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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพและความต้องการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่าน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ (m-Learning) ของครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 และ (2) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เคลื่อนที่ (m-Learning) ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จ านวน 222 คน และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 394 คน โดย
ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% การด าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะ
ที่ 1 ศึกษาสภาพและความต้องการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ (m-Learning) 
ของครูและนักเรียน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามสภาพและความต้องการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ (m-Learning) ส าหรับครู 1 ฉบับ และส าหรับนักเรียน 1 ฉบับ และระยะที่ 2 
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบ
รับรองรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่  (m-Learning) จ านวน 1 ฉบับ  
สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีความ
ต้องการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ (m-Learning) ในภาพรวมในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยรวมที่ระดับ 4.10 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท่ีระดับ .86 
 2. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ (m-Learning) 
5 ด้าน มีดังนี้ (1) ด้านผู้สอน (2) ด้านผู้เรียน (3) ด้านทรัพยากรการเรียน (4) ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน และ      
(5) ด้านการวัดและประเมินผล 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to (1) study the needs of teachers and students in 
Secondary Education Service Area Office 11 in English instruction using mobile electronic devices 
(m-Learning) and (2) to develop the model of English language instruction using mobile electronic 
devices (m-Learning) for Upper Secondary Students in Secondary Educational Service Area Office 11. 
The samples were 222 teachers and 394 students taken from Secondary Educational Service Area 
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Office 11 using a Taro Yamane’s formula with the significant level of .05. The research procedure 
was divided into two phases.  Phase one was the study of the needs of teachers and students in 
teaching and learning using mobile electronic devices, two sets of questionnaires; one set for 
teachers and one set for students, were used to collect data. A model of English instruction using 
mobile electronic devices was created in this phase. Phase two was the verification of the 
developed model by the experts. A verification form was used to collect data.  Data were analyzed 
through mean and standard deviation.  
 The research findings were as follows:  
 1. The overall needs result of teachers and students in Secondary Educational Service Area 
Office 11 had a mean of 4.10 with a standard deviation of .86 that indicated high level.  
 2. The developed model of English language instruction using mobile electronic devices 
(m-Learning) for upper secondary students in Secondary Educational Service Area Office 11 
consisted of five categories, (1) Teacher Aspect, (2) Learner Aspect, (3) Learning Resource Aspect,  
(4) Contextualizing of Learning Aspect (5) Assessment and Evaluation Aspect 
 

ค าส าคัญ : การสอนภาษาอังกฤษ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ 
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1. บทน า  
การขยายตัวของยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ท าให้วิวัฒนาการของโลกมีการ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา จากค าแถลงนโยบายการศึกษาของคณะรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 
สิงหาคม 2554 ความตอนหนึ่งว่า “เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ 
ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับช้ันได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา” (ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราช
กิจจานุเบกษา.2554)  ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 66 ที่ว่า “ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 
2547:38)  
 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations) หรือ 
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่าง
ประเทศในภูมิภาค ธ ารงไว้ซึ่งเสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดี บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศ
สมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และ
กัมพูชา (กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2554:1)  
 กฎบัตรอาเซียน ข้อ 34 บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be English” ภาษาที่ใช้ใน
การท างานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาที่สองของชาวอาเซียนเคียงคู่ภาษาที่หนึ่งอัน
เป็นภาษาประจ าชาติของตน (สมเกียรติ อ่อนวิมล . 2554) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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(กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน.2554:3) ได้ก าหนดคุณลักษณะของเด็กไทยใน
ประชาคมอาเซียนในด้านทักษะกระบวนการพื้นฐานที่เด่นชัดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี คือ ผู้เรียนสามารถ
สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์   
 m-Learning เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนามาจากการเรียนการสอนทางไกล (Distance 
Learning) และการเรียนการสอนแบบ e-learning  มนต์ชัย เทียนทอง. (2547:3) กล่าวถึงการเรียนการสอนแบบ m-
Learning ว่าเป็นการเรียนการสอนที่น าเสนอผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์แบบพกพา โดยใช้เทคโนโลยี
เครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย (Wireless Telecommunication Network) ที่สามารถต่อเช่ือมจากเครือข่ายแม่ข่าย 
(Network Server) ผ่านจุดต่อแบบไร้สาย (Wireless Access Point) แบบเวลาจริง (Real Time) อีกทั้งยังสามารถ
ปฏิสัมพันธ์กับโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์แบบพกพาเครื่องอื่น เช่น Notebook Computer, Portable 
computer, Tablet PC, Cell Phones การเรียนการสอนโดย m-Learning จึงมีความเป็นส่วนตัวและตอบสนอง
ความต้องการของบุคคลในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี  
 จากสถานการณ์และความจ าเป็นของประเทศในการเตรียมเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน ความส าคัญของ
ภาษาอังกฤษ ในฐานะภาษานานาชาติ นโยบายทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาของรัฐบาล และการน าประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยี m-Learning มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ ที่กล่าวมาข้างต้น จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ (m-Learning) 
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  11 เพื่อสรุปรูปแบบ 
แนวคิด และกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย m-Learning เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษต่อไป  
 

