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  การพฒันาชุดฝึกอบรมทางไกล เร่ือง การอ่านหนังสือพมิพ์ออนไลน์ 
  ภาษาอังกฤษส�าหรับครูระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี
	 	 Development	of	Distance	Training	Package	on	Online	English	Newspapers 

	 	 Reading	for	Secondary	School	English	Teachers	in	Nonthaburi	Province

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศติา เย่ียมขันตถิาวร1

บทคัดย่อ

	 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ	(1)	พฒันาชดุฝึกอบรมทางไกล	เร่ือง	การอา่นหนงัสอืพิมพ์ออนไลน์ภาษา 

องักฤษส�าหรับครูระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันนทบรีุให้มีประสทิธิภาพ	 (ตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด	 80/80)	 (2)	 ศกึษา 

ผลสมัฤทธ์ิชดุฝึกอบรมทางไกล	 เร่ือง	 การอ่านหนงัสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาองักฤษส�าหรับครูระดบัมธัยมศกึษา 

ในจงัหวดันนทบรีุ	 (3)	ศกึษาความพงึพอใจของครูตอ่ชดุฝึกอบรมทางไกล	เร่ือง	การอา่นหนงัสอืพิมพ์ออนไลน์ภาษา 

องักฤษส�าหรับครูระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันนทบรีุ	กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้คือ	ครูภาษาองักฤษระดบัมธัยมศกึษา 

จงัหวดันนทบรีุ	 จ�านวน	 40	 คน	 ได้มาโดยการสุม่อยา่งงา่ย	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย	 ชดุฝึกอบรม 

ทางไกลจ�านวน	 3	หนว่ย	 แบบทดสอบก่อนและหลงัการใช้ชดุฝึกอบรม	 	 และแบบสอบถามความพงึพอใจ	สถิตท่ีิใช้ 

ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่	ร้อยละ	คา่เฉลีย่	และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน

	 ผลการวิจยัพบวา่	 (1)	 ชดุฝึกอบรมทางไกล	 เร่ือง	 การอา่นหนงัสอืพิมพ์ออนไลน์ภาษาองักฤษส�าหรับ 

ครูระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันนทบรีุ	 มีประสทิธิภาพ	 80.5/81.5	 เป็นไปตามเกณฑ์	 80/80	 (2)	 ผลการใช้ชดุฝึก 

อบรมทางไกลเร่ือง	 การอ่านหนงัสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาองักฤษส�าหรับครูระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันนทบรีุ 

ครูมีผลสมัฤทธ์ิสงูขึน้	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิต	ิและ(3)	ความพงึพอใจท่ีครูมีตอ่ชดุฝึกอมรมทางไกล	 เร่ือง	การอา่น 

หนงัสอืพิมพ์ออนไลน์ภาษาองักฤษส�าหรับครูระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันนทบรีุอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ

ค�าส�าคัญ : ชดุฝึกอบรมทางไกล		การอา่น		หนงัสอืพิมพ์ออนไลน์ภาษาองักฤษ		ครูระดบัมธัยมศกึษา

1 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์	แขนงวิชาหลกัสตูรและการสอน	สาขาวิชาศกึษาศาสตร์	มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

		โทร.02-5033566-7		E-mail	:	sita_1383@hotmail.com

บท
คว

าม
วิจ

ัย



วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
Journal of Rangsit University : Teaching & Learning Vol.9 No.1 January-June 2015

80    81วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
  Journal of Rangsit University : Teaching & Learning Vol.9 No.1 January-June 2015

Abstract

	 The	purposes	of	 this	research	were	to	1)	develop	a	Distance	Training	Packages	on	Online 

English	Newspapers	Reading	for	Secondary	School	English	Teachers	in	Nonthaburi	Province		2)	study	the 

learning	achievement	of	English	teachers	before	and	after	learning	from	a	Distance	Training	Packages 

3)	study	the	satisfaction	of	English	teachers	towards	the	quality	Distance	Training	Packages.	The	samples 

for	 the	 efficiency	 testing	 consisted	 of	 40	 English	 teachers	 in	 Nonthaburi	 Province,	 obtained	 by	 a 

simple	random	sampling.	Research	tools	comprised	(1)	distance	learning	packages	on	Online	English 

Newspapers	Reading	 for	 Secondary	School	 English	 Teachers	 in	Nonthaburi	 Province	 (2)	 two	parallel 

forms	of	an	achievement	 test	 for	pre-testing	and	post-testing;	exercises	during	 the	 training	and	the 

questionnaires	 asking	 the	 teachers	 about	 their	 satisfaction	 towards	 the	 Distance	 Training	 Packages. 

Statistics	used	were	the	E1/E2	index,	t-test,	mean	and	standard	deviation.

	 Research	 finding	 showed	 that	 (1)	 the	 Distance	 Training	 Package	were	 efficient	 at	 80.5/81.5 

according	to	the	set	efficiency	criterion	of	80/80;	(2)	the	learning	progress	of	the	teachers	learning	from	the 

distance	learning	package	was	significantly	increased	(3)	the	satisfaction	towards	the	Distance	Training 

Packages	on	Online	English	Newspapers	Reading	for	Secondary	School	English	Teachers	in	Nonthaburi 

Province	was	at	“Very	Satisfied”	level.

