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บทคดัย่อ 

ช่ืองานวจิยั งานวิจัยเร่ือง “การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์             

วิชาการพฒันาเว็บด้วยภาษา HTML ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี สาขาวิชา

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ช่ือผูว้จิยั นางสาวฐิติรัตน์ นยัพฒัน์ 

สาขาวชิา สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ปีการศึกษา 2560 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาบทเรียนบทเรียนออนไลน์ วิชาการพฒันาเวบ็ดว้ยภาษา 

HTML ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิ   

ทางการเรียนของนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์องวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  

กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 2 

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวทิยพ์ณิชยการ ภาคเรียนท่ี 12  ปีการศึกษา 2560  

จาํนวน 38 คน ผลการศึกษาคน้ควา้พบวา่ 

1. บทเรียนออนไลน์  เร่ือง วิชาการพฒันาเวบ็ดว้ยภาษา HTML  มีประสิทธิภาพ 87.91/81.55 

สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้

2. นกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์การใชเ้คร่ืองมือสร้างวตัถุท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด 

แสดงว่าบทเรียนออนไลน์ เร่ืองการพฒันาเวบ็ดว้ยภาษา HTML  ท่ีสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพ       

และทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สูงข้ึนตามเกณฑ์ บรรลุ

ตามวตัถุประสงคข์องบทเรียนท่ีกาํหนดไว ้

 

 

 

 

 

 



 
 

กติติกรรมประกาศ 

 

 จากการทาํงานวิจยัน้ี ขอกราบขอบพระคุณท่าน ดร.สมศกัด์ิ รุ่งเรือง ท่ีให้โอกาสในการ

ทาํงานวจิยัคร้ังน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญทั้ ง 3 ท่าน คือ อาจารย์ดิฐประพจน์  สุวรรณศาสตร์ 

อาจารย ์อาจารยน์ราภรณ์  บวันุช และอาจารยศิ์ริพร  สงบภยั ท่ีเสียสละเวลาตรวจแกไ้ขเคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการวจิยัจนมีความถูกตอ้งและสามารถนาํไปใชไ้ด ้

 ขอขอบคุณนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นปีท่ี 2 สาขาวิชาเทคโนโลโลยี

สารสนเทศท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือในการทาํแบบทดสอบเป็นอยา่งดี 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญ 

 วิชาการพฒันาเวบ็ดว้ยภาษา HTML  เป็นวิชาท่ีเก่ียวกบั ความหมายและโครงสร้างของ

ภาษา HTML และการใช้คาํสั่งตามรูปแบบของภาษา HTML ในการกาํหนดแบบอกัษร รูปแบบ

อกัษร ขนาดตวัอกัษร การเนน้สีใหข้อ้ความและตวัอกัษร   การจดัลาํดบัหวัขอ้ของเน้ือหา การแทรก

และการจดัการตาราง  รูปภาพ และไฟล์เสียงในเวบ็เพจ   การเช่ือมโยงหน้าเอกสารเวบ็  การสร้าง

เฟรม   ตลอดจนการสร้างแบบสอบถามในลกัษณะต่าง ๆ ดว้ยภาษา HTMLเพื่อให้มีความรู้ความ

เขา้ใจและทกัษะการปฏิบติั  เก่ียวกบัการสร้างและพฒันาเว็บเพจด้วยภาษา HTML  ได้อย่าง

สร้างสรรค ์ดว้ยความรับผดิชอบขยนัหมัน่เพียร ตรงต่อเวลา และซ่ือสัตย ์  

 จากการเปล่ียนแปลงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทาํให้วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ         มีวิสัยทศัน์ในการท่ีจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนเป็นผูน้ําทางวิชาชีพ และสามารถใช้

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไดเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ สนบัสนุนให้มีการนาํอินเทอร์เน็ตมาใช้

เพื่อการเรียนการสอนในทุกรายวิชา สอดคล้องกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

หมวด 9 มาตราท่ี 66 ได้กําหนดให้ผูเ้รียนมีสิทธ์ิได้รับการพฒันาขีดความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีทําได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอท่ีจะใช้

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต (สํานัก

นโยบายและแผนการศึกษา, 2542) และเป็นการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงข้ึน ดงันั้นการ

พฒันาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ 

นาํไปสู่การพฒันาการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและสามารถพฒันาดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 ผูว้ิจยัไดป้ฏิบติังานสอนนกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา่ รูปแบบการเรียน

การสอนมีอิทธิพลต่อการประสบความสําเร็จต่อการศึกษา ถา้นักศึกษาไดรั้บส่ือในการเรียนรู้ท่ีดี

และสะดวก จะทาํให้นกัศึกษาไดเ้กรดท่ีดีตามมาดว้ย จากความสําคญัดงักล่าว จึงมีความสนใจใน

การศึกษาหรือทาํงานวิจยัในเร่ือง “การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ 

วิชาการพฒันาเวบ็ดว้ยภาษา HTML  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2  สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ” 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อพฒันาบทเรียนออนไลน์ ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

2. เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิ์ชยการ ท่ีไดเ้รียนดว้ยบทเรียน

ออนไลน์ 

 

ขอบเขตการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ดว้ยบทเรียนออนไลน์ 

ประชากร คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2  สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลุ่มตัวอย่าง  คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2  สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศประจาํภาคเรียนท่ี 1/2560 ห้อง ปวช.2/13  จาํนวน 39 คน ใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 

จาํนวน 1 หอ้ง  ท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าท่ีสุด ในวชิาการพฒันาเวบ็ดว้ยภาษา HTML   เร่ือง การ

สร้างเวบ็ดว้ยภาษา HTML    

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. บทเรียนออนไลน์ เป็นบทเรียนท่ีจัดทําข้ึนเป็นส่ือการสอน ผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ประกอบไปดว้ยโครงสร้างหลกัสูตร คาํอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ การวางแผน

การจดัการเรียนรู้   เน้ือหา  แบบทดสอบ แบบฝึกทกัษะเพื่อให้นกัเรียนและผูท่ี้สนใจศึกษา สามารถ

ศึกษาคน้ควา้ความรู้ ไดด้ว้ยตนเอง โดยออกแบบไว ้ให้โตต้อบกบัผูเ้รียนได ้การเรียนการสอนผา่น

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบดงักล่าวขา้งตน้น้ี ไดมี้ผูจ้ดัทาํมาแลว้เป็นจาํนวนมาก โดยอาจ

ใชช่ื้อเรียกแตกต่างกนัไป เช่น  เวบ็ไซตช่์วยสอน   บทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  หรืออ่ืนๆ ซ่ึง

ลว้นแลว้แต่ตั้งอยูบ่นพื้นฐาน เดียวกนัคือ เป็นส่ือการสอน ประเภทเวบ็ไซตช่์วยสอน แสดงผลผา่น

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ข้ึนอยูก่บัผูจ้ดัทาํจะพฒันาไปในรูปแบบใด จากการศึกษาและสืบคน้
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เก่ียวกบับทเรียนออนไลน์ ขา้พเจา้พบว่าการใช้บทเรียนออนไลน์ในการจดัการเรียนการสอนมี

ประโยชน์หลายประการเช่น 

1. เหมาะกบัการเรียนรู้ตามความสนใจของแต่ละคน 

2. มีเอกสารสาํหรับการเรียนรู้หลากหลาย 

3. เป็นการเรียนรู้สองทาง 

4. ง่ายต่อการสาํรวจความกา้วหนา้ 

วิชาการพฒันาเวบ็ดว้ยภาษา HTML   หมายถึง  รายวิชา ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ

(ปวช.) หลักสูตร พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงวดัได้

จากการทาํแบบทดสอบท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน โดยวดัพฤติกรรม 3 ดา้น คือ 

3.1 ดา้นความรู้ความจาํ หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงเร่ืองราวหรือส่ิงต่าง 

ๆ ท่ีเคยเรียนรู้มาแลว้ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัขอ้เทจ็จริง ความคิดรวบยอด หลกัการ และทฤษฎี 

3.2 ดา้นความเขา้ใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย การจาํแนก การขยาย

ความและการแปลความหมายของความรู้ โดยอาศยัขอ้เท็จจริง ขอ้ตกลง หลักการ แนวคิดและ

ทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์ 

3.3 ดา้นการนาํไปใช ้หมายถึง ความสามารถในการนาํความรู้และวธีิการคน้ควา้หา

ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ท่ีแตกต่างออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ

