล็อกจนเปนนิสัย ถานักเรียนไมไดถูกกระตุนใหเขียนบล็อก
อยางสม่ําเสมอ นักเรียนก็จะไมสนใจบล็อกอีก อยางไรก็ตาม การบันทึกประเภทนี้เปนการเขียน
แบบไมมีหลักเกณฑโครงสรางที่ตายตัว และเปดกวาง จึงไมเหมาะสําหรับนักเรียนทุกคน
(ทาสมาเนีย ,2007) ซึ่งตางจากนักเรียนทีจ่ ดบันทึกการเรียนรูประเภทบันทึกการเรียนรู เพราะการ
จดการบันทึกการเรียนรูประเภทนี้เปนเสมือนแฟมสะสมงานการเขียนออนไลนของนักเรียน
นักเรียนจะไดสะสมผลงานในการเรียน ตัวอยางเชน นักเรียนสามารถคลิกยอนหลังกลับไปดู
ผลงานการเขียนในหนากอน และประเมินความกาวหนาของตนได (เกรแฮม แสตนลีย, 2005)
สอดคลองกับ ทาสมาเนีย (2007) ที่กลาววา บันทึกประเภทนี้จะมุงเนนไปยังการเรียนรูของ
นักเรียน ครูผสู อนจะตองใหนักเรียนบันทึก และทําใหนกั เรียนตระหนักวาการบันทึกการเรียนรูนมี้ ี
ความสําคัญและมีประโยชนกับการเรียนรูข องนักเรียนเอง ถาหากนักเรียนมีการทบทวนอยูเสมอ
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แลว ชวงระยะเวลาที่ความจําระยะสัน้ จะฝงตัวกลายเปนความจําระยะยาวหรือความคงทนในการ
จํานัน้ ประมาณ 14 วันหลังจากที่ไดผานการเรียนรูไปแลว (ชัยพร วิชชาวุธ, 2520)
3. เมื่อนักเรียนไดเรียนบทเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกในการจดบันทึกการเรียนรูระหวาง
บันทึกการเรียนรูประเภทบันทึกการเรียนรู จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการ
เรียนสูงกวาการบันทึกการเรียนรูประเภทสวนบุคคล อยางมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 เนื่องจากการ
เขียนบันทึกการเรียนรู เปนการบันทึกความคิดเห็นของนักเรียนในแงมุมตาง ๆ ของงานของ
นักเรียนเอง ภายในบันทึกการเรียนรูประกอบดวยความคิดเห็นของนักเรียน ความรูสกึ ที่ไดรับรูโดย
ใชภาษาของตนเอง (Kennedy and Tipps, 1994)
ดังนัน้ การเขียนบันทึกการเรียนรู ที่เปนการเขียนอยางอิสระ จึงมักจะมีขอผิดพลาดในการ
เขียนมากมาย เนื่องจากนักเรียนใหความสําคัญกับความคิดที่จะเขียน มิไดใหความสําคัญกับการ
สะกดคําทีถ่ ูกตอง การใชภาษาทีถ่ ูกตอง หรือรูปแบบการเขียนที่ถูกตอง (Tompkins, 1987 : 112)
ทั้งนี้เพราะบันทึกการเรียนรูป ระเภทบันทึกการเรียนรู เปนบันทึกที่เขียนเกี่ยวกับสิ่งที่สิ่งที่นกั เรียนได
เรียนรูในวิชา ดังนัน้ บันทึกประเภทนี้เปนเครื่องมือที่สะทอนการเรียนรูของนักเรียนและคนพบ
ปญหาการเรียนรู รวมทั้งเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสิง่ ที่เรียนรูกับประสบการณเดิม แตบันทึก
การเรียนรูประเภทสวนบุคคล เปนบันทึกทีใ่ ชบันทึกเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของผูเรียน
โดยผูเขียนเลือกบันทึกเหตุการณตาง ๆ ตามความสนใจ ซึ่งบางครั้งก็อาจสรางปญหาใหกับ
นักเรียนที่ไมทราบวาตนจะเขียนอะไร (Hoskisson and Tompkins, 1987: 209)
จากการสังเกตพบวานักเรียนที่จดบันทึกการเรียนรูระหวางบันทึกการเรียนรูประเภทบันทึก
การเรียนรู จะบันทึกคําศัพท โครงสรางไวยากรณ หรือความรูที่ไดรับจากบทเรียน ซึง่ เปนให
นักเรียนไดทบทวนความรูไปดวย สอดคลองกับ คํากลาวที่วา การบันทึกการเรียนรูเปนการเขียน
สนับสนุนใหนกั เรียนเขาใจเนื้อหาวิชาซึ่งชวยเพิ่มการเรียนรูของนักเรียน (Conner – Greene and
Anne, 2000: 44-46) สวนการบันทึกการเรียนรูประเภทสวนบุคคลนัน้ การเขียนบันทึกการเรียนรู
จะมีประโยชนทําใหนกั เรียนไดเห็นถึงการเชื่อมโยงภายในวิชาที่เรียนหรือการเชื่อมโยงวิชาที่เรียน
กับวิชาอื่น (Norwood and Carter, 1994 : 146-148) เพราะนักเรียนจะเขียนในเรื่องใกลตัวที่ตน
คุนเคย เชนเรือ่ งครอบครัว หรือเรื่องที่ตนชอบ จึงไมไดทบทวนความรูดวยการจดบันทึกการเรียนรู
สอดคลองกับ การวิจยั ของ เจอรดัค และเซน (1998) ที่วจิ ัยเรื่องผลของการเขียนบันทึกการเรียนรูท ี่
มีตอผลสัมฤทธิ์ และทัศนคติตอวิชาคณิตศาสตร ตัวแปรทางดานผลสัมฤทธิ์ ผลการวิจัยพบวา
กลุมที่เขียนบันทึกการเรียนรูมีคะแนนเฉลีย่ ในสวนของความเขาใจ ความคิดรวบยอด ความเขาใจ
วิธีการ และการสื่อสารในคณิตศาสตร สูงกวากลุมที่ไมไดบันทึกการเรียนรู ดวยเหตุนี้ การใชบล็อก
ในการจดบันทึกการเรียนรูระหวางบันทึกการเรียนรูประเภทบันทึกการเรียนรู จึงมีผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนสูงกวาการบันทึกการเรียนรูป ระเภทสวนบุคคล อยางมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 สวน
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนนัน้ พบวา นักเรียนทั้ง 2 กลุมจะเขียนไดดีในเรื่องที่ตนถนัด หรือมี
ความรู สังเกตไดจากคาเฉลีย่ ของคะแนนในการทําแบบทดสอบการเขียนแตละครั้ง มีคาเฉลี่ยสูงต่ําตางกัน เชน นักเรียนจะสามารถเขียนเลาเรื่องครอบครัว หรือเขียน จดหมายถึงเพื่อนใหมได
ดีกวาการเขียนถึงเทศกาลทีต่ นชอบ เนื่องจากนักเรียนไมเคยเขียนเรื่องนี้มากอน และสวนใหญไม
ทราบคําศัพทที่ตองใช
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. เนื่องจากผลการวิจยั ครั้งนี้พบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกใน
การบันทึกการเรียนรู มีคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึ้น ดังนั้นจึงสามารถนําเว็บวิชาภาษา
อังกฤษดวยบล็อกนี้ไปเปนแนวทางในการออกแบบ และประยุกตใหเขากับรูปแบบการเรียนการ
สอนบนเว็บในรายวิชาตาง ๆ ได ควรคํานึงถึงการเลือกใชประเภทของการบันทึกการเรียนรู ให
เหมาะสมกับวัตถุประสงคการเรียนการสอน
2. ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวานักเรียนที่เรียนบทเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกในการจดบันทึกการ
เรียนรูประเภทบันทึกการเรียนรู จะมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกวาการบันทึกการเรียนรูประเภท
สวนบุคคล อยางมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 ดังนัน้ ในการออกแบบกิจกรรมใหนักเรียนบันทึกการ
เรียนรูหลังเรียนนัน้ ควรเนนใหนักเรียนบันทึกการเรียนรูป ระเภทบันทึกการเรียนรู เพื่อเปนการ
ทบทวน ความรูความเขาใจของผูเรียน โดยที่ผูสอนสามารถตรวจสอบไดงายจากการอานบล็อก
ของนักเรียน แลวคอยสลับกับกิจกรรมการบันทึกสวนบุคคล เพื่อสงเสริมใหนกั เรียนพัฒนาทักษะ
การเขียน ซึง่ ขึ้นอยูกับสถานการณที่เหมาะสม
3. จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนทีบ่ ันทึกการเรียนรู ประเภทบันทึกสวนบุคคลมักไมทราบ
วาตนควรจะบันทึกการเรียนรูเรื่องใด เนื่องจากการบันทึกประเภทนี้มคี วามอิสระ ไมจํากัดขอบเขต
ความคิดในการเขียน ดังนัน้ เพื่อใหบนั ทึกการเรียนรูประเภทบันทึกสวนบุคคลนี้เปนประโยชนตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผูสอนควรใหคําแนะนําตัวอยางการบันทึกเรื่องตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับจุดประสงคและกิจกรรมการเรียนรู เพื่อเปนกรอบแนวทางในการเขียนทีจ่ ะสามารถ
สงเสริมและพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียน
ขอเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับผลของการเรียนบทเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ในรายวิชาภาษา
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ตางประเทศอื่น ๆ ที่มีในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนเชน ภาษาฝรัง่ เศส ภาษาจีน
ภาษาญี่ปนุ เปนตน
2. ในการทดลองการเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกนัน้ ครูผูสอนสามารถตรวจสอบความรู
ความเขาใจในบทเรียน ความคิด ความรูสกึ ทรรศนะคติหรือการแสดงความคิดเห็นตอเรื่องตาง ๆ
ของนักเรียนได ดังนัน้ ในการเรียนรายวิชาตาง ๆ เชนวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร หรือ
แมแตคณิตศาสตร ก็ควรมีการเขียนบันทึกการเรียนรูในกิจกรรมการเรียนการสอนรวมดวย
3. จากวิจยั ครั้งนี้ พบวาแมจะมีผูใชบล็อกเปนจํานวนเพิม่ ขึ้นเรื่อย ๆ สวนมากยังใชเพื่อ
การบันทึกประจําวัน บันทึกความสนใจสวนบุคคล หรือใชบล็อกเชิงธุรกิจ แตการใชบล็อกเพื่อการ
เรียนการสอนนั้น ยังมีจํานวนนอยมาก และจากการศึกษาเกี่ยวกับการนําบล็อกมาใชในการเรียน
การสอน พบวาในประเทศไทยยังมีผทู ี่สนใจทําวิจัยในเรื่องนี้อยูน อย ดังนัน้ ควรมีการศึกษาวิจยั ผล
ของการประยุกตใชบล็อกในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบตาง ๆ เชน ลักษณะการเรียนแบบการ
ทําโครงงานบนเว็บ หรือลักษณะการเรียนรูรวมกัน เปนตน
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
รายชื่อผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
1. อ.ดร. ปราณี โหมดหิรัญ

2. อ.ดร. ทวิชา แพทยวิบูลย
3 อ. พิสมัย สามี

อาจารยประจําภาควิชาหลักสูตร การสอน และ
เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาการสอน
ภาษาตางประเทศ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
อาจารยประจําสถาบันภาษา
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารย 3 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
โรงเรียนสตรีพทั ลุง