Keywords :	Distance	Training	Packages,	Reading,	Online	English	Newspapers,	Secondary	School	Teachers 
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1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 

	 ในปัจจบุนัคงปฏิเสธไม่ได้ว่า	 นอกจากความรู้พืน้ฐานในการด�ารงชีพแล้ว	 ภาษาเป็นความจ�าเป็นอีก 

ด้านหนึ่งท่ีต้องฝึกฝน	 โดยเฉพาะภาษาองักฤษซึ่งมีบทบาทเป็นภาษาสากล	 (English	 as	 an	 international 

language)	 ท่ีมีความส�าคญัด้านการตดิตอ่สื่อสารระหวา่งชนชาตติา่ง	 ๆ	ทัง้ด้านการเมือง	 ธรุกิจ	 สงัคม	และอ่ืนๆ 

และย่ิงการก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนใน	 พ.ศ.	 2558	 ภาษาองักฤษย่ิงทวีความส�าคญัและความจ�าเป็นมากขึน้ 

ในประเทศไทย	 หนึง่ในเหตผุลท่ีส�าคญัในประเดน็นีม้าจากกฎบตัรอาเซียนข้อท่ี	 34	 ท่ีวา่	 “ภาษาท่ีใช้ในการท�างาน 

ของอาเซียน	 คือ	ภาษาองักฤษ	 (The	working	 language	of	ASEAN	shall	be	English)”	 (กฎบตัรสมาคมแหง่ 

ประชาชาตเิอเชียตะวนัออกเฉียงใต้	 http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/asean/files/Charter_TH+EN.pdf 

,	4	สงิหาคม	2557)

	 การศกึษาภาษาองักฤษจงึเป็นสิ่งท่ีจ�าเป็นอย่างย่ิง	 และครูผู้สอนภาษาองักฤษก็เป็นปัจจยัส�าคญัท่ีสดุ 

ในการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพราะครูภาษาองักฤษจะท�าหน้าท่ีหลกัในการถ่ายทอดความรู้	 สนบัสนนุ	 สง่เสริม 

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสง่ผลตอ่ทกัษะทางภาษาของผู้ เรียน	 และยงัเป็นผู้ เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีทศันคติท่ีดี 

ต่อการเรียนภาษาองักฤษอีกด้วย	 แต่การเรียนภาษาองักฤษในประเทศท่ีมีเพียงภาษาเดียวเป็นภาษาราชการ 

นัน้เป็นเร่ืองท่ีคอ่นข้างยากครูจงึมีความจ�าเป็นต้องใช้สื่อท่ีใกล้ตวัท่ีสดุในการเรียนการสอน	 ไมว่า่จะเป็นการเรียน 

การสอนในทกัษะใดก็ตาม

	 เม่ือกล่าวถึงสื่อนัน้	 ในยุคท่ีเทคโนโลยีเฟ่ืองฟูและผู้คนสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ง่ายอย่างในปัจจุบนั 

สื่อท่ีใกล้ตวัท่ีสดุและหลีกเลี่ยงไมไ่ด้คือ	 “สื่ออินเทอร์เน็ต”	 โดยเฉพาะเม่ือมีอปุกรณ์อิเลค็ทรอนิกส์ท่ีทนัสมยัอยา่ง 

สมาร์ทโฟน	(Smart	Phone)	และแท็บเล็ตเข้ามาช่วยในการส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเฉพาะการอ่าน 

จากสถิตท่ีิส�านกังานสถิตแิหง่ชาตร่ิวมมือส�านกังานอทุยานการเรียนรู้	 (Thailand	 Knowledge	 Park-TK	 Park)

ได้ส�ารวจผลการอ่านหนงัสือของประชากรไทยในปี	พ.ศ.2556	พบวา่	คนไทยอ่านหนงัสือเพ่ิมขึน้กวา่ร้อยละ	10 

เฉลี่ย	 37	 นาที/วนั	 และนิยมอา่นจาก	 ‘แทบ็เลต็-สมาร์ทโฟน’	 เพ่ิมขึน้	 6	 เทา่	 (ไทยรัฐ	 22	 เมษายน	 2557) 

ผู้วิจยัจงึคดิวา่	การประยกุต์สื่อการอา่นจากเอกสารทัว่ไปเป็นการอา่นออนไลน์นา่จะสง่ผลดีและเพ่ิมความสะดวก 

ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนมากขึน้	 นอกจากนีผู้้ วิจยัยงัได้เจาะจงประเภทของสื่อว่าควรเป็นหนงัสือพิมพ์ 

ออนไลน์	 เพราะมีการอพัเดทข้อมลูขา่วสารตลอดเวลา	 มีค�าศพัท์ท่ีทนัสมยั	 หาอา่นได้งา่ย	 ไมจ่�ากดัสถานท่ี	 เวลา 

และ	 ไมมี่คา่ใช้จา่ยเหมือนสือ่สิง่พิมพ์ท่ีเป็นสือ่ประเภทขา่วสารอ่ืนๆ	 และท่ีส�าคญัผู้ เรียนและผู้สอนสามารถเข้าใจ 

เนือ้เร่ืองนัน้ๆได้เป็นอยา่งดีเพราะสามารถฟังขา่วท่ีเป็นภาษาไทยหรือภาษาแมก่่อน	 อีกทัง้ยงัเป็นเอกสารจริงซึง่ 

มีผู้วิจยัมาแล้ววา่	 การน�าบทเรียนท่ีน�ามาจากเอกสารจริงเชน่	 นิตยสารและหนงัสือพิมพ์ภาษาองักฤษ	 จะท�าให้ 