ชีวติประจาํวนั  

4.  นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นปี ท่ี  3 สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ไดบ้ทเรียนออนไลน์ วชิาการพฒันาเวบ็ดว้ยภาษา HTML    

 2. พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการพฒันาเวบ็ดว้ยภาษา HTML   เร่ือง การสร้างเวบ็

ดว้ยภาษา HTML   
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอสิระ 

บทเรียนออนไลน์ วชิาการพฒันาเวบ็ดว้ย

ภาษา HTML   เร่ือง การสร้างเวบ็ดว้ย

ภาษา HTML    

ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา 



 
 

11 
 

บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

การส่ือสารการเรียนรู้ 

การส่ือสาร หรือ การส่ือความหมาย (Communication) หมายถึง การถ่ายทอดเร่ืองราว การ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น การแสดงออกของความคิดและความรู้สึก เพื่อการติดต่อส่ือสารขอ้มูลซ่ึง

กนัและกนั (กิดานนัท ์มลิทอง, 2540) รูปแบบของการส่ือสาร แบ่งไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ 

1. การส่ือสารทางเดียว (One-Way Communication) เป็นการส่งข่าวสารหรือการส่ือ

ความหมายไปยงัผูรั้บแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยท่ีผูรั้บไม่สามารถตอบสนองทนัที(Immediate Response) 

กบัผูส่้ง แต่อาจจะมีผลป้อนกลบัไปยงัผูส่้งในภายหลงัได ้การส่ือสารในรูปแบบน้ีจึงเป็นการท่ีผูส่้ง

และผูรั้บไม่สามารถมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัไดท้นัที 

2. การส่ือสารสองทาง (Two-Way Communication) เป็นการส่ือสารหรือการส่ือความหมาย

ท่ีผูรั้บมีโอกาสตอบสนองมายงัผูส่้งไดใ้นทนัที โดยท่ีผูส่้งและผูรั้บอาจจะอยูต่่อหนา้กนัหรืออาจอยู่

คนละสถานท่ีก็ได ้แต่ทั้งสองฝ่ายจะสามารถมีการเจรจาหรือการโตต้อบกนัไปมา โดยท่ีต่างฝ่ายต่าง

ผลัดกันทาํหน้าท่ีเป็นทั้งผูส่้งและผูรั้บในเวลาเดียวกนัดังนั้น ในการท่ีจะเกิดการเรียนรู้ข้ึนได้น้ี 

มกัจะพบว่าตอ้งอาศยักระบวนการของการส่ือสารในรูปแบบของการส่ือสารทางเดียวและการ

ส่ือสารสองทาง ในลกัษณะของการให้ส่ิงเร้าเพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีการแปลความหมายของเน้ือหา

บทเรียนนั้น และใหมี้การตอบสนองเพื่อเกิดเป็นการเรียนรู้ข้ึน  

ลกัษณะของส่ิงเร้าและการตอบสนองในการส่ือสารน้ี หมายถึง การท่ีผูส้อนใหส่ิ้งเร้าหรือส่งแรง

กระตุน้ไปยงัผูเ้รียนเพื่อใหผู้เ้รียนมีการตอบสนองออกมา โดยผูส้อนอาจใชส่ื้อโสตทศันูปกรณ์ต่าง ๆ เช่น 

คอมพิวเตอร์เป็นผูส่้งเน้ือหาบทเรียน ส่วนการตอบสนองของผูเ้รียน ได้แก่ คาํพูด การเขียน รวมถึง

กระบวนการทั้งหมดทางดา้นความคิด การเรียนรู้ การเรียนรู้ซ่ึงอาศยัรูปแบบการส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ใหส่ิ้งเร้าหรือแรงกระตุน้ การแปลความหมาย และการตอบสนองนั้นมีดงัน้ี 

1. การเรียนรู้ในรูปแบบการส่ือสารทางเดียว เช่น การสอนแก่ผูเ้รียนจาํนวนมากในห้องเรียน