รายชื่อผูเชี่ยวชาญดานการใชบล็อก ในการเรียนการสอนบนเว็บ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ใจทิพย ณ สงขลา
สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. ผูชวยศาสตราจารย (พิเศษ) ดร. ปรัชญนันท นิลสุข
ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
3. อาจารยณฐั กร สงคราม
สาขาเทคนิคเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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• จุดประสงคการเรียนรู
• แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในการเรียนบนเว็บโดยใชบล็อก
• สาระการเรียนรู
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จุดประสงคการเรียนรู
บทเรียนบนเว็บวิชาภาษาอังกฤษ The World Around Us วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชวงชัน้ ที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
สาระการเรียนรูที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น (Connections)
มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมการเรียนรูสาระอื่นและเปนพื้นฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน เขาใจคําและ
กลุมคําภาษาตางประเทศทีเ่ กี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ ถายทอดความหมายของคําและกลุมคําที่เกีย่ วของกับกลุม สาระการเรียนรูอื่น ๆ เปน
ภาษาตางประเทศ
จุดประสงคการเรียนรู
คนควาและเผยแพรขอมูลจากบทความที่เปนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเรือ่ งสภาพดินฟาอากาศ และปรากฏการณทางธรรมชาติ
จุดประสงคปลายทาง
ใชภาษาเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับการเรื่องราวตาง ๆ จากการคนควา
จุดประสงคนาํ ทางเรื่อง The World Around Us
1. เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางหัวขอเรื่องกับขอความ
2. บอก/อธิบายลักษณะบางประการณของปรากฏการณทางธรรมชาติ
3. เรียนรูโครงสรางไวยากรณ Comparatives and Superlatives of Adjectives เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของสิ่งตาง ๆ
4. บันทึกความรูที่เปนขอมูลเกีย่ วกับสิง่ ทีเ่ รียนได
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แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในการเรียนบนเว็บโดยใชบล็อก
เรื่อง The World Around Us
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

ชวงชั้นที่ 3

เวลา 5 สัปดาห

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วิธีการเรียนบนเว็บ โดยใชบล็อก
การเรียนบนเว็บโดยใชบล็อก จะมีขอปฏิบัติตลอดระยะเวลาเรียนดังตอไปนี้
1. การเรียนการสอน มีทั้งสิน้ 5 สัปดาห ซึ่งจะเรียนในหองคอมพิวเตอร และครูผูสอนจะเปนผูเตรียมวัสดุอุปกรณใหพรอมกอนจะนํานักเรียนมาเรียนทุกครั้ง
2. เมื่อนักเรียนเขามาในหองคอมพิวเตอรแลว ใหนักเรียนนัง่ ประจําเครื่องของตนตลอดการเรียนทั้ง 5 สัปดาห เมื่อเขามาแลว ใหนกั เรียนเปดเว็บไซตการ
เรียนบนเว็บและเขาสูระบบ
3. ครูผูสอนอธิบายขั้นตอนในการเรียนและนักเรียนทําการเขาสูระบบเรียบรอยแลว การสื่อสารในการเรียนนั้น ใหใชเครื่องมือสื่อสารผานระบบเครือขายที่
จัดไวให คือการใชการสนทนา การใชกระดานขาว และบล็อก
4. ครูจะตองดําเนินการสอนใหตรงตามวันเวลาที่กําหนด (ยกเวนจะมีการเปลี่ยนแปลงตารางเรียน เนื่องจากเหตุสดุ วิสัย เชน ระบบการทํางานของ
อินเตอรเน็ตขัดของ)
5. ขั้นกิจกรรมการเรียน ครูจะเปนผูคอยเตือนนักเรียนในเรือ่ งเวลา ซึง่ เวลาเรียนจะยืดหยุน ตามสถานการณในแตละครั้งได
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6. นักเรียนจะตองบันทึกการเรียนรูลงในบล็อกเมื่อเรียนจบบทเรียนในแตละครั้ง ครูผูสอนจะเปนผูตรวจสอบความถูกตองและแสดงความคิดเห็นรวมกับ
ผูเรียนอื่น ๆ
กระบวนการจัดการเรียนรู
ใชรูปแบบการสอนแบบ AIMLP (GEOS Auckland thai moe, 2006) ซึ่งเปนรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเนนภาระงาน (A task based model of
teaching) โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนมีสว นรวมในกิจกรรมทุกขั้นตอน
ขั้นการนํานักเรียนเขาสูบ ทเรียน (Activate)
1. นํานักเรียนเขาสูบทเรียน โดยการเขาหองสนทนา (Chat room) เพื่อแนะนําหัวขอเรื่องที่จะเรียนคือ The world around us
2. ดึงดูดความสนใจใหนักเรียนมีสว นรวมโดยการถามความรูทวั่ ไป และเพื่อเปนการเชื่อมโยงความรูเดิมของนักเรียนเขากับเรื่องที่จะสอน
ขั้นการใหความรู (Input)
1.ครูตั้งคําถามในหองสนทนาเพื่อตรวจสอบความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับเนื้อหา และถามคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่จะสอน
2. ใหโอกาสผูเรียนไดศึกษาทําความเขาใจ ใจความหลัก หัวขอ และคําศัพทของเนือ้ หาดวยตนเอง โดยนักเรียนเขาเรียนคําศัพทจากเว็บไซต หากมีคําศัพทคํา
ใดที่นักเรียนไมทราบนอกเหนือจากที่มีในบทเรียน นักเรียนสามารถคลิกไปยังพจนานุกรมออนไลนได
ขั้นการเรียนรู (Meaning)
1. นักเรียนเปรียบเทียบความคิดรวบยอดจากการศึกษาดวยตนเองกับเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลวาตนเขาใจถูกตองหรือไม
2. ครูตั้งคําถามเกี่ยวกับรายละเอียดตาง ๆ ในเนื้อหาเพื่อตรวจสอบความเขาใจ โดยการถามคําถามสรุปความคิดเห็นรวบยอด
3. ใหโอกาสนักเรียนไดมีเวลาศึกษารายละเอียดเนื้อหามากขึ้น เพื่อใหเขาใจเนื้อหาอยางลึกซึ้ง พรอมทั้งสรุปความคิดรวบยอดจากเนื้อหาได
ขั้นการใชภาษา (Language)
1. นักเรียนอานและทําแบบฝกหัดของบทเรียน
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2. ครูสอบถามความเขาใจในเรื่องทีเ่ รียนในหองสนทนา และใหเวลานักเรียนฝกใหมีความชํานาญ ตรวจสอบความถูกตอง
ขั้นผลงาน (Production)
1. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post test)
2. ครูตรวจแบบทดสอบจากเครื่องของครู แลวบันทึกผลไว
หมายเหตุ นักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรูลงในสมุดบันทึกออนไลนทั้ง 2 กลุมตามประเภทของกลุมการบันทึกการเรียนรู

สัปดาห

ตารางสรุปแผนการเรียนบนเว็บโดยใชบล็อก
วัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม

เนื้อหา

กิจกรรมการเรียน

1

1. นักเรียนสามารถ
อธิบายเกี่ยวกับผูสอน
ผูเรียน ระยะเวลาในการ
เรียน วัตถุประสงคของ
รายวิชา กิจกรรมการเรียน
และการประเมินผลได
2. นักเรียนสามารถเขียน
แสดงความ คิดเห็นและ
บันทึกการเรียนรูหลังจาก
เรียนเสร็จ

1. คําแนะนําวิชา
เรียน (ผูสอน
ผูเรียน ระยะเวลา
ในการเรียน
วัตถุประสงคของ
รายวิชา กิจกรรม
การเรียน และการ
ประเมินผล
2. การบันทึกการ
เรียนรูในบล็อก

กิจกรรมที่ 1
1. เมื่อนักเรียนมายังหองคอมพิวเตอรและนั่งประจํา
เครื่องแลว ครูแจกรหัสผานใหแกนกั เรียนแตละคน จากนัน้ ให
นักเรียนเขาสูห นาโฮมเพจของการเรียนบนเว็บที่สรางขึ้น
2. ครูใหนกั เรียนเขาสูระบบเพื่อทําแบบทดสอบกอน
เรียน Pre-test ในเว็บ
3. เมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบเสร็จ ครูแนะนําวิชา
จากหนาโฮมเพจโดยเลือกคลิก วัตถุประสงคของวิชา
กิจกรรมการเรียน ตารางเรียน การประเมินผลเกี่ยวกับผูสอน
ครูใหเวลานักเรียนอานทําความเขาใจ และซักถามขอสงสัย

สื่อการสอน
และเครื่องมือบนเว็บ

การวัดผล/
ประเมินผล

1. บทเรียนบนเว็บวิชา
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมี
เครื่องมือบนเว็บ ไดแก
อีเมลล, กระดานสนทนา,
หองสนทนา, แหลงเรียนรู
บนเว็บ, บล็อก
2. แบบทดสอบกอนเรียน
Pre-test

ประเมินจาก
คะแนน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
จากการทํา
แบบทดสอบกอน
เรียน Pre-test

สัปดาห
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วัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม

เนื้อหา

กิจกรรมการเรียน
กิจกรรมที่ 2
ครูใหนักเรียนบันทึกการเรียนรูในบล็อก โดยมี
ขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ
ขัน้ ที่ 1 ครูแสดงตัวอยางการจดบันทึกการเรียนรูให
นักเรียนดู ซึ่งตัวอยางนีก้ ารจดบันทึกจะปรากฏอยูในบล็อก
ของครูผูสอนทุกสัปดาหหลังจากที่มกี ิจกรรมการเรียนการ
สอน เชนการบันทึกไวยากรณ คําศัพท ขอคําถามในบทเรียน
ขั้นที่ 2 นักเรียนฝกจดบันทึกเอง ครูจะเปนผูชี้แนะให
ความรู นักเรียนอืน่ ๆ สามารถเขาไปอานขอมูลที่แตละคน
บันทึกการเรียนรูไว เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู นักเรียน
คนอื่นสามารถตอบและแสดงความคิดเห็นในบล็อกของผูอื่น
ได
ขั้นที่ 3 นักเรียนจดบันทึกดวยตนเอง โดยบันทึกจาก
สิ่งที่เรียนรู และจากการทํากิจกรรมในการเรียนบนเว็บ ครูจะ
เปนผูคอยแนะนําและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
ภายหลังจากที่นกั เรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักเรียน
คนอื่น ๆ รวมทั้งครูผูสอนดวย

สื่อการสอน
และเครื่องมือบนเว็บ

การวัดผล/
ประเมินผล
ประเมินความรู
ความเขาใจจาก
บันทึกการเรียนรู
ในบล็อก

สัปดาห
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วัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม

2

1. นักเรียนสามารถบอก
ความหมายของคําศัพทที่
เกี่ยวกับเรื่องทีอ่ านได
อยางถูกตอง
2. นักเรียนสามารถจับ
ใจความเรื่องที่ไดอานและ
ตอบคําถามไดถูกตอง
3. นักเรียนสามารถเขียน
แสดงความคิดเห็นและ
บันทึกการเรียนรูได

-The World
Around Us
- คําศัพท
- แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
บทเรียนหรือสิง่ ที่
ไดเรียนรู

กิจกรรมที่ 1
1. นักเรียน อานเรื่อง The world around us
2. นักเรียนหาคําศัพทใหม และบันทึกลงใน Notepad
กิจกรรมที่ 2
นักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรูลงในบล็อก เพื่อบันทึกสิ่งที่ได
เรียนรู ตามประเภทของการบันทึกการเรียนรูที่กาํ หนดให