2. วิธีการศึกษา 
2.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่            
(m-Learning) ของครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ (m-Learning) ส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
2.2 วิธีด าเนินการวิจัย  

วิธีด าเนินการวิจยั แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี ้
 ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพและความต้องการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ 
(m-Learning) ของครูและนักเรียน ประชากร คือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา และนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
จ านวน 222 คน และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 394 คน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของทาโร่             
ยามาเน่ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95%  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามสภาพและความต้องการการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ (m-Learning) ส าหรับครู 1 ฉบับ และส าหรับนักเรียน 1 ฉบับ  
 ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ ประชากร คือ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา  ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตบทเรียนออนไลน์ และผู้เช่ียวชาญด้าน
การสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 1 คน  
ผู้เช่ียวชาญด้านการผลิตบทเรียนออนไลน์ จ านวน 1 คน และผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ จ านวน 1 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบรับรองรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านอุปกรณ์อิเล็กท ที่ 
(m-Learning) จ านวน 1 ฉบับ  
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วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

 โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. สร้างแบบสอบถามสภาพและความต้องการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เคลื่อนที่ (m-Learning) ส าหรับครู 1 ฉบับ และส าหรับนักเรียน 1 ฉบับ 

2. เสนอแบบสอบถามต่อผู้เช่ียวชาญประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามกับจุดประสงค์ของการวิจัย 
3. ส่งแบบสอบถามทั้ง 2 ฉบับ ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
4. วิเคราะห์ข้อมูลสภาพและความต้องการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เคลื่อนที่ (m-Learning) ของครูและนักเรียน 
5. น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพและความต้องการ มาสร้างรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ (m-Learning)  
6. เสนอรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ (m-Learning)          

ต่อผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของรูปแบบกับวัตถุประสงค์การวิจัย  
7. น ารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ (m-Learning) ที่ได้เสนอ

ต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับรองรูปแบบ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
3.1 ผลการศึกษาสภาพและความต้องการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่    
(m-Learning) ของครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  
 ประเด็นของลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ พบว่า ครูและนักเรียนส่วนใหญ่ใช้
โทรศัพท์หน้าจอสี โดยครูใช้ร้อยละ 68.90 และนักเรียน 61.93 ในประเด็นเกี่ยวกับการรองรับการใช้งานภาษาอังกฤษ
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ พบว่า ร้อยละ 100 ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้สามารถรองรับการใช้งานภาษาอังกฤษ  
ในประเด็นของความต้องการ การใช้งาน m-Learning ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พบว่า ครู ร้อยละ 81.50 และ
นักเรียน ร้อยละ 88.58 ต้องการใช้ m-Learning ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และทักษะภาษาอังกฤษท่ีผู้ตอบ
แบบสอบถามเห็นว่าสามารถเรียนผ่าน m-Learning ได้ดีที่สุด คือ ทักษะการอ่าน (Writing Skill)  
3.2 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ (m-Learning) 
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ได้รูปแบบการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ (m-Learning) ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ตามองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน 5 ด้าน คือ (1) ด้าน
ผู้สอน (2) ด้านผู้เรียน (3) ด้านทรัพยากรการเรียน (4) ด้านสภาพแวดล้อม และ (5) ด้านการวัดและประเมินผล ดังภาพ 
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รูปที่ 1  องค์ประกอบของรูปแบบการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ ผา่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสเ์คลื่อนที ่(m-Learning) 
 ส าหรับนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2  ขั้นตอนการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่  
(m-Learning) ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

 