ขนาดใหญ่โดยการฉายวดิีทศัน์ โทรทศัน์วงจรปิด หรือวิทยุและโทรทศัน์การศึกษาแก่ผูเ้รียนท่ีเรียนอยูท่ี่

บา้น ซ่ึงการเรียนการสอนในลกัษณะเช่นน้ีควรจะมีการอธิบายความหมายของเน้ือหาบทเรียนให้ผูเ้รียน

เขา้ใจก่อนการเรียน หรืออาจจะมีการอภิปรายภายหลงัจากการเรียน หรือดูเร่ืองราวนั้นแลว้ก็ได ้เพื่อให้

ผูเ้รียนมีความเขา้ใจและแปลความหมายในส่ิงเร้านั้นอยา่งถูกตอ้งตรงกนั จะไดมี้การตอบสนองและเกิด

การเรียนรู้ไดใ้นทาํนองเดียวกนั 
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2. การเรียนรู้ในรูปแบบการส่ือสารสองทาง อาจทาํไดโ้ดยการใชอุ้ปกรณ์ประเภทเคร่ืองช่วยสอน 

เช่น การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยหรือการใชเ้คร่ืองช่วยสอนเน้ือหาจะถูกส่งจากเคร่ืองไปยงัผูเ้รียน

เพื่อใหผู้เ้รียนทาํการตอบสนองโดยส่งคาํตอบหรือขอ้มูลกลบัไปยงัเคร่ืองอีกคร้ังหน่ึง การเรียนการสอน

ในลกัษณะน้ีมีขอ้ดีหลายประการเช่น ความฉบัพลนัของการใหค้าํตอบจากโปรแกรมบทเรียนท่ีวางไวเ้พื่อ

ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งแก่ผูเ้รียน เป็นการทาํให้ง่ายต่อการเรียนรู้และทาํให้การถ่ายทอดความรู้บรรลุผล

ด้วยดี เป็นตน้ ถึงแมว้่าการเรียนรู้ในรูปแบบการส่ือสารสองทางน้ีจะมีประสิทธิภาพดีต่อการเรียนรู้

มากกวา่การส่ือสารทางเดียวก็ตาม แต่บางคร้ังแลว้ในลกัษณะของการศึกษาบางอยา่งมีความจาํเป็นตอ้งใช้

การเรียนการสอนในรูปแบบการส่ือสารทางเดียว เพื่อการให้ความรู้แก่ผูเ้รียน ทั้งน้ีเพราะจาํนวนผูเ้รียน

อาจจะมีมาก และมีอุปกรณ์ช่วยสอนไม่เพียงพอ เป็นตน้ 

ส่ือการเรียนรู้ 

กิดานนัท์ มลิทอง (2540) กล่าวว่า ส่ือนบัว่าเป็นส่ิงท่ีมีบทบาทอย่างมากในการเรียนการสอน 

เน่ืองจากเป็นตวักลางท่ีช่วยใหก้ารส่ือสารระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนดาํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํ

ใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจเน้ือหาบทเรียนไดต้รงกบัท่ีผูส้อนตอ้งการ การใชส่ื้อการสอนนั้นผูส้อนจาํเป็นตอ้ง

ศึกษาถึงลกัษณะเฉพาะ และคุณสมบติัของส่ือแต่ละชนิดเพื่อเลือกส่ือให้ตรงกบัวตัถุประสงค์การสอน 

และสามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน เพื่อใหก้ระบวนการเรียนการสอนดาํเนินไปไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

ส่ือการสอน (Instructional Media) หมายถึง ส่ือชนิดใดก็ตามไม่วา่จะเป็นเทปบนัทึกเสียง สไลด ์

วิทยุ โทรทศัน์ วีดิทศัน์ แผนภูมิ ภาพน่ิง ฯลฯ ซ่ึงบรรจุเน้ือหาเก่ียวกบัการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็น

เคร่ืองมือหรือช่องทางสําหรับผูส้อนส่งไปถึงผูเ้รียน ทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์หรือ

จุดมุ่งหมายท่ีผูส้อนวางไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

เอดการ์ เดล (Edgar Dale)ไดจ้ดัแบ่งส่ือการสอนเพื่อเป็นแนวทางในการอธิบายถึงความสัมพนัธ์