1. บทเรียนบนเว็บวิชา
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมี
เครื่องมือบนเว็บ ไดแก
อีเมลล, กระดานสนทนา,
หองสนทนา, แหลงเรียนรู
บนเว็บ, บล็อก

ประเมินความรู
ความเขาใจจาก
บันทึกการเรียนรู
ในบล็อก

3

1. นักเรียนสามารถบอก
ความหมายของคําศัพทที่
เกี่ยวกับเรื่องทีอ่ านได
อยางถูกตอง
2. นักเรียนสามารถ
อธิบายโครงสราง

- โครงสราง
ไวยากรณ
Comparatives
and Superlatives
of Adjectives

กิจกรรมที่ 1
นักเรียน ทําความเขาใจเรื่อง โครงสรางไวยากรณ
Comparatives and Superlatives of Adjectives พรอมทั้ง
ทําแบบฝกหัดของบทเรียน
กิจกรรมที่ 2
นักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรูลงในบล็อก เพื่อบันทึกสิ่งที่ได

1. บทเรียนบนเว็บวิชา
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมี
เครื่องมือบนเว็บ ไดแก
อีเมลล, กระดานสนทนา,
หองสนทนา, แหลงเรียนรู
บนเว็บ, บล็อก

ประเมินความรู
ความเขาใจจาก
บันทึกการเรียนรู
ในบล็อก และ
ประเมินจาก
คะแนน
ผลสัมฤทธิ์

เนื้อหา

กิจกรรมการเรียน

สื่อการสอน
และเครื่องมือบนเว็บ

การวัดผล/
ประเมินผล

สัปดาห
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วัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม

เนื้อหา

ไวยากรณไดถกู ตอง
3. นักเรียนสามารถเขียน
แสดงความคิดเห็นและ
บันทึกการเรียนรูได
4

1. นักเรียนสามารถบอก -The World
ความหมายของคําศัพทที่ Around Us
เกี่ยวกับเรื่องทีอ่ านได
อยางถูกตอง
2. นักเรียนสามารจับ
ใจความเรื่องที่ไดอานและ
ตอบคําถามไดถูกตอง

5

1. นักเรียนสามารถบอก
ความหมายของคําศัพท
ไดอยางถูกตอง
2. นักเรียนสามารจับ
ใจความเรื่องที่ไดอาน

The World
Around Us

กิจกรรมการเรียน
เรียนรู ตามประเภทของการบันทึกการเรียนรูที่กาํ หนดให
กิจกรรมที่ 3
1. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน Post-test
2. ครูตรวจดูทางระบบอินเตอรเน็ตจากเครือ่ งของครู แลว
บันทึกผลไว
กิจกรรมที่ 1
1.ขั้นการวัดความคงทนในการเรียนครั้งที่ 1 นักเรียนเขาสู
ระบบเพื่อทําแบบวัดความคงทนในการเรียนครั้งที่ 1 หลังจาก
เรียนไปแลว 1 สัปดาห
2. ครูตรวจดูทางระบบอินเตอรเน็ต จากเครื่องของครู แลว
บันทึกผลไว

สื่อการสอน
และเครื่องมือบนเว็บ

การวัดผล/
ประเมินผล

2. แบบทดสอบหลังเรียน ทางการเรียน
Post-test
จากการทํา
แบบทดสอบหลัง
เรียน Post-test
แบบวัดความคงทนใน
การเรียนครัง้ ที่ 1
.

กิจกรรมที่ 1
แบบวัดความคงทนใน
1. ขั้นการวัดความคงทนในการเรียนครั้งที่ 2 นักเรียนเขาสู
การเรียนครัง้ ที่ 2
ระบบเพื่อทําแบบวัดความคงทนในการเรียนครั้งที่ 2 ในเว็บ
หลังจากเรียนไปแลว 2 สัปดาห
2. ครูตรวจดูทางอินเตอรเน็ต จากเครื่องของครู แลวบันทึกผล

ประเมินจาก
คะแนน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
จากการทําแบบ
วัดความคงทนใน
การเรียนครัง้ ที่ 1
ประเมินจาก
คะแนน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
จากการ

สัปดาห
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วัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม
และตอบคําถาม

เนื้อหา

กิจกรรมการเรียน
ไว
กิจกรรมที่ 2
ครูสรุปผลการเรียนใหนักเรียนทราบโดยผานทางกระดาน
สนทนา เปดโอกาสใหนักเรียนซักถามปญหาขอสงสัย

สื่อการสอน
และเครื่องมือบนเว็บ

การวัดผล/
ประเมินผล
ทําแบบวัดความ
คงทนในการ
เรียนครั้งที่ 2
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สาระการเรียนรู
1. เรียนรูคําศัพท และโครงสรางไวยากรณ Comparatives and Superlatives of
Adjectives เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของสิ่งตาง ๆ
2. นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นและบันทึกการเรียนรูได
Vocabulary:
N.
cupboard
trip
continent
desert
planet
smell
Meter

Adj.
strange
poisonous
best
better
high
more
most
worse
deep
heavy

V.
hide

Adv.
Inside
Best

2. Grammar:
One-syllable
adjectives
most two-syllable
adjectives
adjectives with
three or more
syllables
irregular forms

POSITIVE
Deep
large
big
Clever
Heavy
Interesting
Beautiful

COMPARATIVE
deeper
larger
bigger
cleverer
heavier
more interesting
more beautiful

SUPERLATIVE
deepest
largest
biggest
cleverest
heaviest
most interesting
most beautiful

Good
bad
much/many

better
worse
more

best
worst
most

124

ภาคผนวก ค
• แบบสอบถามและแบบประเมินเรื่องการเรียนการสอนบนเว็บวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สําหรับผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ
• แบบสอบถามการเรียนการสอนบนเว็บ วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนสําหรับผูเชี่ยวชาญดานการใชบล็อก
• แบบประเมินบทเรียนบนเว็บ และบล็อก
• แบบทดสอบกอนเรียน Pre-test
• แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Post-test
• แบบวัดความคงทนในการเรียนครั้งที่ 1
• แบบวัดความคงทนในการเรียนครั้งที่ 2
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แบบสอบถามและแบบประเมิน
เรื่องการเรียนการสอนบนเว็บวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน
สําหรับผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ผลของการเรียนบทเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกที่มีตอผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
และความคงทนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนตน
เสนอโดย
นางสาวสุชญา สังขจรูญ
อาจารยที่ปรึกษา
อาจารย ดร. บุญเรือง เนียมหอม
วัตถุประสงคของการวิจยั 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน
จากการเรียนบนเว็บโดยใชบล็อก ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน
2. เพื่อเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน จากการเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกในการจดบันทึก
การเรียนรู
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการ
เรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน จากการเรียนบนเว็บโดยใช
บล็อกในการจดบันทึกการเรียนรูระหวางบันทึกการเรียนรูประเภทบันทึก
การเรียนรู (learning log) และบันทึกการเรียนรูประเภทสวนบุคคล
(personal journals)
คําชี้แจง
ชื่อเรื่อง

แบบสอบถามและแบบประเมินสําหรับผูเชีย่ วชาญชุดนี้ เปนแบบสอบถามความ
คิดเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการ
วัดผลสัมฤทธิใ์ นวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐานทักษะการอาน-เขียน The world around us ซึ่ง
นําเนื้อหา แบบฝกหัดและแบบทดสอบบางสวนมาดัดแปลงใหเหมาะสมกับรูปแบบการ
เรียนบนเว็บ จากหนังสือ Say Yes to English 1 ของ H.Q. Mitchell – J. Scott จาก
สํานักพิมพ MM Publications นํามาใชในการเรียนเสริมของวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
แบบสอบถามและแบบประเมินผูเชีย่ วชาญดานการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง
การเรียนการสอนบนเว็บวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน แบงเปน 2 ตอน
ดังนี้
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ตอนที่ 1 ความสอดคลองของวัตถุประสงคของบทเรียน การนําเสนอเนื้อหา การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู การใชสื่อและระยะเวลาในการเรียนการสอน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยใชบล็อก
เอกสารที่แนบมาดวย สําหรับใชประกอบการประเมินความสอดคลอง ตอนที่ 1
- จุดประสงคการเรียนรู
- แผนการจัดการเรียนรูบนเว็บ
- แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในการเรียนบนเว็บโดยใชบล็อก
- เนื้อหาบทเรียน
- แบบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
- แบบวัดความคงทนในการเรียนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ตอนที่ 1 แบบประเมินความสอดคลองของวัตถุประสงคของบทเรียน การนําเสนอ
เนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู การใชสื่อและระยะเวลาในการเรียนการสอน
โปรดประเมินความสอดคลอง โดยทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่สอดคลองกับ
ความคิดเห็นของทาน และ/หรือเขียนในชองขอควรปรับปรุง ขอเสนอแนะ
ขอใหทานใชเอกสารที่แนบมาประการพิจารณาดวย อนึง่ ถาหากทานมี
ขอเสนอแนะปรับปรุงเพิ่มเติม โปรดเขียนแกหรือแทรกในเนื้อหาของเอกสารที่แนบมาได
โดยตรง
หัวขอการประเมิน
ความสอดคลอง
สอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง
ดานวัตถุประสงคของบทเรียน
1 ความเหมาะสมของหลักการและเหตุผลของสาระ
การเรียนรู (โปรดดูเอกสารหนา 1)
• สาระการเรียนรูที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่น (Connections)
2 ความสอดคลองของวัตถุประสงคกับเนื้อหาวิชา
• จุดประสงคนําทางเรื่อง The world around us
1. เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางหัวขอเรื่อง
กับขอความ
2. บอก/อธิบายลักษณะบางประการณของ
ปรากฏการณทางธรรมชาติ

ขอควร
ปรับปรุง
ขอเสนอแนะ
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3. เรียนรูโครงสรางไวยากรณ Comparatives
and Superlatives of Adjectives เพื่อเปรียบเทียบ
คุณลักษณะของสิ่งตาง ๆ
4. บันทึกความรูที่เปนขอมูลเกี่ยวกับสิ่งทีเ่ รียน
ได
จุดประสงคปลายทาง
ใชภาษาเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับการ
เรื่องราวตาง ๆ จากการคนควา
3 ระดับผูเรียน
• นักเรียนชัน
้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งเปนนักเรียนที่
เรียนในโครงการจัดตั้งหลักสูตรความสามารถ
พิเศษทางภาษา (Mini English Program)
4 การวัดและการประเมินผลการเรียน
• แบบวัดผลสัมฤทธิท
์ างการเรียน
- แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test)
- แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
- แบบวัดความคงทนครั้งที่ 1
- แบบวัดความคงทนครั้งที่ 2
• แบบทดสอบการเขียน (Writing test)
- Writing a paragraph about one self.
- Writing a paragraph about one’
holiday.
- Writing a paragraph about one’
favorite festival.
- Writing an informal letter to your new
e-pal.
• การบันทึกการเรียนรูในบล็อก
•