ผู้ เรียนมีความสามารถทางการอา่นภาษาองักฤษสงูขึน้	(Jones,	1998)

	 จากนัน้ผู้ วิจยัจงึสร้างชดุฝึกอบรมทางไกล	 เร่ือง	 การอา่นหนงัสอืพิมพ์ออนไลน์ภาษาองักฤษโดยพิจารณา 

วา่ต้องมีองค์ประกอบหลกัท่ีส�าคญัอยา่งไรบ้างตามท่ี	 ชยัยงค์	 พรหมวงศ์	 (2538)	 ได้เขียนไว้เก่ียวกบัการพฒันา 

ชดุฝึกอบรมให้มีประสทิธิภาพ	วา่ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส�าคญัดงัตอ่ไปนี ้
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	 1)		คู่มือส�าหรับผู้ ใช้ฝึกอบรมหรือผู้ รับการฝึกอบรมต้องศกึษาจากชดุฝึกอบรม

	 2)		ค�าสัง่	หรือการมอบงาน	เพ่ือก�าหนดแนวทางการเรียนจากชดุฝึกอบรม

	 3)	 เนือ้หาสาระ	 ในรูปของสื่อการสอนแบบผสม	 รวมทัง้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม	 และ 

รายบคุคล	ซึง่ก�าหนดให้ตามวตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรม

	 4)	 การประเมิน	 เป็นการประเมินของกระบวนการ	 ได้แก่	 แบบฝึกหดัรายงานการค้นคว้า	 และผลของ 

การเรียนรู้ในรูปแบบของแบบทดสอบตา่งๆ	

	 สว่นประกอบทัง้หมดจะอยูใ่นกลอ่งหรือซอง	 โดยจดัเป็นหมวดหมูเ่พ่ือสะดวกในการใช้	 ซึง่ผู้วิจยัได้ 

ปรับปรุงชดุฝึกอบรมให้ประกอบด้วยสว่นตา่งๆ	 ได้แก่	 	 (1)	 เอกสารประกอบการใช้ชดุฝึกอบรม	 	 (2)	 เนือ้หาสาระ	

(3)	แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน	 (4)	 เอกสารอ่ืนๆ	ประกอบการฝึกอบรมและได้จดัเอกสารใสซ่องและให้กลุม่ตวัอยา่ง

ซึง่เป็นครูผู้สอนภาษาองักฤษระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันนทบรีุมารับด้วยตนเองในวนัปฐมนิเทศ	 โดยผู้วิจยัได้

อธิบายสว่นประกอบและวิธีการใช้ให้ทราบ	 โดยก�าหนดเวลาในการศกึษาชดุฝึกอบรมทางไกลเป็นเวลา	 1	 เดือน

โดยประมาณ	

2. วัตถุประสงค์การวจิยั

	 2.1	 เพ่ือพฒันาชดุฝึกอบรมทางไกล	 เร่ือง	 การอา่นหนงัสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาองักฤษส�าหรับครูระดบั 

มธัยมศกึษาในจงัหวดันนทบรีุให้มีประสทิธิภาพ	

	 2.2	 เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิชดุฝึกอบรมทางไกล	 เร่ือง	การอา่นหนงัสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาองักฤษส�าหรับ 

ครูระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันนทบรีุ		 	 	 	 	

	 2.3	 เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของครูตอ่ชดุฝึกอบรมทางไกล	 เร่ือง	 การอา่นหนงัสือพิมพ์ออนไลน์ภาษา 

องักฤษส�าหรับครูระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันนทบรีุ

3. สมมตฐิานการวจิยั

	 3.1	 ชดุฝึกอบรมทางไกล	 เร่ือง	 การอา่นหนงัสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาองักฤษส�าหรับครูระดบัมธัยมศกึษา 

ในจงัหวดันนทบรีุ	มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์	80/80

	 3.2	 ครูภาษาองักฤษท่ีเรียนด้วยชดุฝึกอบรมทางไกล	 เร่ือง	 การอา่นหนงัสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาองักฤษ 

ส�าหรับครูระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันนทบรีุ	มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้

4. ขอบเขตการวจิยั

 4.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา

	 	 4.1.1	เนือ้หาเก่ียวกับการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาอังกฤษ	โดยเน้นท่ีพาดหัวข่าว 

พาดหวัน�า	ประเภทขา่วท่ีส�าคญัและคอลมัน์ท่ีนา่สนใจ
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	 	 4.1.2	กลุม่ตวัอยา่งได้แก่	ครูภาษาองักฤษระดบัมธัยมศกึษา	ในจงัหวดันนทบรีุจ�านวน	40	คน 

(เลือกแบบสุม่อยา่งงา่ย)	

 4.2 ตวัแปรที่ศกึษา

	 	 4.2.1	 ตวัแปรต้น	 คือ	 ชดุฝึกอบรมทางไกล	 เร่ือง	 การอา่นหนงัสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาองักฤษ 

ส�าหรับครูระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันนทบรีุ

	 	 4.2.2	ตวัแปรตาม	คือ	

	 	 -	 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษเร่ือง	 การอา่นหนงัสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาองักฤษ 