4. สรุป 
 จากผลการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปราย ดังนี้  
 1. ด้านผู้สอน ควรมีคู่มือใช้งานส าหรับครูผู้สอน หรือมีการจัดอบรมให้ครูผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มหาชาติ อินทโชติ. (2546) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจผ่านเครือข่ายนนทรี กล่าวว่า ผู้สอนมีภาระอื่นนอกจากการสอน
ซึ่งเป็นภาระหลัก ประกอบกับขาดทักษะในการใช้งานโปรแกรม จึงควรจัดให้มีการอบรมการใช้งานแก่อาจารย์ เพื่อให้
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สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือแจกคู่มือการใช้งานเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานส าหรับอาจารย์ผู้สอน        
ในประเด็นของการมีช่องทางติดต่อระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนนั้น สอดคล้องกับงานวิ จัยของ พิทักษ์  แสนกล้า และ
วรรณศิริ  ละม้ายวรรณ. (2547) ที่กล่าวว่า ในการเรียนการสอนออนไลน์ ควรมีช่องทางให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับ
ผู้สอน เพราะการสื่อสารช่วยให้ผู้เรียนสามารถติดต่อ สอบถาม ปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอน และผู้สอนกับผู้สอน Hoffman (อ้างถึงในภูดิท จุลโพธิ์. 2551) กล่าวว่า การเรียนออนไลน์ควรเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ซักถามและเปิดโอกาสให้ผู้สอนได้ให้ค าแนะน าและข้อมูลย้อนกลับ (Providing Guidance and Feedback) 
ในระหว่างที่ผู้เรียนก าลังศึกษาอยู่ เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ผู้เรียนจะทราบความก้าวหน้าของตน  
 2. ด้านผู้เรียน ควรให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนตรวจสอบผลการเรียนของตนผ่านการท า
แบบฝึกหัด ซึ่งสอดคล้องกับ ภูดิท จุลโพธิ์. (2551) ซึ่งกล่าวถึงขั้นตอนของการเรียน ว่าผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
สามารถแสวงหาความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถท าแบบฝึกหัด ตรวจสอบภาระงาน และทราบผลการประเมิน
ความก้าวหน้าทางการเรียนและ ผลคะแนนย้อนกลับซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติเชิงบวกในการเรียน  
 3. ด้านทรัพยากรการเรียน เนื้อหาที่เหมาะสมจะเรียนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ คือเนื้ อหาด้าน
ทักษะการอ่าน (Reading Skill) สอดคล้องกับ Garrette (อ้างถึงในพนิตนาฏ ชูฤกษ์. 2555:169) กล่าวว่า บทเรียน
ออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ ท่ีสามารถน ามาใช้ฝึกฝนภาษานั้น ไม่ใช่จะฝึกเฉพาะด้านไวยากรณ์และค าศัพท์เท่านั้น แต่ยัง
สามารถฝึกฝนความเข้าใจจากการอ่านได้อีกด้วย ผู้เรียนสามารถอ่านข้อความได้หลายครั้งตามความสามารถของแต่ละ
คนและยังทดสอบความเข้าใจได้ทันทีด้วยอีกทั้งแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ท าให้ผู้เรียนทราบผลการทดสอบได้อย่าง
รวดเร็ว  สอดคล้องกับ Hong. (1997) ที่ท าการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของสื่อมัลติมีเดียต่อการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจในวิชาภาษาจีนธุรกิจ ของนักศึกษาชาวจีน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสูงขึ้นและ
สามารถย่นระยะเวลาการอ่านเนื้อหาโดยอาศัยการดูจากสื่อมัลติมีเดียที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้ และสอดคล้องกับ Waycott. 
(2012) ซึ่งท าการศึกษาพฤติกรรมการอ่านและปริมาณเนื้อหาที่เหมาะสมโดยการเปรียบเทียบการใช้เนื้อหาบน PDA 
กับการใช้เนื้อหาแบบปกติ เพื่อปรับปรุงสื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน และเพื่อปรับปรุงการใช้ PDA ให้เป็นสื่อการอ่าน
ได้ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การน า PDA มาใช้เป็นสื่อส าหรับการอ่าน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอ่านของ
ผู้เรียน ผู้เรียนอ่านเนื้อหาได้ง่ายขึ้นเพราะสามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา ในประเด็นของการล าดับเนื้อหาบทเรียนจากง่าย
ไปหายากนั้น สอดคล้องกับ อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง. (2543) ที่กล่าวว่า การวิเคราะห์เนื้อหาเป็นวิธีการแยกแยะแจกแจง
เนื้อหา ท าให้ทราบโครงสร้างและขอบเขตของเนื้อหาท่ีชัดเจน ท าให้ผู้สอนสามารถแบ่งเนื้อหาเป็นหัวเรื่อง หัวเรื่องย่อย 
และ หัวข้อย่อย เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจในการล าดับเนื้อหา ว่าต้องเรียนอะไรก่อนหลัง และยังสอดคล้องกับ อนิรุทธ์ 
สติมั่น. (2550) ที่กล่าวว่า การน าเสนอเนื้อหาวิชาที่เหมาะสมกับการเรียนออนไลน์ ควรจัดล าดับของเนื้อหาจาก
ประสบการณ์การเรยีนรูข้องผู้เรียน เพราะจะท าให้การด าเนินการสอนเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ ในประเด็นท่ีกล่าวถึง
ลักษณะของบทเรียน ว่าควรดึงดูดความสนใจของผู้เรียน มีความหลากหลายของการน าเสนอ ทั้งตัวอักษร ภาพนิ่ง 
ภาพกราฟิก วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบ ซึ่ง  Geddes. (2007) กล่าวว่า บทเรียน m-Learning        
เป็นบทเรียนที่มีความหลากหลายของตัวอักษร ภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ท าให้ผู้เรียนสนใจมากขึ้น  และประเด็น
เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยว่า บทเรียนควรมีระบบการใส่ช่ือและรหัสผ่านในการเข้าใช้ ซึ่งสอดคล้องกับ มหาชาติ 
อินทโชติ. (2546) ที่กล่าวว่า ควรให้ความส าคัญกับระบบความปลอดภัยของข้อมูลที่อยู่ในระบบการจัดการเรียนรู้
ออนไลน์ Avgerious, et al. (2003) กล่าวว่า การก าหนดสิทธิ์การใช้งานเป็นการควบคุมและก าหนดบทบาทในการใช้
งานท่ีแตกต่างกัน ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้งานรู้สึกปลอดภัยในการเข้าเรียนออนไลน์  
 4. ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน ควรมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อผู้เรียนและพร้อมต่อการใช้งาน 
พูลศรี เวศอุฬาร์. (2551) กล่าวว่ากระบวนการเรียนรู้ของเอ็มเลิร์นนิ่ง เกิดขึ้นได้โดยไร้ข้อจ ากัดด้านเวลา และสถานที่  
ที่ส าคัญ ขอเพียงแต่ผู้เรียนมีความพร้อมและมีเครื่องมือท่ีพร้อมต่อการใช้งาน ก็จะเกิดการเรียนรู้ที่ปรารถนา สอดคล้อง
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วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