5 ความสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการ
สอน (โปรดดูเอกสารหนา 3)
- ขั้นการนํานักเรียนเขาสูบทเรียน (Activate)
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- ขั้นการใหความรู (Input)
- ขั้นการเรียนรู (Meaning)
- ขั้นการใชภาษา (Language)
- ขั้นผลงาน (Production)
การประเมินดานการนําเสนอเนื้อหา
1 ความถูกตอง และความชัดเจนของเนื้อหา
2 ความนาเชือ่ ถือของเนื้อหา
3 ความทันสมัยของเนื้อหา
การประเมินดานกิจกรรมการเรียนรู
(โปรดดูเอกสารหนา 7)
1 กิจกรรมการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2 ความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูตอ เปาหมาย
วิชา วัตถุประสงควิชา และเนื้อหาวิชา
3 ระดับผูเรียนตอระดับการเรียนรู
4 กระบวนการทํากิจกรรม
• สัปดาหที่ 1 ขั้นการแนะนําวิชาเรียน (ผูสอน
ผูเรียน ระยะเวลาในการเรียน วัตถุประสงคของ
รายวิชา กิจกรรมการเรียน และการประเมินผล)
• สัปดาหที่ 2 ขั้นการเรียนและวัดผล
สัมฤทธิ์
• สัปดาหที่ 3 ขั้นวัดความคงทนครั้งที่ 1
• สัปดาหที่ 4 ขั้นวัดความคงทนครั้งที่ 2
สื่อที่ใชในการเรียนรูเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม
การเรียนรู
ระยะเวลาในการเรียนรูเหมาะสม
• สัปดาหที่ 1 เวลา 100 นาที
• สัปดาหที่ 2 เวลา 100 นาที
• สัปดาหที่ 3 เวลา 50 นาที
• สัปดาหที่ 4 เวลา 50 นาที
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
โดยใชเว็บล็อก
1. ทานคิดวา ในการบันทึกการเรียนรูในบล็อก ควรใชภาษาใดในการบันทึก
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ความคิดเห็นเพิ่มเติมของทาน..........................................................................
………...……………………………………………...…………..…………………………...……
...………………………………………...……………………………………..……...……………
…………………………...………………………….………………………...……………………
……………………...………………………….………………………...…………………………
2. ทานคิดวา ควรใหนักเรียนบันทึกการเรียนรูเมื่อใด
บันทึกทันทีเมือ่ เรียนเสร็จ เปนเวลา 5-10 นาที
ใหบันทึกเปนการบาน สงภายในวันรุง ขึ้น
ความคิดเห็นเพิ่มเติมของทาน..........................................................................
………………………………………………………………………………………………………
………………...………………………………………...……………………………………..…….
..………………………………………...………………………………………...…………………
……………………...………………………….………………………...…………………………
3. ทานคิดวา นักเรียนควรจะบันทึกสิ่งใดลงในบล็อก
สิ่งที่ไดเรียนไปหลังจากจบบทเรียน
สิ่งที่เกี่ยวของกับเนื้อหาในบทเรียน
บันทึกประจําวันเรื่องใดก็ไดแลวแตความสนใจของนักเรียน
บันทึกเรื่องตาง ๆ ตามเหตุการณและความเหมาะสม
ความคิดเห็นเพิ่มเติมของทาน..........................................................................
………...………………………………………...…………..…………………………...…………
...………………………………………...……………………………………..……...……………
…………………………...………………………………………...………………………………
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
………...………………………………………...………………………………………...…………
…………………………..……...………………………………………...…………………………
……………...………………………………………...………………………………………...……
……..…………………………...………………………………………...…………………………
………...………………………………………...………………………………………...…………
……..….....………………………...………………………………………...………………………
……..…………………………...………………………………………...…………………………
……...………………………………………...………………………………………...……………
……………............…………..……...………………………………………...……………………
……………………...………………………….………………………...…………………………
……………………...………………………….………………………...…………………………
……………………...………………………….………………………...…………………………
……………………...………………………….………………………...…………………………

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงทีท่ านกรุณาใหขอมูลและความคิดเห็นอันเปนประโยชนตอ
งานวิจยั ในครัง้ นี้
สุชญา สังขจรูญ
ผูวิจัย
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แบบสอบถามการเรียนการสอนบนเว็บ
วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
สําหรับผูเชี่ยวชาญดานการใชบล็อก
ผลของการเรียนบทเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกที่มีตอผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนและความคงทนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนตน
เสนอโดย
นางสาวสุชญา สังขจรูญ
อาจารยที่ปรึกษา
อาจารย ดร. บุญเรือง เนียมหอม
วัตถุประสงคของการวิจยั 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน
จากการเรียนบนเว็บโดยใชบล็อก ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน
2. เพื่อเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน จากการเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกในการจดบันทึก
การเรียนรู
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการ
เรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน จากการเรียนบนเว็บโดยใช
บล็อกในการจดบันทึกการเรียนรูระหวางบันทึกการเรียนรูประเภทบันทึก
การเรียนรู (learning log) และบันทึกการเรียนรูประเภทสวนบุคคล
(personal journals)
คําจํากัดความ
การเรียนบนเว็บโดยใชบล็อก ในที่นี้คือการใหนักเรียนเรียนโดยใชบนั ทึก
การเรียนรู (Learning Log) นักเรียนจะเขียนบันทึกการเรียนรู หลังจากที่
ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษขัน้ พืน้ ฐานเพื่อเปน
การทบทวนความรูความเขาใจหลังจากทีไ่ ดเรียนรูบทเรียนใหม ๆ ในแต
ละคาบที่ไดเรียนบทเรียนบนเว็บเสร็จ ซึ่งบล็อกจะเปนเครื่องมือหรือ
ชองทางในการสื่อสารที่จะทําใหผูสอนและผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
ขอมูลระหวางกันและกัน โดยการบันทึกการเรียนรูในบล็อกมี 2 วิธีคอื
บันทึกการเรียนรูประเภทบันทึกการ และบันทึกการเรียนรูประเภทสวน
บุคคล โดยบันทึกการเรียนรูประเภทสวนบุคคล (personal journals) จะ
เปนบันทึกที่ใชบันทึกเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของผูเรียน โดย
ผูเขียนเลือกบันทึกเหตุการณตาง ๆ ตามความสนใจ สวนบันทึกการ
เรียนรูประเภทบันทึกการเรียนรู (learning logs) เปนบันทึกที่เขียน
ชื่อเรื่อง
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เกี่ยวกับสิ่งที่สงิ่ ทีน่ ักเรียนไดเรียนรูในวิชา เปนเครื่องมือทีส่ ะทอนการ
เรียนรูของนักเรียนและคนพบปญหาการเรียนรู รวมทัง้ เชือ่ มโยง
ความสัมพันธระหวางสิง่ ที่เรียนรูกับประสบการณเดิม
คําชี้แจง
แบบสอบถามสําหรับผูเชีย่ วชาญชุดนี้ เปนแบบสอบถามความคิดเห็นดานการใชบล็อกใน
การเรียนการสอนบนเว็บ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชบล็อกในการบันทึกการ
เรียนรูในการเรียนการสอนบนเว็บ
แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญดานการใชบล็อก ในการเรียนการสอนบนเว็บ วิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน แบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนบนเว็บโดยใชเว็บล็อก
ตอนที่ 3 ความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูในการเรียนบนเว็บโดยใชบล็อก
เอกสารที่แนบมาดวย คือกระบวนการจัดการเรียนรู
ใชรูปแบบการสอนแบบ AIMLP (GEOS Auckland thai moe, 2006) ซึ่งเปนรูปแบบการ
สอนภาษาอังกฤษเนนภาระงาน (A task based model of teaching) โดยมุง เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมทุกขัน้ ตอน
ขั้นการนํานักเรียนเขาสูบทเรียน (Activate)
1. นํานักเรียนเขาสูบทเรียน โดยการเขาหองสนทนา (Chat room) เพือ่ แนะนําหัวขอเรื่องที่
จะเรียนคือ The world around us
2. ดึงดูดความสนใจใหนักเรียนมีสว นรวมโดยการถามความรูทวั่ ไป และเพื่อเปนการ
เชื่อมโยงความรูเดิมของนักเรียนเขากับเรื่องที่จะสอน
ขั้นการใหความรู (Input)
1.ครูตั้งคําถามในหองสนทนาเพื่อตรวจสอบความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับเนื้อหา และถามคําถาม
เกี่ยวกับสิ่งที่จะสอน
2. ใหโอกาสผูเรียนไดศึกษาทําความเขาใจ ใจความหลัก หัวขอ และคําศัพทของเนือ้ หา
ดวยตนเอง โดยนักเรียนเขาเรียนคําศัพทจากเว็บไซต หากมีคําศัพทคําใดที่นักเรียนไมทราบ
นอกเหนือจากที่มีในบทเรียน นักเรียนสามารถคลิกไปยังพจนานุกรมออนไลนได
ขั้นการเรียนรู (Meaning)
1. นักเรียนเปรียบเทียบความคิดรวบยอดจากการศึกษาดวยตนเองกับเพื่อนเพื่อ
แลกเปลี่ยนขอมูลวาตนเขาใจถูกตองหรือไม
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2. ครูตั้งคําถามในกระดานขาวเกีย่ วกับรายละเอียดตาง ๆ ในเนื้อหาเพือ่ ตรวจสอบความ
เขาใจ โดยการถามคําถามสรุปความคิดเห็นรวบยอด
3. ใหโอกาสนักเรียนไดมีเวลาศึกษารายละเอียดเนื้อหามากขึ้น เพื่อใหเขาใจเนื้อหาอยาง
ลึกซึ้ง พรอมทัง้ สรุปความคิดรวบยอดจากเนื้อหาได
ขั้นการใชภาษา (Language) และขั้นผลงาน (Production)
1. นักเรียนอานและทําแบบฝกหัดของบทเรียน
2. ครูสอบถามความเขาใจในเรื่องทีเ่ รียนในหองสนทนา และใหเวลานักเรียนฝกใหมีความ
ชํานาญ ตรวจสอบความถูกตอง
3. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังการเรียน
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
โปรดตอบแบบสอบถามโดยเขียนลงในทีว่ าง และ/หรือทําเครื่องหมาย 9 ลงใน
ชอง
ตามความคิดเห็นของทาน
1. ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
2. ประสบการณการสอน
ต่ํากวา 5 ป
5-10 ป
10 ปขึ้นไป
3. ทานเคยใชบล็อกในการเรียนการสอนของทานหรือไม
เคย
วิชา .......................................................................................................
จํานวน.........................................ครั้ง
ทานใชบล็อกในการเรียนการสอนของทานอยางไร (โปรดอธิบายโดยสรุป)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับการเรียนการสอนบนเว็บโดยใชเว็บล็อก
โปรดตอบแบบสอบถามโดยเขียนลงในทีว่ าง และ/หรือทําเครื่องหมาย 9 ลงใน
ชอง
ตามความคิดเห็นของทาน
1. ทานคิดวาบล็อกมีความสําคัญและมีประโยชนในการเรียนการสอนบนเว็บอยางไร (ตอบได
มากกวา 1)
ใชเปนเครื่องมือสรางความรู เปนการถายทอดสิ่งที่ถกู บันทึกไวในสมองลงสู
ตัวหนังสือ
เปนเครื่องมือในการเผยแพรความรู เพื่อแสดงตัวตนของผูเขียนออกสู
สาธารณชน
ใชเปนเครื่องมือแลกเปลี่ยนความรู ผูอานสามารถแสดงความคิดเห็นตอ
ความรูที่ผเู ขียนถายทอดลงไปในบล็อก และผูเขียนไดเขียนโตตอบตอความ
คิดเห็นนั้นๆ ในลักษณะของการสนทนาเพือ่ หาความแตกฉานในตัวความรู
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ความคิดเห็นเพิ่มเติมของทาน เกี่ยวกับความสําคัญของบล็อกตอการเรียน การ
สอน ...........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………..………………………
………...………………………………………...…..……..………………………………...………
………...………………………………………...…..……..………………………………...………
ความคิดเห็นเพิ่มเติมของทาน เกี่ยวกับประโยชนของบล็อกตอการเรียน การสอน
.....................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………...…………………………………..…...……………………………………………...……
………...………………………………………...…..……..………………………………...………