ส�าหรับครูระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันนทบรีุ

	 	 -	 ความพงึพอใจเก่ียวกบัชดุฝึกอบรมทางไกล	 เร่ือง	 การอา่นหนงัสือพิมพ์ออนไลน์ภาษา 

องักฤษส�าหรับครูระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันนทบรีุ

5. นิยามศัพท์/นิยามศัพท์เชงิปฏบิตักิาร

	 5.1	ชดุฝึกอบรมทางไกล	หมายถงึ	ชดุการเรียนการสอนท่ีประยกุต์ระบบการศกึษาทางไกล	และการฝึก 

อบรมทัว่ไปมาใช้เพ่ือถ่ายทอดเนือ้หาสาระ	 ประสบการณ์	 ทกัษะ	 และความคดิ	 ในรูปแบบสื่อเพ่ือใช้ในการฝึก 

อบรมด้วยตนเอง	ให้ผู้ ท่ีต้องการใช้ชดุฝึกอบรมท่ีอาศยัอยูต่ามสถานท่ีตา่งๆ	ได้เรียนรู้ด้วยตนเองแบบอิสระภายใต้ 

สภาพแวดล้อมและ	สิง่อ�านวยความสะดวกท่ีจดัเตรียมไว้ให้ในชดุฝึกอบรมทางไกล

	 5.2	 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน	 หมายถงึ	 ผลการประเมินความสามารถจากการใช้ชดุฝึกอบรมทางไกล 

เร่ือง	 การสอนการอ่านภาษาองักฤษโดยใช้หนงัสือพิมพ์ออนไลน์ส�าหรับครูระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันนทบรีุ 

โดยวดัจากคะแนนครูท่ีได้จากการท�าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้

	 5.3	 ประสทิธิภาพของชดุฝึกอบรมทางไกลตามเกณฑ์	 80/80	 หมายถงึ	 คณุภาพของชดุฝึกอบรมทางไกล 

เร่ือง	 การสอนการอ่านภาษาองักฤษโดยใช้หนงัสือพิมพ์ออนไลน์ส�าหรับครูระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันนทบรีุ 

ท่ีได้จากกระบวนการและผลลพัธ์	 กล่าวคือ	 ค่า	 80	 ตวัเลขแรก	 หมายถึง	 คะแนนร้อยละประสิทธิภาพของ 

กระบวนการ	 (E1)	 ได้จากคะแนนแบบฝึกหดัระหวา่งการฝึกอบรม	 และ	 คา่	 80	 ตวัเลขหลงั	 หมายถึง	 คะแนน 

ร้อยละประสทิธิภาพของผลลพัธ์	(E2)	ท่ีได้จากคะแนนการท�าแบบทดสอบหลงัฝึกอบรม	การยอมรับประสทิธิภาพ 

ยอมรับเม่ือเทา่กบัเกณฑ์	สงูกวา่และต�่ากวา่เกณฑ์ไมเ่กิน	+	2.5	

	 5.4	 ความพงึพอใจของครูท่ีมีตอ่ชดุฝึกอบรมทางไกล	 หมายถงึ	 ความรู้สกึหรือทศันคตทิางบวกจากการท่ี 

ครูระดบัมธัยมศึกษาได้อ่านชุดฝึกอบรมทางไกล	 เร่ือง	 การอ่านหนงัสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาองักฤษส�าหรับครู 

ระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันนทบรีุ

	 5.5	 หนงัสอืพิมพ์ออนไลน์ภาษาองักฤษ	 หมายถงึ	 สือ่ท่ีใช้การฝึกอบรม	 โดยครูสามารถอา่นหนงัสอืพิมพ์ 

ภาษาองักฤษออนไลน์ผา่นคอมพิวเตอร์	 แทบ็เลต็	 และโทรศพัท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟนโดยผู้ ฝึกอบรมสามารถ 

ค้นหาขา่วท่ีตนต้องการ	รวมถงึขา่วในอดีตได้อีกด้วย	โดยไมต้่องเก็บเป็นกระดาษ
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6. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั

	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย	 ชดุฝึกอบรม	 แบบทดสอบก่อนและหลงัการใช้ชดุฝึกอบรม	 และ	 

แบบสอบถามความพงึพอใจท่ีมีตอ่ชดุฝึกอบรมหลงัการใช้ชดุฝึกอบรม	ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 6.1 ชุดฝึกอบรม

	 ชดุฝึกอบรมทางไกล	 เร่ือง	 การอา่นหนงัสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาองักฤษส�าหรับครูระดบัมธัยมศกึษาใน 

จงัหวดันนทบรีุ	โดยเนือ้หาสาระท่ีใช้ในการฝึกอบรมนัน้ประกอบด้วย	แบง่ออกได้	3	ตอน	ดงันี ้

ตอนท่ี	1	โครงสร้างขา่วหน้าหนึง่และพาดหวัขา่วภาษาองักฤษ

	 เร่ืองท่ี	1.1	โครงสร้างขา่วหน้าหนึง่	

	 เร่ืองท่ี	1.2	โครงสร้างพาดหวัขา่วภาษาองักฤษ

ตอนท่ี	2	พาดหวัน�าภาษาองักฤษ

	 เร่ืองท่ี	2.1	โครงสร้างพาดหวัน�าภาษาองักฤษ

	 เร่ืองท่ี	2.2	การขยายความในพาดหวัน�า

ตอนท่ี	3	เนือ้ขา่วภาษาองักฤษ

	 เร่ืองท่ี	3.1	ขา่วหลกั	

	 เร่ืองท่ี	3.2	คอลมัน์เดน่		

 6.2 แบบสอบถามความพงึพอใจที่มีต่อชุดฝึกอบรม

	 ผู้ วิจยัได้สร้างแบบประเมินคณุภาพและความพงึพอใจต่อชดุฝึกอบรมเพ่ือสอบถามความพงึพอใจของ 