ระหว่างส่ือโสตทศันูปกรณ์ต่าง ๆ ในขณะเดียวกนัก็เป็นการแสดงขั้นตอนของประสบการณ์การเรียนรู้ 

และการใช้ส่ือแต่ละประเภทในกระบวนการเรียนรู้ด้วย โดยพฒันาความคิดของ Bruner ซ่ึงเป็น

นกัจิตวทิยา นาํมาสร้างเป็น “กรวยประสบการณ์” (Cone of Experiencess) โดยแบ่งเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

1. ประสบการณ์ตรง โดยการใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงจากของจริง เช่น การจบัตอ้ง และ

การเห็น เป็นตน้ 

2. ประสบการณ์รอง เป็นการเรียนโดยให้ผูเ้รียนเรียนจากส่ิงท่ีใกลเ้คียงความเป็นจริงท่ีสุด ซ่ึง

อาจเป็นการจาํลองก็ได ้
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3. ประสบการณ์นาฏกรรมหรือการแสดง เป็นการแสดงบทบาทสมมติหรือการแสดงละคร 

เน่ืองจากขอ้จาํกดัดว้ยยุคสมยัเวลา และสถานท่ี เช่นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในประวติัศาสตร์ หรือเร่ืองราวท่ี

เป็นนามธรรม เป็นตน้ 

4. การสาธิต เป็นการแสดงหรือการทาํเพื่อประกอบคาํอธิบายเพื่อให้เห็นลาํดบัขั้นตอนของการ

กระทาํนั้น 

5. การศึกษานอกสถานท่ี เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ ภายนอกสถานท่ีเรียน อาจเป็น

การเยีย่มชมสถานท่ี การสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ เป็นตน้ 

6. นิทรรศการ เป็นการจัดแสดงส่ิงของต่าง ๆ เพื่อให้สาระประโยชน์แก่ผูช้ม โดยการนํา

ประสบการณ์หลายอยา่งผสมผสานกนัมากท่ีสุด 

7. โทรทศัน์ โดยใชท้ั้งโทรทศัน์การศึกษาและโทรทศัน์การสอนเพื่อให้ขอ้มูลความรู้แก่ผูเ้รียน

หรือผูช้มท่ีอยูใ่นหอ้งเรียนหรืออยูท่างบา้น 

8. ภาพยนตร์ เป็นภาพท่ีบนัทึกเร่ืองราวลงบนฟิลม์เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ทั้งภาพและ

เสียงโดยใชป้ระสาทตาและหู 

9. การบนัทึกเสียง วิทยุ ภาพน่ิง อาจเป็นทั้งในรูปของแผ่นเสียง เทปบนัทึกเสียง วิทยุ รูปภาพ 

สไลด์ ขอ้มูลท่ีอยู่ในขั้นน้ีจะให้ประสบการณ์แก่ผูเ้รียนท่ีถึงแมจ้ะอ่านหนงัสือไม่ออกแต่ก็จะสามารถ

เขา้ใจเน้ือหาได ้

10. ทศันสัญลกัษณ์ เช่นแผนท่ี แผนภูมิหรือเคร่ืองหมายต่างๆท่ีเป็นสัญลกัษณ์แทนส่ิงของต่าง ๆ 

11. วจนสัญลกัษณ์ ไดแ้ก่ตวัหนงัสือในภาษาเขียน และเสียงพูดของคนในภาษาพูดการใชก้รวย

ประสบการณ์ของเดลจะเร่ิมตน้ดว้ยการให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมอยู่ในเหตุการณ์หรือการกระทาํจริงเพื่อให้

ผูเ้รียนมีประสบการณ์ตรงเกิดข้ึนก่อน แลว้จึงเรียนรู้โดยการเฝ้าสังเกตในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นขั้น

ต่อไปของการไดรั้บประสบการณ์รอง ต่อจากนั้นจึงเป็นการเรียนรู้ดว้ยการรับประสบการณ์โดยผา่นส่ือ

ต่างๆ และทา้ยท่ีสุดเป็นการใหผู้เ้รียนเรียนจากสัญลกัษณ์ซ่ึงเป็นเสมือนตวัแทนของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