135

2. ทานคิดวาบล็อกที่ดี ควรมีลักษณะอยางไร (ตอบไดมากกวา 1)
คําสั่งในการใชงานเขาใจไดงาย ไมซับซอน
สามารถใสขอมูลไดทั้งขอความ ภาพ และเสียง
สามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังบล็อก หรือเว็บไซตอื่น ๆ ที่สนใจได
ผูเขียนและผูอา นสามารถโตตอบกันได โดยขอความที่แสดงความคิดเห็น
สามารถแสดงหรือซอนขอความได
ความคิดเห็นเพิ่มเติมของทาน ……………………………….……………...
…………………...……………...………………………………………...…………………………
……………...……………………………………..……...………………………………………...
………………………………………………...…….……………………………………...………
…………………………..……...………………………………………………………...…………
……………………………...………………………………………...……………………………
…………...…………..………………….……………………...……………………………………
…...………………………………………...………………………………………...………………
3. ทานคิดวาภายในบล็อกที่ใชในการเรียนการสอน จะตองประกอบดวยอะไรบาง (ตอบได
มากกวา 1)
ชื่อของบล็อก (ฺweblog Title)
แท็กไลน (Subtitle หรือ Tag line) คําจํากัดความของบล็อก หรือสโลแกนที่
ใชอธิบายถึงตัวบล็อกโดยรวม
วันที่และเวลา (Date & Time Stamp) ที่บอกเวลาที่เขียนบทความ หรือเวลา
ที่แสดงความคิดเห็น
ชื่อบทความ (Entry Title) ชื่อเรื่องของบทความที่เขียนในบล็อก
ตัวเนื้อหาบทความ (Entry’s Main Body)
ชองแสดงความคิดเห็น (Comment) เปนสวนสําหรับผูอ านไดแสดงความ
คิดเห็น
ตัวเชื่อมโยงถาวร (Permanent link/Permalink) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปหา url
ของบทความนั้น ๆ โดยตรงโดย url ของ permalink นี้จะไมเปลี่ยนไปตามวัน
และเวลาเหมือน link ของหนาแรกของบล็อกที่บทความจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ
ปฎิทิน (Calendar) สามารกคลิกตามวันที่ เพื่ออานบทความของวันทีน่ ั้น ๆ
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บทความยอนหลัง (Archives) บทความเกาหรือบทความยอนหลัง โดยอาจ
จัดเรียงบทความยอนหลังเปนรายเดือน รายสัปดาห รายวัน หรือจะ list
บทความทัง้ หมด
ตัวเชื่อมโยงไปยังเว็บอื่น (Links)
ความคิดเห็นเพิ่มเติมของทาน………………………………………………...
………...………………………………………...………………………………………...…………
…………………………..……...………………………………………...…………………………
……………...……………………………...……………………...…………………………………
……………...……………………………...……………………...…………………………………
……………...……………………………...……………………...…………………………………
4. ทานคิดวาควรจะจัดการเรียนการสอนอยางไร ใหสอดคลองกับการใชบล็อกในการเรียนการสอน
บนเว็บวิชาภาษาอังกฤษ (ตอบไดมากกวา 1)
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผานบล็อก เชนการสั่งงานประจําสัปดาห
สาธิตวิธกี ารเขียนบันทึกการเรียนรูในบล็อก หลังจากเรียนจบบทเรียน
ใหผูเรียนหัดใชบล็อกดวยตนเองโดยผูสอนแสดงบล็อกใหผูเรียนดูเปน
ตัวอยาง
ใหผูเรียนรับ-สงงาน/การบาน และสื่อสารกับเพื่อนผูเรียนและผูสอนผานทาง
บล็อก
ผูสอนอธิบายสรุปหลังจากผูเ รียนเขียนบันทึกการเรียนรูในบล็อก เพื่อความ
เขาใจในบทเรียนที่ตรงกัน
ความคิดเห็นเพิ่มเติมของทาน………………………………………………...
………...………………………………………...………………………………………...…………
…………………………..……...………………………………………...…………………………
……………...……………………………...……………………...…………………………………
…………...………………………………………...………………………………………...………
……………………………..……...………………………………………...………………………
……………...………………………………………...……………………………….....................
……………...……………………………...……………………...…………………………………
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5. ทานคิดวาในการนําบล็อกมาใชในการเรียนการสอนบนเว็บวิชาภาษาอังกฤษนัน้ ควรมีการ
ประเมินผลอยางไร
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากนักเรียนเรียนรูบทเรียน และได
บันทึกการเรียนรูลงในบล็อก
ประเมินจากสิง่ ที่ผูเรียนเขียนไวในบล็อกวา ผูเรียนมีความเขาใจในบทเรียน
มากนอยเพียงใด เชน
 การสรุปความจากสิ่งที่ไดเรียนไปถูกตอง
 ความยาวของเรื่องที่เขียน
 สามารถเขียนถายทอดไดอยางนาสนใจ
ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นของผูสอน และเพื่อนผูเรียนคนอืน่ ๆ เชน
 ความถูกตองของการเขียนคําศัพท หรือไวยากรณ

ความนาสนใจของเรื่องที่เขียน
ความคิดเห็นเพิ่มเติมของทาน………………………………………………...
………...………………………………………...………………………………………...…………
…………………………..……...………………………………………...…………………………
……………...……………………………...……………………...………………………...………
………………………………...…..……..…………………………….…………………………...
………………………………………………………………………………………………………
……………...………………………………………...………………………………………...……
…………...………………………………………...………………………………………...………
……………………………..……...………………………………………...………………………
…………...………………………………………...………………………………………...………
6. ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่น ๆ
…………………………..……...………………………………………...…………………………
……………...………………………………………...………………………………………...……
………...………………………………………...………………………………………...…………
…………………………..……...………………………………………...…………………………
……..…………………………...………………………………………...…………………………
………...………………………………………...………………………………………...…………
………...………………………………………...………………………………………...…………
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ตอนที่ 3 แบบประเมินความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูในการเรียนบนเว็บ
โดยใชบล็อก
คําชีแ้ จง เอกสารประกอบการพิจารณาแบบสอบถาม ประกอบดวย
1. จุดประสงคการเรียนรู
2. แผนการจัดการเรียนรูบนเว็บ
3. แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในการเรียนบนเว็บโดยใชบล็อก
ขอใหทานพิจารณาเอกสารที่แนบมาพรอมกันนี้ และโปรดประเมินตามความ
คิดเห็นของทาน โดยทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่สอดคลองกับความคิดเห็นของทาน
และโปรดเขียนขอเสนอแนะในการปรับปรุงในชองวาง
หัวขอการประเมิน

การประเมินดานกิจกรรมการเรียนรู
(โปรดดูเอกสารประกอบหนา 2)
1. กิจกรรมการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ
- การเรียนรูด วยตนเอง
- การมีสวนรวมกับการเรียน
2. ความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูต อ
เปาหมายวิชา วัตถุประสงควิชา และเนื้อหาวิชา
3. จุดประสงคการเรียนรู : คนควาและเผยแพร
ขอมูลจากบทความที่เปนภาษาอังกฤษ เกีย่ วกับเรื่อง
ตาง ๆ เชนสภาพดินฟาอากาศ และปรากฏการณ
ทางธรรมชาติ
4. จุดประสงคปลายทางเรื่อง The world around
us : ใชภาษาเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับการ
เรื่องราวตาง ๆ จากการคนควา
5. ระดับผูเรียนตอระดับการเรียนรู
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

ความสอดคลอง
สอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง

ขอควร
ปรับปรุง
ขอเสนอแนะ
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6.. จํานวนกิจกรรมตอบทเรียน
- 2 กิจกรรม ตอบทเรียนคือกิจกรรมการเรียนใน
บทเรียนและกิจกรรมการบันทึกการเรียนรูในบล็อก
ความสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการ
สอน (โปรดดูเอกสารประกอบหนา 3-10)
1. สัปดาหที่ 1 การนํานักเรียนเขาสูบทเรียน แนะนํา
วิธีการเรียน ผูส อน ระยะเวลาในการเรียน
วัตถุประสงคของรายวิชา กิจกรรมการเรียน การ
ประเมินผลได และการใชบล็อกในการบันทึกการ
เรียนรู
2. สัปดาหที่ 2 ใหนกั เรียนเรียนการอานและคําศัพท
เรื่อง The world around us จากบทเรียนบนเว็บ
3. สัปดาหที่ 3 ใหนักเรียนเรียนโครงสรางไวยากรณ
Comparatives and Superlatives of Adjectives
4 . สัปดาหที่ 4 การวัดความคงทนในการเรียนครั้งที่
1
5. สัปดาหที่ 5 การวัดความคงทนในการ
เรียนครั้งที่ 2
สื่อที่ใชในการเรียนรูเหมาะสมกับเนื้อหา
และกิจกรรมการเรียนรู (โปรดดูเอกสาร
ประกอบหนา 3-10)
1. บทเรียนบนเว็บ
2. หองสนทนา (chat room),
3. เว็บบอรด (web board)
4. บล็อก (Blog)
5. แหลงเรียนรูบนเว็บ
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ระยะเวลาในการเรียนรู (โปรดดูเอกสาร
ประกอบหนา 3-10)
• สัปดาหที่ 1 นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน
จากนั้นแนะนําบทเรียนและการจดบันทึกการ
เรียนรูในบล็อก 100 นาที
•

•

•

•

สัปดาหที่ 2 เนือ้ หาเรื่อง The world around us
และคําศัพท เวลา 100 นาที
สัปดาหที่ 3 นักเรียนเรียนโครงสรางไวยากรณ
Comparatives and Superlatives of Adjectives
เวลา 100 นาที
สัปดาหที่ 4 วัดความคงทนในการเรียนครัง้ ที่ 1
เวลา 50 นาที
สัปดาหที่ 5 วัดความคงทนในการเรียนครัง้ ที่ 2
เวลา 50 นาที
ขอขอบพระคุณอยางสูงทีก่ รุณาสละเวลาใหขอมูลและความคิดเห็นอันมีคายิ่ง ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการทําวิจัยครั้งนี้
สุชญา สังขจรูญ
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แบบประเมินบทเรียนบนเว็บ และบล็อก
ผลของการเรียนบทเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกที่มีตอผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
และความคงทนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนตน
เสนอโดย
นางสาวสุชญา สังขจรูญ
อาจารยที่ปรึกษา
อาจารย ดร. บุญเรือง เนียมหอม
วัตถุประสงคของการวิจยั 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน
จากการเรียนบนเว็บโดยใชบล็อก ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน
2. เพื่อเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน จากการเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกในการจดบันทึก
การเรียนรู
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการ
เรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน จากการเรียนบนเว็บโดยใช
บล็อกในการจดบันทึกการเรียนรูระหวางบันทึกการเรียนรูประเภทบันทึก
การเรียนรู (learning log) และบันทึกการเรียนรูประเภทสวนบุคคล
(personal journals)
ชื่อเรื่อง