ครูท่ีมีตอ่ชดุฝึกอบรมนี	้ แบบสอบถามความพงึพอใจท่ีมีตอ่ชดุฝึกอบรม	 มีลกัษณะเป็นทัง้ค�าถามปลายเปิด	 และ 

ปลายปิดชนิดมาตรประมาณคา่		5	ระดบั			ใช้ประเมินคณุภาพและสอบถามความพงึพอใจตอ่ชดุฝึกอบรม

 6.3 แบบทดสอบก่อน ระหว่าง และหลังการใช้ชุดฝึกอบรม

	 แบบทดสอบก่อนการฝึกการอบรม	ระหวา่งการฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรมเป็นแบบปรนยัและอตันยั 

ตอบแบบสัน้	โดยให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ	3	ทา่น

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	 มหาวิทยาลยัได้มีส่วนในการส่งเสริมให้เกิดสงัคมแห่งการเรียนรู้	 โดยการมีส่วนร่วมให้โอกาสในการ 

ก่อให้เกิดความรู้	 ความเข้าใจ	 ทกัษะ	 และเจตคติท่ีดีต่อการเรียนการสอนภาษาองักฤษ	 และสามารถช่วยให้ 

ครูภาษาองักฤษสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนจากเทคโนโลยีใกล้ตวั

8. สรุปผลการวจิยั

	 การน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูและแปลผลข้อมลู	ผู้วิจยัได้เสนอเป็น	3	ตอน	ดงันี ้
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ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์หาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมทางไกล

	 ผลการพฒันาชดุฝึกอบรมทางไกล	 เร่ือง	 การอา่นหนงัสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาองักฤษส�าหรับครูระดบั 

มธัยมศกึษาในจงัหวดันนทบรีุ

	 ผู้ วิจยัได้น�าชุดฝึกอบรมทางไกล	 เร่ือง	 การอ่านหนงัสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาองักฤษส�าหรับครูระดบั 

มธัยมศกึษาในจงัหวดันนทบรีุไปทดลองใช้แบบเด่ียวกบัครูภาษาองักฤษระดบัมธัยมศกึษา	 ในจงัหวดันนทบรีุ 

ท่ีไมใ่ชก่ลุม่ทดลองจ�านวน	 3	 คน	 เม่ือได้รับผลแบบทดสอบ	 ผู้วิจยัได้แก้ไขปรับปรุงเอกสาร	 หลงัจากนัน้จงึน�าไป 

ทดลองแบบกลุม่กบัครู	ท่ีไมใ่ชก่ลุม่ทดลองจ�านวน	6	คน	จากนัน้ผู้วิจยัได้ปรับแบบทดสอบบางสว่นแล้วจงึทดลอง 

ภาคสนาม	กบั	กลุม่ครูภาษาองักฤษท่ีเป็นกลุม่ทดลอง	จ�านวน	40	คน	ซึง่ผลท่ีได้ปรากฏตามตารางดงันี ้

ตารางที่ 1	 ผลการหาประสทิธิภาพของชดุฝึกอบรมทางไกล	 เร่ือง	 การอา่นหนงัสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาองักฤษ 

ส�าหรับครูระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันนทบรีุ		(n	=	40)

	 ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี	1	พบวา่	ชดุฝึกอบรม	มีประสทิธิภาพ	80.5/81.5	แสดงวา่	ชดุฝึกอบรมทาง 

ไกลท่ีสร้างและพฒันาขึน้นัน้	มีประสทิธิภาพของกระบวนการ	(E1)	และประสทิธิภาพของผลลพัธ์	(E2)	ตามเกณฑ์ 

ท่ีก�าหนด

ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะห์หาความก้าวหน้าหลังการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกล 

	 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการฝึกอบรม	 ก่อนการฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรมด้วยชดุฝึกอบรม 

ทางไกล	เร่ือง	การอา่นหนงัสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาองักฤษส�าหรับครูระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันนทบรีุ		(n	=	40) 

ได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ชดุฝึกอบรม
คา่ประสทิธิภาพ

E1/E2

ระหวา่งฝึก หลงัฝึก

คะแนน
เตม็ x S.D.

คะแนน
เตม็ x S.D.

ชดุฝึกอบรมทางไกล 10 8.05 0.81 10 8.1 0.83 8.05	/	81.5
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ	 ก่อนการฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรมด้วยชดุฝึกอบรมทางไกล	 เร่ือง	

การอา่นหนงัสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาองักฤษส�าหรับครูระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันนทบรีุ	(n	=	40)

	 ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี	2	พบวา่	ผู้ เข้ารับการอบรม	ด้วยชดุฝึกอบรมทางไกล	มีผลสมัฤทธ์ิหลงัการฝึก

อบรมสงูกวา่ก่อนการอบรมอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.01

ตอนที่ 3 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจที่ครูมีต่อชุดฝึกอบรมทางไกล

	 ผลการส�ารวจความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อชุดฝึกอบรมทางไกล	 เร่ือง	การอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 