นกัจิตวทิยาท่านหน่ึงช่ือ เจโรม บรุนเนอร์ (Jerome Bruner) ไดอ้อกแบบโครงสร้างของกิจกรรม

การสอนไวรู้ปแบบหน่ึง โดยประกอบดว้ยมโนทศัน์ดา้นการกระทาํโดยตรง (Enactive) การเรียนรู้ดว้ย

ภาพ (Iconic) และการเรียนรู้ดว้ยนามธรรม(Abstract) เม่ือเปรียบเทียบกบักรวยประสบการณ์ของเดลกบั

ลกัษณะสําคญั 3 ประการของการเรียนรู้ของบรุนเนอร์แลว้จะเห็นวา่มีลกัษณะใกลเ้คียงและเป็นคู่ขนาน

กนั (กิดานนัท ์มลิทอง,2540) 
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ส่ือกบัผู้เรียน 

1. เป็นส่ิงท่ีช่วยให้การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจ

เน้ือหาบทเรียนท่ียุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายข้ึนในระยะเวลาอนัสั้ นและสามารถช่วยให้เกิดความคิด    

รวบยอดในเร่ืองนั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

2. ส่ือจะช่วยกระตุน้และสร้างความสนใจให้กบัผูเ้รียน ทาํให้เกิดความสนุกสนานและไม่

รู้สึกเบ่ือหน่ายการเรียน 

3. การใช้ส่ือจะทาํให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจตรงกนั และเกิดประสบการณ์ร่วมกนัในวิชาท่ี

เรียนนั้น 

4. ช่วยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน ทาํให้เกิดมนุษยสัมพนัธ์

อนัดีในระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัเองและกบัผูส้อนดว้ย 

5. ช่วยสร้างเสริมลักษณะท่ีดีในการศึกษาค้นควา้หาความรู้ ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความคิด

สร้างสรรคจ์ากการใชส่ื้อเหล่านั้น 

6. ช่วยแก้ปัญหาเร่ืองของความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการจัดให้มีการใช้ส่ือใน

การศึกษารายบุคคล 

ส่ือกบัผู้สอน 

1. การใช้ส่ือวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการเรียนการสอน เป็นการช่วยให้บรรยากาศใน

การสอนน่าสนใจยิ่งข้ึน ทาํให้ผูส้อนมีความสนุกสนานในการสอนมากกว่าวิธีการท่ีเคยใช้การ

บรรยายแต่เพียงอยา่งเดียว และเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในตวัเองใหเ้พิ่มข้ึนดว้ย 

2. ส่ือจะช่วยแบ่งเบาภาระของผูส้อนในดา้นการเตรียมเน้ือหา เพราะบางคร้ังอาจให้ผูเ้รียน

ศึกษาเน้ือหาจากส่ือไดเ้อง 

3. เป็นการกระตุน้ให้ผูส้อนต่ืนตวัอยูเ่สมอในการเตรียมและผลิตวสัดุใหม่ๆ เพื่อใชเ้ป็นส่ือ

การสอน ตลอดจนคิดคน้เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้การเรียนรู้น่าสนใจยิ่งข้ึน อยา่งไรก็ตามส่ือการ

สอนจะมีคุณค่าก็ต่อเม่ือผูส้อนได้นาํไปใช้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี ดงันั้น ก่อนท่ีจะนาํส่ือแต่ละ

อยา่งไปใชผู้ส้อนจึงควรจะไดศึ้กษาถึงลกัษณะและคุณสมบติัของส่ือการสอน ขอ้ดีและขอ้จาํกดัอนั

เก่ียวเน่ืองกบัตวัส่ือและการใชส่ื้อแต่ละอยา่ง ตลอดจนการผลิตและใชส่ื้อให้เหมาะสมกบัสภาพการ

เรียนการสอนดว้ย ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารจดักิจกรรมการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย และวตัถุประสงคท่ี์

วางไว ้

หลกัการเลอืกส่ือการสอน 

การเลือกส่ือการสอนเพื่อนาํมาใช้ประกอบการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพนั้นเป็นส่ิงสาํคญัยิง่ โดยในการเลือกส่ือผูส้อนจะตอ้งตั้งวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมใน
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การเรียนให้แน่นอนเสียก่อน เพื่อใช้วตัถุประสงค์นั้ นเป็นตัวช้ีนําในการเลือกส่ือการสอนท่ี