คําจํากัดความ

การเรียนบนเว็บโดยใชบล็อก ในที่นี้คือการใหนักเรียนเรียนโดยใชบนั ทึก
การเรียนรู (Learning Log) นักเรียนจะเขียนบันทึกการเรียนรู หลังจากที่
ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษขัน้ พืน้ ฐานเพื่อเปน
การทบทวนความรูความเขาใจหลังจากทีไ่ ดเรียนรูบทเรียนใหม ๆ ในแต
ละคาบที่ไดเรียนบทเรียนบนเว็บเสร็จ ซึ่งบล็อกจะเปนเครื่องมือหรือ
ชองทางในการสื่อสารที่จะทําใหผูสอนและผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
ขอมูลระหวางกันและกัน โดยการบันทึกการเรียนรูในบล็อกมี 2 วิธีคอื
บันทึกการเรียนรูประเภทบันทึกการ และบันทึกการเรียนรูประเภทสวน
บุคคล โดยบันทึกการเรียนรูประเภทสวนบุคคล (personal journals) จะ
เปนบันทึกที่ใชบันทึกเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของผูเรียน โดย
ผูเขียนเลือกบันทึกเหตุการณตาง ๆ ตามความสนใจ สวนบันทึกการ
เรียนรูประเภทบันทึกการเรียนรู (learning logs) เปนบันทึกที่เขียน
เกี่ยวกับสิ่งที่สงิ่ ทีน่ ักเรียนไดเรียนรูในวิชา เปนเครื่องมือทีส่ ะทอนการ
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เรียนรูของนักเรียนและคนพบปญหาการเรียนรู รวมทัง้ เชือ่ มโยง
ความสัมพันธระหวางสิง่ ที่เรียนรูกับประสบการณเดิม
คําชี้แจง
http://www.sptenglish.com คือเว็บไซตการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่มีการนํา
จดบันทึกการเรียนรูมาใชรวมกับการเรียนดวยบล็อก (Blog) เปนการใหผูเรียนไดบนั ทึกสิ่งที่ได
เรียนรูหลังจากเรียนจบบทเรียนลงไปในบล็อก รวมทั้งครูผูสอนก็ไดบันทึกสิ่งที่ตนไดสอนในแตละ
คาบเสร็จ ซึง่ บล็อกจะเปนเครื่องมือหรือชองทางในการสือ่ สารที่จะทําใหผูสอนและผูเรียนได
แลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลระหวางกันและกัน ซึ่งเว็บไซตนี้จดั ทําขึ้นเพื่อการวิจัยเรื่อง “ผลของการ
เรียนบทเรียนบนเว็บโดยใชบล็อกที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน”
กรุณาใชเว็บไซต http://www.sptenglish.com ในการพิจารณาแบบสอบถาม โดยใชชื่อ
ผูใชและรหัสผานที่กาํ หนดให
ชื่อผูใช : sptblog
รหัสผาน : sptblog
แบบประเมินบล็อกในการเรียนการสอนบนเว็บ มีเกณฑประเมินความเหมาะสมในดาน
ตาง ๆ 3 ดาน ประกอบไปดวย
1. ดานกิจกรรมการเรียนรูบนบล็อก
2. ดานการออกแบบ
3. ดานการใชงานและประโยชนของบล็อก
โปรดประเมินตามความคิดเห็นของทานจากแบบประเมิน โดยมีเกณฑประเมิน ดังนี้
5
หมายถึง
เหมาะสมมากที่สุด
4
หมายถึง
เหมาะสมมาก
3
หมายถึง
เหมาะสมปานกลาง
2
หมายถึง
เหมาะสมนอย
1
หมายถึง
เหมาะสมนอยที่สุด
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โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
ลําดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

หัวขอการประเมินเว็บ
1. ดานกิจกรรมการเรียนรู บนบล็อก
ผูเรียนมีสว นรวมในการเรียน
กิจกรรมการเรียนรู สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจยั
บทเรียนบทเว็บและกิจกรรมการเรียนรู (บล็อก) มีผล
ตอผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
บทเรียนบนและกิจกรรมการเรียนรู (บล็อก) มีผลตอ
ความคงทนในการเรียน
การใชเวลาเรียนในเว็บเหมาะสม
รูปแบบการเรียนการสอนเหมาะสมกับกลุม ประชากร
2. ดานการออกแบบ
ตัวพิมพขนาดเหมาะสมและอานไดชัดเจน
สีพื้นเหมาะสม เนนตัวอักษรและสบายตา
กราฟกมีความสัมพันธกับเนื้อหา
การนําเสนอของเว็บดึงดูดความสนใจ
การวางรูปแบบแตละหนาเปนแนวทางเดียวกัน
การแสดงตําแหนง ณ ปจจุบนั ที่ผูเรียนอยู
3. ดานประโยชนตอการเรียน
สามารถนําบทเรียนบนเว็บไปใชไดตามวัตถุประสงค
การเรียน
ผูเรียน สามารถเรียนรูจากการแสดงความคิดเห็นของผูอนื่
ใชสงเสริมทักษะการเขียนใหแกผูเรียนได
4. ดานการใชงานของบล็อก
ความเร็วในการโหลดของเว็บใชเวลาเหมาะสม
สงเสริมใหผูเรียนฝกทักษะการอาน จากการอานบันทึกของ
ครูผูสอน และผูเรียนคนอืน่ ๆ
ผูเรียนแสดงความคิดเห็นในบล็อกของผูเรียนอื่น ๆได

ระดับความ
ขอควร
เหมาะสม
ปรับปรุง
5 4 3 2 1
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19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

ใชบันทึกการสอนของครูผูสอน ซึง่ ผูเรียนสามารถเขามาอาน
ทําความเขาใจ หรือทบทวนบทเรียนได
สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเ รียน กับ
ผูสอน และผูเรียนคนอืน่ ๆ
ใชเปนเครื่องมือรวบรวมผลงานของผูเรียนได
ใชตรวจสอบความเขาใจในบทเรียนของผูเ รียนได
5. ดานการเชื่อมโยง
มีความสะดวกและรวดเร็วในการเลือกใชเครื่องมือสื่อสารบน
เว็บ ไดแกกระดานสนทนา หองสนทนา และไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส
ผูเรียนสามารถสงงานถึงผูสอนไดสะดวกและรวดเร็ว
การเชื่อมโยงของเว็บมีอิสระที่จะไปยังสวนตาง ๆ ได
การเชื่อมโยงงายตอการเขาใจและติดตาม
ผูเรียนสามารถ เชื่อมโยง (Link) ไปยังแหลงความรู /
เว็บไชตอื่น ๆ ที่นา สนใจได
การเชื่อมโยงไปสูเว็บไซตอื่น ๆ มีความเหมาะสม
สอดคลองกับเนื้อหา
อื่นๆ (โปรดระบุ).....................................................
..............................................................................
..............................................................................

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
………...………………………………………...………………………………………...…………
…………………………..……...………………………………………...…………………………
………...………………………………………...………………………………………...…………
…………………………..……...………………………………………...……………………...…
…………………...……………………...…………………………..……..………………………
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงทีท่ านกรุณาใหขอมูลและความคิดเห็นอันเปนประโยชนตอ
งานวิจยั ในครัง้ นี้
สุชญา สังขจรูญ
ผูวิจัย
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Pre-test
The World Around Us
A. Vocabulary : Complete the sentences with the given words.
Given words : continents, desert, flowers, smell, spider, poisonous, cupboard, lasts,
strange, hides
1. You cannot eat some mushrooms because they are…………
2. There is a big ………. in the kitchen. My mother keeps cups and dishes
there.
3. Roses and jasmines have a nice ………. but rafflesia doesn’t.
4. A …….. is a large area of land, where there is no rain, tree or plant.
5. Thailand and Singapore are countries but Asia and Europe are ………..
6. My favorite ………. are roses and jasmines. What about yours?
B. Grammar: Complete the sentences with the correct forms of the adjectives given.
Given words : comfortable, large, tall, strong
1. This red chair is the …………. chair in the house.
2. China is ………… than India.
3. Kevin is the ………. boy in the class.
4. A Benz is ……… than a Toyota.
C. Reading Comprehension: Write “T” in front of the TRUE and “F” in front of the
FALSE statements.
Did you know that
Antarctica is a continent. Everybody knows that.
But here’s something you do not know. It is also a desert!
You see, it rarely rains or snows there, but there is a lot of
wind. In fact, Antarctica is the coldest desert in the world!
And here’s another strange fact : 90% of the world’s fresh
water is there, but you can’t drink it because it’s all ice.
The biggest flower in the world is called rafflesia. It
is one meter wide and it is not the only strange thing about
this flower. Rafflesia flower have the worst smell of all!
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The black widow spider is the most dangerous
spider, but the Brazilian spider is more dangerous and
more poisonous than the black widow. The Brazilian
spider hides in the dark places like a cupboards and
shoes. So, on your next trip to Brazil, look inside your
shoes before you put them on!
A day on Earth has twenty-four hours, but how
long is a day on other planets? On Pluto one day last six
Earth days and nine hours. On Venus one day is longer
than a year on our planet! Jupiter is the biggest planet,
but it has the shortest day. It lasts only nine hours and
fifteen minutes!
……… 1. Antarctica is a nice place to live in.
……… 2. Rafflesia flowers are ugly.
……… 3. A spider has eight legs.
……… 4. A day on Venus is the longest.
……… 5. A day on Jupiter is the shortest.
Writing test
D : Write a paragraph about your self.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Post-test
The World Around Us
A. Vocabulary : Complete the sentences with the given words.
Given words : continents, desert, flowers, smell, spider, poisonous, cupboard, lasts,
strange, hides
a. A day in Jupiter ………. Only nine hours and fifteen minutes.
b. I heard a ……… noise at midnight. I could not sleep then.
c. A ………… has eight legs. It makes webs to catch insects for food.
d. My sister always ……. my schoolbag in her bedroom.
e. My favorite ………. are tulips and orchids. What about yours?
f. Thailand and Singapore are countries but Asia and Europe are ………..
B. Grammar: Complete the sentences with the correct forms of the adjectives
given.
Given words : small, old, good, new
a. Betty’s got ………. marks than I have.
b. Is your friend ……… than you?
c. My house is the ……… house in the street.
d. Mars is the ……….. planet in the universe.
C. Reading Comprehension: Write “T” in front of the TRUE and “F” in front of
the FALSE statements.
Did you know that
Antarctica is a continent. Everybody knows that.
But here’s something you do not know. It is also a desert!
You see, it rarely rains or snows there, but there is a lot of
wind. In fact, Antarctica is the coldest desert in the world!
And here’s another strange fact : 90% of the world’s fresh
water is there, but you can’t drink it because it’s all ice.
The biggest flower in the world is called rafflesia.
It is one meter wide and it is not the only strange thing
about this flower. Rafflesia flower have the worst smell of
all!
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The black widow spider is the most dangerous
spider, but the Brazilian spider is more dangerous and
more poisonous than the black widow. The Brazilian
spider hides in the dark places like a cupboards and
shoes. So, on your next trip to Brazil, look inside your
shoes before you put them on!
A day on Earth has twenty-four hours, but how
long is a day on other planets? On Pluto one day last six
Earth days and nine hours. On Venus one day is longer
than a year on our planet! Jupiter is the biggest planet,
but it has the shortest day. It lasts only nine hours and
fifteen minutes!
……… 1. You will love rafflesia flowers because they are very big.
……… 2. A day on Jupiter is the shortest.
………. 3. Spiders have six legs.
……… 4 . Brazilian spiders are dangerous.
……… 5. There is a lot of wind in Antarctica.
Writing test
- Write a paragraph about your pet.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Retention 1
The World Around Us
A. Vocabulary : Complete the sentences with the given words.
Given words : continents, desert, flowers, smell, spider, poisonous, cupboard, lasts,
strange, hides

1. There is a big ………. in the kitchen. My mother keeps cups and dishes
there.

2.
3.
4.
5.
6.