ภาษาองักฤษส�าหรับครูระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันนทบรีุโดยผู้ วิจยัได้ก�าหนดระดบัคา่เฉลี่ยของความพงึพอใจ 

ดงันี	้

	 	 คา่เฉลีย่	4.51	–	5.00	หมายความวา่	พงึพอใจมากท่ีสดุ

	 	 คา่เฉลีย่	3.51	–	4.50	หมายความวา่	พงึพอใจมาก

	 	 คา่เฉลีย่	2.51	–	3.50	หมายความวา่	พงึพอใจปานกลาง

	 	 คา่เฉลีย่	1.51	–	2.50	หมายความวา่	พงึพอใจน้อย

	 	 คา่เฉลีย่	1.00	–	1.50	หมายความวา่	พงึพอใจน้อยท่ีสดุ

ตารางที่ 3	คา่เฉลีย่	และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ความพงึพอใจในชดุฝึกอบรมทางไกล	 เร่ือง	การอา่นหนงัสอืพิมพ์ 

ออนไลน์ภาษาองักฤษส�าหรับครูระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันนทบรีุ	(n	=	40)

	 จากตารางท่ี	3	พบวา่	ครูพงึพอใจกบัการใช้ชดุฝึกอบรมทางไกล	อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	คา่เฉลีย่เทา่กบั	4.67 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบวา่	ครูพงึพอใจทกุด้านในระดบัมากท่ีสดุเชน่กนั

ชดุฝึกอบรมทางไกล

ชดุการฝึกอบรม

ก่อนฝึกอบรม หลงัฝึกอบรม

x S.D. x S.D.
t

6.17 1.67 8.06 1.826 6.66**

**มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	.01

					ความพงึพอใจ	 	 	 	 	 	 S.D.	 	 ระดบัความพงึพอใจx

					ด้านเนือ้หาและกิจกรรมของชดุฝึกอบรม														4.64																	1.03																																มากท่ีสดุ

					ด้านการฝึกอบรม																																																4.71																	0.12																																มากท่ีสดุ

					รวมเฉลีย่																																																												4.67																	0.64																																มากท่ีสดุ
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ตารางที่ 4	 คา่เฉลีย่	 และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน	 ความพงึพอใจ	 ด้านเนือ้หาและกิจกรรมของชดุฝึกอบรมทางไกล 

เร่ือง	การอา่นหนงัสอืพิมพ์ออนไลน์ภาษาองักฤษส�าหรับครูระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันนทบรีุ	(n	=	40)

	 จากตารางท่ี	4	พบวา่	ครูพงึพอใจกบัการใช้ชดุฝึกอบรมทางไกล	โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	คา่เฉลี่ย 

เทา่กบั	 4.67	 เม่ือพิจารณาเป็นรายประเดน็	 พบวา่	 ครูพงึพอใจกบัการใช้ชดุฝึกอบรมทางไกลในระดบัมากท่ีสดุ 

ทกุรายการ	ยกเว้นรายการ	มีความมัน่ใจวา่สามารถอา่นหนงัสอืพิมพ์ภาษาองักฤษได้ดีขึน้	ท่ีได้คา่เฉลีย่ในระดบัมาก 

9. การอภปิรายผล

	 การอภิปรายผลการวิจยัเพ่ือพฒันาชดุฝึกอบรมทางไกลนี	้แบง่ออกเป็น	3	ประเดน็ได้แก่	ด้านประสทิธิภาพ

ชดุฝึกอบรม	ด้านผลสมัฤทธ์ิหลงัการฝึกอบรม	และด้านความพงึพอใจของผู้ รับการฝึกอบรมท่ีมีตอ่ชดุฝึกอบรม

					ความพงึพอใจด้านเนือ้หาและกิจกรรม	 	 	 	 									S.D.	 	

																ของชดุฝึกอบรมทางไกล

x

					ความรู้ท่ีได้ในชดุฝึกอบรมครอบคลมุการพฒันาสมรรถนะ														4.68																2.83															มากท่ีสดุ

					ภาพการอา่นหนงัสอืพิมพ์ภาษาองักฤษได้ตามวตัถปุระสงค์

					ภาษาในเนือ้หาเข้าใจงา่ย	 																																																												4.60																2.12															มากท่ีสดุ

					ค�าชีแ้จงการใช้ชดุฝึกอบรม	และการน�าเสนอเนือ้หา																								4.63																1.41															มากท่ีสดุ

					เป็นเร่ืองๆตามล�าดบัสง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้

					ได้รับความรู้ความเข้าใจในการอา่นหนงัสอืพิมพ์ภาษาองักฤษ								4.75																0.71															มากท่ีสดุ

					สามารถน�าความรู้ไปประยกุต์เพ่ือจดักิจกรรมเพ่ือฝึกการอา่น									4.75																0.71															มากท่ีสดุ

					หนงัสอืพิมพ์ภาษาองักฤษได้

					การท�ากิจกรรมท้ายตอนสง่เสริมให้เกิดความเข้าใจย่ิงขึน้															4.60																	0.71															มากท่ีสดุ

					การอา่นแนวตอบหลงัจากการท�ากิจกรรมสง่เสริมให้เกิด																4.73																	1.41															มากท่ีสดุ

					ความเข้าใจได้ย่ิงขึน้

					มีความมัน่ใจวา่สามารถอา่นหนงัสอืพิมพ์ภาษาองักฤษได้ดีขึน้							4.43																2.12																		มาก