เหมาะสม นอกจากน้ียงัมีหลกัการอ่ืน ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา คือ 

1. ส่ือนั้นตอ้งสัมพนัธ์กบัเน้ือหาบทเรียนและจุดมุ่งหมายท่ีจะสอน 

2. เลือกส่ือท่ีมีเน้ือหาถูกตอ้ง ทนัสมยั น่าสนใจ และเป็นส่ือท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้มากท่ีสุด 

3. เป็นส่ือท่ีเหมาะกบัวยั ระดบัชั้น ความรู้ และประสบการณ์ของผูเ้รียน 

4. ส่ือนั้นควรสะดวกในการใช ้วธีิใชไ้ม่ยุง่ยากซบัซอ้นเกินไป 

5. เป็นส่ือท่ีมีคุณภาพเทคนิคการผลิตท่ีดี มีความชดัเจนเป็นจริง 

6. มีราคาไม่แพงเกินไป หรือถา้จะผลิตควรคุม้กบัเวลาและการลงทุน 

 

ทฤษฎกีารเรียนรู้และจิตวทิยาการเรียนรู้ 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) ไดก้ล่าวทฤษฏีการเรียนรู้และจิตวทิยาการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการออกแบบส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษา มีดงัน้ี 

1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เป็นทฤษฎีซ่ึงเช่ือวา่จิตวิทยาเป็นเสมือนการศึกษา

ทางวิทยาศาสตร์ของพฤติกรรมมนุษย ์(Scientific Study of Human Behavior) และการเรียนรู้ของ

มนุษย์เป็นส่ิงท่ีสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมภายนอก นอกจากน้ีย ังมีแนวคิดเก่ียวกับ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงเร้าและการตอบสนอง( Stimuli and Response ) เช่ือวา่การตอบสนองต่อ

ส่ิงเร้าของมนุษยจ์ะเกิดข้ึนควบคู่กนัในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม นอกจากน้ียงัเช่ือว่าการเรียนรู้ของ

มนุษย์เป็นพฤติกรรมแบบแสดงอาการกระทาํ (Operant Conditioning) ซ่ึงมีการเสริมแรง ( 

Reinforcement) เป็นตวัการ โดยทฤษฏีพฤติกรรมนิยมน้ีจะไม่พูดถึงความนึกคิดภายในของมนุษย ์

ความทรงจาํ ภาพ ความรู้สึก โดยถือวา่คาํเหล่าน้ีเป็นคาํตอ้งห้าม (Taboo) ซ่ึงทฤษฎีน้ีส่งผลต่อการ

เรียนการสอนท่ีสําคญัในยุคนั้น ในลักษณะท่ีการเรียนเป็นชุดของพฤติกรรมซ่ึงจะต้องเกิดข้ึน

ตามลาํดบัท่ีแน่ชัด การท่ีผูเ้รียนจะบรรลุวตัถุประสงค์ได้นั้นจะตอ้งมีการเรียนตามขั้น ตอนเป็น

วตัถุประสงค์ๆ ไป ผลท่ีไดจ้ากการเรียนขั้นแรกน้ีจะเป็นพื้นฐานของการเรียนในขั้นต่อ ๆ ไป ใน

ท่ีสุดส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษาท่ีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมน้ีจะมีโครงสร้าง

ของบทเรียนในลกัษณะเชิงเส้นตรง (Linear) โดยผูเ้รียนทุกคนจะไดรั้บการนาํเสนอเน้ือหาในลาํดบั

ท่ีเหมือนกนัและตายตวั ซ่ึงเป็นลาํดบัท่ีผูส้อนไดพ้ิจารณาแลว้วา่เป็นลาํดบัการสอนท่ีดีและผูเ้รียนจะ

สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด นอกจากนั้นจะมีการตั้งคาํถาม ๆ ผูเ้รียนอย่าง