กับ ใจทิพย์ ณ สงขลา. (2542) กล่าวว่า สภาพความพร้อมของเครื่องมือมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการด าเนินการ
เรียนออนไลน์  
 5. ด้านการวัดและประเมินผล ในการวัดและประเมินผลควรใช้แบบทดสอบในหลากหลายรูปแบบ และท า
การประเมินเป็นระยะ ท้ังก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน และมีการแจ้งผลการทดสอบต่อผู้เรียนและผู้ปกครอง
ทราบเป็นระยะๆ ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. (2551:79) กล่าวถึงการวัดและ
ประเมินผลว่า การวัดและประเมินผลในช้ันเรียน ผู้สอนต้องใช้เทคนิคการประเมินที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ผลการ
ประเมินท่ีสะท้อนความรู้ของผู้เรียน นอกจากนี้ครูจะต้องวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่
ไปกับการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของพิทักษ์ แสนกล้า และวรรณศิริ ละม้ายวรรณ . (2547)         
ที่กล่าวถึง ความส าคัญของแบบทดสอบในการประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียนในบางวิชาอาจจะต้องวัดระดับ
ความรู้ของผู้เรียนก่อนเข้าเรียน เพื่อก าหนดแผนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเลือกตามหลักสูตรที่เหมาะกับระดับความสามารถ
ของผู้เรียน และสอดคล้องกรองแก้ว กรรณสูต . (2546) กล่าวว่า การวัดและประเมินผลเป็นกระบวนการควบคุม
คุณภาพ (Quality Control Process) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ได้มาซึ่งข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพื่อใช้ข้อมูลส่วนนี้
ในการปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาต่อไป  
 

5. กิตติกรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความกรุณาและเอาใจใส่อย่างดียิ่งของ ดร. สุพรรณริกา วัฒน์บุณย์ 
และ ดร .ณัฐปคัลภภ์ กิตติสุนทรพิศาล ที่สละเวลา ในการให้ค าแนะน า ปรึกษา ติดตาม และให้ก าลังใจแก่                    
ผู้วิจัย ตลอดจนตรวจแก้ไขทุกขั้นตอนของการด าเนินการวิจัย ขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่กรุณา           
จัดสรรเงินทุนส าหรับการท าวิจัย คณะครูภาษาอังกฤษและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม และขอกราบขอบพระคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ท่ีให้ความกรุณาและเสียสละเวลาอันมีค่าในการให้ค าแนะน าเพื่อแก้ไขเครื่องมืออันเป็นประโยชน์
ต่อวิทยานิพนธ์ และรับรองรูปแบบในวิทยานิพนธ์ครั้งน้ี ท้ายสุดขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่เสาวณี ชูข า ผู้ให้ความรัก 
ความห่วงใย ก าลังใจ และการสนับสนุนทางการศึกษาของผู้วิจัยเสมอมา  
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