A …….. is a large area of land, where there is no rain, tree or plant.

1.
2.
3.
4.

My sister is ……… than my brother.

A ………… has eight legs. It makes webs to catch insects for food.
A day in Jupiter ………. Only nine hours and fifteen minutes.
Roses and jasmines have a nice ………. but rafflesia doesn’t.

You cannot eat some mushrooms because they are…………
B. Grammar: Complete the sentences with the correct form of the adjectives given.
Given words : expensive, long, clever, comfortable
A Benz is ……… than a Toyota.
The Nile is the ……… river in Africa.
This red chair is the …………. chair in the house

C. Reading Comprehension: Write “T” in front of the TRUE and “F” in front of the FALSE
statements.

Did you know that
Antarctica is a continent. Everybody knows that.
But here’s something you do not know. It is also a desert!
You see, it rarely rains or snows there, but there is a lot of
wind. In fact, Antarctica is the coldest desert in the world!
And here’s another strange fact : 90% of the world’s fresh
water is there, but you can’t drink it because it’s all ice.
The biggest flower in the world is called rafflesia.
It is one meter wide and it is not the only strange thing
about this flower. Rafflesia flower have the worst smell of
all!
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The black widow spider is the most dangerous
spider, but the Brazilian spider is more dangerous and
more poisonous than the black widow. The Brazilian
spider hides in the dark places like a cupboards and
shoes. So, on your next trip to Brazil, look inside your
shoes before you put them on!
A day on Earth has twenty-four hours, but how
long is a day on other planets? On Pluto one day last six
Earth days and nine hours. On Venus one day is longer
than a year on our planet! Jupiter is the biggest planet,
but it has the shortest day. It lasts only nine hours and
fifteen minutes!
……… 1. There is a lot of wind in Antartica.
……… 2. You will love rafflesia flowers because they are very big.
………. 3. A spider has eight legs.
……… 4 . Brazilian spiders are dangerous.
……… 5. A day on Venus is the longest.
Writing test
- Write a paragraph about your favorite festival.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Retention 2
The World Around Us
A. Vocabulary : Complete the sentences with the given words.
Given words : continents, desert, flowers, smell, spider, poisonous, cupboard, lasts,
strange, hides
a. I heard a ……… noise at midnight. I could not sleep then.
b. My sister always ……. my schoolbag in her bedroom.
c. Jasmines and roses have a nice ………. but rafflesia doesn’t.
d. You cannot eat some mushrooms because they are…………
e. There is a small ………. in my shoes. I can not put them on.
f. A …….. is a large area of land, where there is no rain, tree or plant.
B. Grammar: Complete the sentences with the correct form of the adjectives given.
Given words : good, large, tall, small
a. My brother is ………. than my father.
b. Thailand is ………… than Singapore.
c. Meena’s got ……… marks than Tawee.
d. Mars is the ……… planet in the universe.
C. Reading Comprehension: Write “T” in front of the TRUE and “F” in front of the
FALSE statements.
Did you know that
Antarctica is a continent. Everybody knows that.
But here’s something you do not know. It is also a desert!
You see, it rarely rains or snows there, but there is a lot of
wind. In fact, Antarctica is the coldest desert in the world!
And here’s another strange fact : 90% of the world’s fresh
water is there, but you can’t drink it because it’s all ice.
The biggest flower in the world is called rafflesia.
It is one meter wide and it is not the only strange thing
about this flower. Rafflesia flower have the worst smell of
all!
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The black widow spider is the most dangerous
spider, but the Brazilian spider is more dangerous and
more poisonous than the black widow. The Brazilian spider
hides in the dark places like a cupboards and shoes. So,
on your next trip to Brazil, look inside your shoes before you
put them on!
A day on Earth has twenty-four hours, but how
long is a day on other planets? On Pluto one day last six
Earth days and nine hours. On Venus one day is longer
than a year on our planet! Jupiter is the biggest planet, but
it has the shortest day. It lasts only nine hours and fifteen
minutes!
……… 1. Antarctica is a nice place to live in.
……… 2. You cannot drink fresh water in Antarctica.
………. 3. Rafflesia flowers are ugly.
……… 4 . Spiders run very fast to catch insects.
……… 5. A day on Jupiter is the shortest.
Writing test
- Writing an informal letter to your new e-pal.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ง
•
•
•
•

ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ
ผลการประเมินเว็บการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ผลการวิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพของเว็บการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ผลการวิเคราะหขอสอบรายขอ
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ตารางที่ 14 ผลการประเมินแบบประเมินการเรียนการสอนบนเว็บวิชาภาษาอังกฤษ
หัวขอการประเมิน
ดานวัตถุประสงคของบทเรียน
1 ความเหมาะสมของหลักการและเหตุผลของสาระ
การเรียนรู (โปรดดูเอกสารหนา 1)
• สาระการเรียนรูที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่น (Connections)
2 ความสอดคลองของวัตถุประสงคกับเนื้อหาวิชา
• จุดประสงคนําทางเรื่อง The world around us
1. เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางหัวขอเรื่อง
กับขอความ
2. บอก/อธิบายลักษณะบางประการณของ
ปรากฏการณทางธรรมชาติ

X

S.D.

แปลความหมาย

1.00

0.00

สอดคลอง

1.00

0.00

สอดคลอง

1.00

0.00

สอดคลอง

3. เรียนรูโครงสรางไวยากรณ Comparatives
and Superlatives of Adjectives เพื่อเปรียบเทียบ
คุณลักษณะของสิ่งตาง ๆ

1.00

0.00

สอดคลอง

4. บันทึกความรูที่เปนขอมูลเกี่ยวกับสิ่งทีเ่ รียน

1.00

0.00

สอดคลอง

1.00

0.00

สอดคลอง

1.00

0.00

สอดคลอง

ได
จุดประสงคปลายทาง
ใชภาษาเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับการ
เรื่องราวตาง ๆ จากการคนควา
3 ระดับผูเรียน
• นักเรียนชัน
้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งเปนนักเรียนที่
เรียนในโครงการจัดตั้งหลักสูตรความสามารถ
พิเศษทางภาษา (Mini English Program)
•

155

4 การวัดและการประเมินผลการเรียน
• แบบวัดผลสัมฤทธิท
์ างการเรียน
- แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test)
- แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
- แบบวัดความคงทนครั้งที่ 1
- แบบวัดความคงทนครั้งที่ 2
• แบบทดสอบการเขียน (Writing test)
- Writing a paragraph about one self.
- Writing a paragraph about one’
holiday.
- Writing a paragraph about one’
favorite festival.
- Writing an informal letter to your new
e-pal.
• การบันทึกการเรียนรูในบล็อก
5 ความสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการ
สอน (โปรดดูเอกสารหนา 3)
- ขั้นการนํานักเรียนเขาสูบทเรียน (Activate)
- ขั้นการใหความรู (Input)
- ขั้นการเรียนรู (Meaning)
- ขั้นการใชภาษา (Language)
- ขั้นผลงาน (Production)
การประเมินดานการนําเสนอเนื้อหา
1 ความถูกตอง และความชัดเจนของเนื้อหา
2 ความนาเชือ่ ถือของเนื้อหา
3 ความทันสมัยของเนื้อหา
การประเมินดานกิจกรรมการเรียนรู
(โปรดดูเอกสารหนา 7)
1 กิจกรรมการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2 ความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูตอ เปาหมาย
วิชา วัตถุประสงควิชา และเนื้อหาวิชา

1.00

0.00

สอดคลอง

สอดคลอง
1.00

0.00

1.00

0.00

สอดคลอง

1.00

0.00

สอดคลอง

1.00

0.00

สอดคลอง

1.00

0.00
สอดคลอง
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3 ระดับผูเรียนตอระดับการเรียนรู
4 กระบวนการทํากิจกรรม
• สัปดาหที่ 1 ขั้นการแนะนําวิชาเรียน (ผูสอน
ผูเรียน ระยะเวลาในการเรียน วัตถุประสงคของ
รายวิชา กิจกรรมการเรียน และการประเมินผล)
• สัปดาหที่ 2 ขั้นการเรียนและวัดผล
สัมฤทธิ์
• สัปดาหที่ 3 ขั้นวัดความคงทนครั้งที่ 1
• สัปดาหที่ 4 ขั้นวัดความคงทนครั้งที่ 2
สื่อที่ใชในการเรียนรูเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม
การเรียนรู
ระยะเวลาในการเรียนรูเหมาะสม
• สัปดาหที่ 1 เวลา 100 นาที
• สัปดาหที่ 2 เวลา 100 นาที
• สัปดาหที่ 3 เวลา 50 นาที
• สัปดาหที่ 4 เวลา 50 นาที

1.00

0.00

สอดคลอง

1.00

0.00

สอดคลอง

ตารางที่ 15 ผลการประเมินบทเรียนบนเว็บ และบล็อก
ลําดับ

หัวขอการประเมินเว็บ

X

S.D. แปลความหมาย

1. ดานกิจกรรมการเรียนรู บนบล็อก
1. ผูเรียนมีสว นรวมในการเรียน
4.67 0.58
2. กิจกรรมการเรียนรู สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจยั 5.00 0.00
3. บทเรียนบทเว็บและกิจกรรมการเรียนรู (บล็อก) มี
ผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.67 0.58
4. บทเรียนบนและกิจกรรมการเรียนรู (บล็อก) มีผล
ตอความคงทนในการเรียน
4.67 0.58
5. การใชเวลาเรียนในเว็บเหมาะสม
4.67 0.58
6. รูปแบบการเรียนการสอนเหมาะสมกับกลุม
ประชากร
4.67 0.58
2. ดานการออกแบบ

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

ตัวพิมพขนาดเหมาะสมและอานไดชัดเจน
สีพื้นเหมาะสม เนนตัวอักษรและสบายตา
กราฟกมีความสัมพันธกับเนื้อหา
การนําเสนอของเว็บดึงดูดความสนใจ
การวางรูปแบบแตละหนาเปนแนวทางเดียวกัน
การแสดงตําแหนง ณ ปจจุบนั ที่ผูเรียนอยู
3. ดานประโยชนตอการเรียน
สามารถนําบทเรียนบนเว็บไปใชไดตาม
วัตถุประสงคการเรียน
ผูเรียน สามารถเรียนรูจากการแสดงความคิดเห็นของผูอนื่
ใชสงเสริมทักษะการเขียนใหแกผูเรียนได
4. ดานการใชงานของบล็อก
ความเร็วในการโหลดของเว็บใชเวลาเหมาะสม
สงเสริมใหผูเรียนฝกทักษะการอาน จากการอานบันทึก
ของครูผูสอน และผูเรียนคนอื่น ๆ
ผูเรียนแสดงความคิดเห็นในบล็อกของผูเรียนอื่น ๆได
ใชบันทึกการสอนของครูผูสอน ซึง่ ผูเรียนสามารถเขามา
อานทําความเขาใจ หรือทบทวนบทเรียนได
สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเ รียน กับ
ผูสอน และผูเรียนคนอืน่ ๆ
ใชเปนเครื่องมือรวบรวมผลงานของผูเรียนได
ใชตรวจสอบความเขาใจในบทเรียนของผูเ รียนได
5. ดานการเชื่อมโยง
มีความสะดวกและรวดเร็วในการเลือกใชเครื่องมือสื่อสาร
บนเว็บ ไดแกกระดานสนทนา หองสนทนา และไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส
ผูเรียนสามารถสงงานถึงผูสอนไดสะดวกและ
รวดเร็ว
การเชื่อมโยงของเว็บมีอิสระที่จะไปยังสวนตาง ๆ
ได