					มีความมัน่ใจวา่สามารถน�ากลบัไปสอนนกัเรียนตอ่ได้																				4.53																	2.83															มากท่ีสดุ

					ความรู้ท่ีได้สามารถเป็นพืน้ฐานเพ่ือศกึษาการอา่น																									4.70																	3.54															มากท่ีสดุ

					ในระดบัสงูตอ่ไป

					รวมเฉลีย่																																																																																					4.67																	0.64															มากท่ีสดุ

ระดบั

พงึพอใจมาก
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	 9.	1	 ด้านประสทิธิภาพชดุฝึกอบรม	ผลการวิจยัพบวา่	ชดุฝึกอบรมทางไกล	 เร่ือง	การอา่นหนงัสอืพิมพ์ออนไลน์ 

ภาษาองักฤษส�าหรับครูระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันนทบรีุ	 ท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ใประสทิธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด 

ทัง้นีเ้พราะมีกระบวนการในการวิจยัและพฒันา	 โดยมีการน�าเอาชดุฝึกอบรมไปทดลองใช้	 แล้วน�ามาปรับปรุงให้ 

สามารถใช้ในการอบรมทกัษะการอา่นภาษาองักฤษด้วยหนงัสอืพิมพ์ออนไลน์	ซึง่การปรับเนือ้หากิจกรรมระหวา่งฝึก 

และ	ข้อสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนบางข้อจากการท�าการทดลองเด่ียวและกลุม่สง่ผลให้ชดุฝึกอบรมมีประสทิธิภาพ 

ตรงตามท่ีได้ตัง้สมมติฐานไว้	 ผู้ วิจยัจึงเห็นว่าปัจจยัส�าคญัท่ีจะท�าให้	 ชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพนัน้ตรงกบั 

ชยัยงค์	 พรหมวงศ์	 (2538)	 ท่ีได้กล่าวถึงชดุฝึกอบรมไว้ว่าจะต้องมีองค์ประกอบหลกัท่ีส�าคญั	 และเป็นระบบ 

เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถศกึษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองอยา่งมีประสทิธิภาพ

	 9.2	 ด้านผลสมัฤทธ์ิหลงัการฝึกอบรม	ผลการวิจยั	พบวา่	ผู้ เข้ารับการอบรมด้วยชดุฝึกอบรมทางไกล	 เร่ือง 

การอา่นหนงัสอืพิมพ์ออนไลน์ภาษาองักฤษส�าหรับครูระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันนทบรีุ	 มีผลสมัฤทธ์ิหลงัการฝึก 

อบรมสงูขึน้	 ทัง้นีเ้พราะหนงัสอืพิมพ์เป็นสิง่ท่ีอยูใ่กล้ตวั	 เป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จริง	 และเป็นเร่ืองราวท่ีทนัตอ่เหตกุารณ์ 

ท่ีผู้คนสว่นใหญ่สามารถรับรู้ได้	 หรือมีพืน้ความรู้เดมิท่ีเป็นภาษาแมข่องตนอยูแ่ล้ว	 เพียงแตต้่องฝึกฝนในเร่ืองของ 

โครงสร้างภาษาองักฤษท่ีเป็นโครงสร้างเฉพาะของหนงัสอืพิมพ์ภาษาองักฤษ	 และค�าศพัท์ตา่งๆ	 สอดคล้องกบัการ 

วิจยัของโจนส์	 (Jones,	 1998)	 ท่ีได้ศกึษาผลของการใช้บทเรียนท่ีน�ามาจากเอกสารจริงกบันกัศกึษาวิชาชีพครู 

ของสถาบนัเทคโนโลยีในประเทศจีน	 โดยให้นกัศกึษาเลอืกบทอา่นด้วยตนเองจาก	 นิตยสารและหนงัสอืพิมพ์ภาษา 

องักฤษ	 โดยผลการศกึษาท่ีใช้บทเรียนท่ีน�ามาจากเอกสารจริงท�าให้นกัศกึษามีความสามารถทางการอา่นภาษา 

องักฤษสงูขึน้

	 9.3	ด้านความพงึพอใจของครูท่ีมีตอ่ชดุฝึกอบรม

	 ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจของครูท่ีมีตอ่ชดุฝึกอบรมและการอบรมนัน้	 กลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจ 

กบัชดุฝึกอบรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุทัง้โดยภาพรวมและทกุรายการ	 มีเพียงรายการเดียวเทา่นัน้ท่ีมีความ 

พงึพอใจในระดบัมากนัน่คือ	 มีความมัน่ใจวา่สามารถอ่านหนงัสือพิมพ์ภาษาองักฤษได้ดีขึน้	 จากข้อเสนอแนะ 

เพ่ิมเตมิท่ีครูได้ระบวุา่	 ต้องการแบบฝึกหดัมากขึน้	 และแบบฝึกหดัหลายรูปแบบ	 	 ทัง้ยงัต้องการเข้าฝึกอบรมหวัข้อ 

หนงัสอืพิมพ์ออนไลน์ในหวัข้อขา่วอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีอยูใ่นชดุฝึกอบรม	 ผู้ วิจยัจงึสามารถสรุปได้วา่	 ครูต้องการ 

ฝึกฝนจนมัน่ใจมากกวา่เดมิ	 และ	 ต้องการเรียนในหวัข้อขา่วอ่ืนๆ	 เชน่ขา่วอบุตัเิหต	ุ ขา่วอบุตัภิยั	 และขา่วภยัภิบตั ิ