4.67
5.00
4.33
4.00
4.67
4.00

0.58
0.00
0.58
1.00
0.58
1.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

4.33 0.58
5.00 0.00
5.00 0.00

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.67 0.58

มากที่สุด

4.67 0.58
5.00 0.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5.00 0.00
5.00 0.00
4.67 0.58
4.67 0.58

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.67 0.58

มากที่สุด

4.67 0.58

มากที่สุด

4.67 0.58

มากที่สุด
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26. การเชื่อมโยงงายตอการเขาใจและติดตาม
27. ผูเรียนสามารถ เชื่อมโยง (Link) ไปยังแหลงความรู
/ เว็บไซตอื่น ๆ ทีน่ าสนใจได
28. การเชื่อมโยงไปสูเว็บไซตอื่น ๆ มีความเหมาะสม
สอดคลองกับเนื้อหา
29. อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

ระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับ

4.33 1.15

มากที่สุด

4.33 1.15

มากที่สุด

4.00 1.00

มาก

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
ปรับปรุง

ตารางที่ 16 แบบประเมินความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูในการเรียนบน
เว็บโดยใชบล็อก
หัวขอการประเมิน
การประเมินดานกิจกรรมการเรียนรู
(โปรดดูเอกสารประกอบหนา 2)
1. กิจกรรมการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ
- การเรียนรูด วยตนเอง
- การมีสวนรวมกับการเรียน
2. ความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูต อเปาหมาย
วิชา วัตถุประสงควิชา และเนื้อหาวิชา
3. จุดประสงคการเรียนรู : คนควาและเผยแพรขอมูลจาก
บทความที่เปนภาษาอังกฤษ เกีย่ วกับเรื่องตาง ๆ เชน
สภาพดินฟาอากาศ และปรากฏการณทางธรรมชาติ

X

S.D. แปลความหมาย

1.00 0.00

สอดคลอง

1.00 0.00

สอดคลอง

1.00 0.00

สอดคลอง

4. จุดประสงคปลายทางเรื่อง The world around us : ใช
ภาษาเพื่อขอและใหขอมูลเกีย่ วกับการเรื่องราวตาง ๆ
1.00
จากการคนควา

0.00

สอดคลอง
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5. ระดับผูเรียนตอระดับการเรียนรู
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
6.. จํานวนกิจกรรมตอบทเรียน
- 2 กิจกรรม ตอบทเรียนคือกิจกรรมการเรียนในบทเรียน
และกิจกรรมการบันทึกการเรียนรูในบล็อก
ความสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการ
สอน (โปรดดูเอกสารประกอบหนา 3-10)
1. สัปดาหที่ 1 การนํานักเรียนเขาสูบทเรียน แนะนํา
วิธีการเรียน ผูส อน ระยะเวลาในการเรียน วัตถุประสงค
ของรายวิชา กิจกรรมการเรียน การประเมินผลได และการ
ใชเว็บล็อกในการบันทึกการเรียนรู
2. สัปดาหที่ 2 ใหนกั เรียนเรียนการอานและคําศัพทเรื่อง
The world around us จากบทเรียนบนเว็บ
3. สัปดาหที่ 3 ใหนักเรียนเรียนโครงสรางไวยากรณ
Comparatives and Superlatives of Adjectives
4 . สัปดาหที่ 4 การวัดความคงทนในการเรียนครั้งที่ 1
5. สัปดาหที่ 5 การวัดความคงทนในการเรียนครั้งที่ 2
สื่อที่ใชในการเรียนรูเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม
การเรียนรู (โปรดดูเอกสารประกอบหนา 3-10)
1. บทเรียนบนเว็บ

0.67 0.58

สอดคลอง

1.00 0.00

สอดคลอง

1.00 0.00
สอดคลอง

0.67 0.58

สอดคลอง

1.00 0.00

สอดคลอง

1.00 0.00
0.67 0.58

สอดคลอง
สอดคลอง

0.33 1.15
0.33 1.15
0.33 1.15
0.67 0.58

ไมสอดคลอง
ไมสอดคลอง
ไมสอดคลอง
สอดคลอง

5. แหลงเรียนรูบนเว็บ

0.67 0.58

สอดคลอง

ระยะเวลาในการเรียนรู (โปรดดูเอกสารประกอบหนา
3-10)
• สัปดาหที่ 1 นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จากนัน
้
แนะนําบทเรียนและการจดบันทึกการเรียนรูในบล็อก
100 นาที

1.00 0.00

สอดคลอง

2. หองสนทนา (chatroom),
3. เว็บบอรด (webboard)
4. บล็อก (blog)
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สัปดาหที่ 2 เนือ้ หาเรื่อง The world around us และ
คําศัพท เวลา 100 นาที
สัปดาหที่ 3 นักเรียนเรียนโครงสรางไวยากรณ
Comparatives and Superlatives of Adjectives
เวลา 100 นาที
สัปดาหที่ 4 วัดความคงทนในการเรียนครัง้ ที่ 1 เวลา
50 นาที
สัปดาหที่ 5 วัดความคงทนในการเรียนครัง้ ที่ 2 เวลา
50 นาที

•

•

•

•

1.00 0.00

สอดคลอง

1.00 0.00

สอดคลอง

0.67 0.58

สอดคลอง

0.67 0.58

สอดคลอง

นักเรียน

ขอ1

ขอ2

ขอ3

ขอ4

ขอ5

ขอ6

ขอ7

ขอ8

ขอ9

ขอ10

ขอ11

ขอ12

ขอ13

ขอ14

ขอ15

รวม

รอยละ

ตารางที่ 17 ตารางวิเคราะหการหาประสิทธิภาพสือ่ มาตรฐานสื่อ ตามเกณฑ 90/90
จํานวนนักเรียน 2 คน

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

93.33

2

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

93.78

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

50

100

50

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

93.33/93.56

ตารางที่ 18 ตารางวิเคราะหการหาประสิทธิภาพสือ่ มาตรฐานสื่อ ตามเกณฑ 90/90

นักเรียน

ขอ1

ขอ2

ขอ3

ขอ4

ขอ5

ขอ6

ขอ7

ขอ8

ขอ9

ขอ10

ขอ11

ขอ12

ขอ13

ขอ14

ขอ15

รวม

รอยละ

จํานวนนักเรียน 6 คน

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

100

2

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

93.33

3

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

93.33

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

100

5

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

86.67

6

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

14

93.33

5

6

5

5

6

6

6

6

5

6

6

6

6

5

6

83.33

100

83.33

83.33

100

100

100

100

83.33

100

100

100

100

83.33

100

94.44/
94.44

161

ขอ6

ขอ7

ขอ8

ขอ9

ขอ10

ขอ11

ขอ12

ขอ13

1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
27

1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
29

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
27

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
29

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
28

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
29

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
29

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
28

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
29

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
0 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 0
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 0
1 1
1 0
1 1
29 27

14
14
14
14
15
14
14
13
14
14
14
14
14
15
14
14
14
14
14
14
15
14
14
14
14
14
14
14
14
14

93.33 93.33 90.00 90.00 96.67 90.00 96.67 93.33 96.67 96.67 93.33 93.33 96.67 96.67 90.00

รอยละ

ขอ5

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
27

รวม

ขอ4

1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28

ขอ15

ขอ3

1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28

ขอ14

ขอ2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ขอ1

นักเรียน

ตารางที่ 19 ตารางวิเคราะหการหาประสิทธิภาพสือ่ มาตรฐานสื่อ ตามเกณฑ 90/90
จํานวนนักเรียน 30 คน

93.33
93.33
93.33
93.33
100.00
93.33
93.33
86.67
93.33
93.33
93.33
93.33
93.33
100.00
93.33
93.33
93.33
93.33
93.33
93.33
100.00
93.33
93.33
93.33
93.33
93.33
93.33
93.33
93.33
93.33
93.78 / 93.78
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ตารางที่ 20 แสดงคาความยากงาย และอํานาจจําแนก ของขอสอบรายขอ แสดงผลการวิเคราะห
หาคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (R) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (n
= 30) เลือกใชขอที่มีคาความยากงายระหวาง 0.2 – 0.8 และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.2 ขึ้นไป
ขอสอบขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

คาความยากงาย
0.70
0.67
0.70
0.60
0.63
0.60
0.67
0.63
0.67
0.60
0.63
0.77
0.67
0.67
0.70

คาอํานาจจําแนก
0.47
0.67
0.73
0.53
0.47
0.67
0.67
0.60
0.67
0.67
0.60
0.73
0.67
0.53
0.73

สูตรที่ใชในการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงดังนี้
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล
1. คามัชณิมเลขคณิต ( X )
=
X
∑ fx
N
= คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
เมือ่ X
f
= ความถี่ของขอมูลในแตละวัน
X
= จุดกลางของแตละชั้น
N
= จํานวนคนทัง้ หมด
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2. คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
(S.D.) = n ∑ fx 2 – ( ∑ fx )2
N(n-1)
เมื่อ S.D. = สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
∑ fx = ผลรวมของความถี่กบั คะแนน
( ∑ fx )2 = ผลรวมของความถี่กบั คะแนนทั้งหลายยกกําลังสอง
n
= จํานวนประชากร
3. คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของแบบทดสอบ จากสูตร KR20 ของ ดูเดอร ริชารดสัน
(Kuder-Richardson Reliability)
rxx

=

⎤
⎡
k ⎢
⎥
1 − ∑ pq ⎥
⎢
k −1
⎢⎣
Sx 2 ⎥⎦

เมื่อ rxx = สัมประสิทธิ์แหงความเทีย่ ง
K = จํานวนขอสอบของแบบทดสอบ
P = สัดสวนของคนที่ตอบขอสอบไดถูกตอง
q
= สัดสวนของคนที่ตอบแตละขอผิด (q=1-p)
pq = ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ
(ผลคูณของสัดสวนผูท ี่ตอบถูกและตอบผิด)
∑ = เครื่องหมายแสดงผลบวกในทีน่ ี้คือ ∑ pq เปนผลบวกของ pq
ทุกขอ
Sx2

= ความแปรปรวนของคะแนนของผูถูกทดสอบทั้งหมด
= ∑ fx 2 - ( ∑ x )2
N
N
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ตัวอยางเว็บไซตการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดวยบล็อก

หนาเว็บตอนรับเขาสูบทเรียน

165

หนาเว็บจุดประสงคการเรียนรู

166

หนาเว็บกระดานสนทนา

หนาเว็บแบบทดสอบ

167

หนาเว็บแบบทดสอบการเขียน

หนาเว็บพจนานุกรมออนไลน

168

บล็อกครูผูสอน

169

ตัวอยางบล็อกนักเรียนที่เรียนโดยการจดบันทึกประเภทบันทึกการเรียนรู

170

ตัวอยางบล็อกนักเรียนที่เรียนโดยการจดบันทึกประเภทบันทึกการเรียนรู

171

ตัวอยางบล็อกนักเรียนที่เรียนโดยการจดบันทึกประเภทบันทึกการเรียนรู

172

ตัวอยางบล็อกนักเรียนที่เรียนโดยการจดบันทึกประเภทบันทึกสวนบุคคล

173

ตัวอยางบล็อกนักเรียนที่เรียนโดยการจดบันทึกประเภทบันทึกสวนบุคคล
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาวสุชญา สังขจรูญ เกิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2524 ภูมิลําเนา จังหวัดพัทลุง สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากรในปการศึกษา 2547 และเขาศึกษาตอในหลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต
ภาควิชาโสตทัศนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2548