เพราะเป็นขา่วท่ีพบได้มากในหนงัสอืพิมพ์นอกเหนือจากขา่วการเมือง	 เศรษฐกิจและกีฬา	 ซึง่การเรียนหวัข้อขา่วให้ 

ครบนัน้อาจชว่ยให้ครูมีความมัน่ใจมากขึน้ก็เป็นได้

10.ข้อเสนอแนะ

	 10.1	ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลจากงานวิจยัไปใช้

	 	 10.1.1	 ผลการวิจยัประสทิธิภาพชดุฝึกอบรมทางไกล	 เร่ือง	 การหนงัสือพิมพ์ออนไลน์ภาษา 

องักฤษส�าหรับครูระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันนทบรีุ	 มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์	 80/80	 ดงันัน้สรุปได้วา่	 ครูท่ีต้องการ 
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พฒันาสมรรถนะด้านการอา่นหนงัสอืพิมพ์ภาษาองักฤษ	 ควรน�าเอาชดุฝึกอบรมนีไ้ปใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันา 

ตนเอง	หรือ	น�าไปประยกุต์เพ่ือสอนและฝึกฝนทกัษะการอา่นให้กบัผู้ เรียนตอ่ไป

	 	 10.1.2	 ผลการวิจยัผลสมัฤทธ์ิหลงัการอบรม	 พบวา่ผู้ เข้ารับการอบรมมีผลสมัฤทธ์ิสงูขึน้	 ดงันัน้ 

จงึควรมีการสง่เสริมให้ครูผู้สอนวิชาภาษาองักฤษได้พฒันาตนเองด้านการอา่นเพ่ือเป็นแบบอยา่งให้กบัผู้ เรียน	 และ 

ยงัสามารถน�าแบบฝึกหดั	และรูปแบบการอบรมไปประยกุต์เพ่ือสอนตอ่ไปด้วย

	 	 10.1.3	 ผลการวิจยัความพงึพอใจของครูท่ีมีตอ่ชดุฝึกอบรม	 และการอบรม	 อยูใ่นระดบัมาก 

ท่ีสดุ	 ดงันัน้	 สถานศกึษาจงึควรมีการจดัหาสื่อการฝึกพฒันาตนเองและชดุฝึกอบรมในลกัษณะเดียวกนันีไ้ว้เพ่ือ 

ให้ผู้ ท่ีมีความต้องการพฒันาตนเองได้ใช้และเพ่ือไว้ฝึกอบรมบคุลากรครูผู้สอนวิชาภาษาองักฤษหรือผู้ ท่ีต้องการ 

พฒันาทกัษะด้านการอา่นในโอกาสตอ่ไป

	 10.2	ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไป

	 	 10.2.1	 งานวิจยันีไ้ด้จ�ากดัขอบเขตของเนือ้หาภาษาองักฤษเฉพาะเร่ืองการอ่านหนงัสือพิมพ์ 

ภาษาองักฤษเทา่นัน้	 ดงันัน้	 การวิจยัครัง้ตอ่ไปจงึควรพิจารณาชดุฝึกอบรมท่ีมีเนือ้หาภาษาองักฤษในเร่ืองการอา่น 

ซึง่อาจเป็นการอา่นนิทาน	 การ์ตนู	 บทความ	 และงานด้านวิชาการอ่ืนๆในระดบัสงู	 รวมถงึเนือ้หาภาษาองักฤษ 

เก่ียวกบัการพฒันาทกัษะด้านอ่ืนๆ	คือ	พดู	ฟัง	และเขียน	

	 	 10.2.2	 ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัชดุฝึกอบรมทางไกลการสอนภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาสมรรถนะ 

ครูภาษาองักฤษด้านการอ่านกบัครูในระดบัอ่ืน	 เช่น	 ระดบัประถมศกึษา	 และอดุมศกึษา	 ซึง่อาจจะไม่ได้ 

จ�ากดัเฉพาะ	 จงัหวดันนทบรีุเทา่นัน้	 โดยเฉพาะครูท่ีอยูต่า่งจงัหวดัไกลๆ	 การมีสว่นร่วมและการเข้าร่วมอบรมจะชว่ย 

พฒันาสมรรถนะทางภาษาองักฤษและไมไ่ด้จ�ากดัเพียงแคก่ารอา่นหนงัสอืพิมพ์เทา่นัน้

บรรณานุกรม

คนไทยอา่นหนงัสือเพ่ิมขึน้กวา่	10%	เฉลี่ย	37	นาทีตอ่วนั.(22	เมษายน	2557).ไทยรฐั. ค้นเม่ือ4	สงิหาคม	2557,	 

	 จาก	http://www.thairath.co.th/content/418140

ชัยยงค์พรหมวงศ์.	(2538).	การทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอน.	ในเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและ 

 สือ่สารการศึกษา หน่วยที ่1 – 5.นนทบรีุ	:	มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.

กฎบตัรสมาคมแหง่ประชาชาตเิอเชียตะวนัออกเฉียงใต้.(2557)	ค้นเม่ือ	4	สงิหาคม	2557,จาก

	 http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/asean/files/Charter_TH+EN.pdf

Jones,	F.	R.	(1998).	Self-instruction	and	success:	A	learner-profile	study.	Applied	Linguistics,	19,	

	 378-406.