สมํ่าเสมอโดยหากผูเ้รียนตอบถูกก็จะไดรั้บการตอบสนองในรูปผลป้อนกลบัทางบวกหรือรางวลั 

(Reward) ในทางตรงกนัขา้มหากผูเ้รียนตอบผิดก็จะไดรั้บการตอบสนองในรูปของผลป้อนกลบั

ในทางลบและคาํอธิบายหรือการลงโทษ ( Punishment) ซ่ึงผลป้อนกลับน้ีถือเป็นการเสริมแรง
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เพื่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีต้องการ ส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษาท่ีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎี

พฤติกรรมนิยม จะบงัคบัให้ผูเ้รียนผา่นการประเมินตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวต้ามจุดประสงคเ์สียก่อน 

จึงจะสามารถผ่านไปศึกษาต่อยงัเน้ือหาของวตัถุประสงค์ต่อไปไดห้ากไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว้

ผูเ้รียนจะตอ้งกลบัไปศึกษาในเน้ือหาเดิมอีกคร้ังจะกวา่จะผา่นการประเมิน 

2. ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism) เกิดจากแนวคิดของชอมสก้ี(Chomsky) ท่ีไม่เห็นดว้ย

กบั สกินเนอร์ (Skinner) บิดาของทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ในการมองพฤติกรรมมนุษยไ์วว้่าเป็น

เหมือนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ชอมสก้ีเช่ือว่าพฤติกรรมของมนุษยน์ั้นเป็นเร่ืองของภายใน

จิตใจมนุษยไ์ม่ใช้ผา้ขาวท่ีเม่ือใส่สีอะไรลงไปก็จะกลายเป็นสีนั้น มนุษยมี์ความนึกคิด มีอารมณ์ 

จิตใจ และความรู้สึกภายในท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงันั้นการออกแบบการเรียนการสอนก็ควรท่ีจะ

คาํนึงถึงความแตกต่างภายในของมนุษยด์ว้ย ในช่วงน้ีมีแนวคิดต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย เช่น แนวคิด

เก่ียวกบัการจาํ (Short Term Memory , Long Term Memory and Retention) แนวคิดเก่ียวกบัการ

แบ่งความรู้ออกเป็น 3 ลกัษณะคือ ความรู้ในลกัษณะเป็นขั้นตอน (Procedural Knowledge) ซ่ึงเป็น

ความรู้ท่ีอธิบายว่าทาํอย่างไรและเป็นองค์ความรู้ท่ีต้องการลาํดบัการเรียนรู้ท่ีชัดเจน ความรู้ใน

ลกัษณะการอธิบาย (Declarative Knowledge) ซ่ึงไดแ้ก่ความรู้ท่ีอธิบายวา่คืออะไร และความรู้ใน

ลกัษณะเง่ือนไข (Conditional Knowledge)ซ่ึงไดแ้ก่ความรู้ท่ีอธิบายวา่เม่ือไร และทาํไม ซ่ึงความรู้ 2 

ประเภทหลงัน้ี ไม่ตอ้งการลาํดบัการเรียนรู้ท่ีตายตวั ทฤษฎีปัญญานิยมน้ีส่งผลต่อการเรียนการสอน

ท่ีสําคญัในยุคนั้น กล่าวคือ ทฤษฎีปัญญานิยมทาํให้เกิดแนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบในลกัษณะ

สาขา (Branching)ของคราวเดอร์ (Crowder) ซ่ึงเป็นการออกแบบในลักษณะสาขา หากเม่ือ

เปรียบเทียบกบับทเรียนท่ีออกแบบตามแนวคิดของพฤติกรรมนิยมแลว้ จะทาํให้ผูเ้รียนมีอิสระมาก

ข้ึนในการควบคุมการเรียนดว้ยตวัเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีอิสระมากข้ึนในการเลือกลาํดบัของ

การนาํเสนอเน้ือหาบทเรียนท่ีเหมาะสมกบัตน ส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษาท่ีออกแบบตามแนวคิด

ของทฤษฎีปัญญานิยมก็จะมีโครงสร้างของบทเรียนในลกัษณะสาขาอีกเช่นเดียวกนั โดยผูเ้รียนทุก

คนจะไดรั้บการเสนอเน้ือหาในลาํดบัท่ีไม่เหมือนกนัโดยเน้ือหาท่ีจะไดรั้บการนาํเสนอต่อไปนั้นจะ

ข้ึนอยูก่บัความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

3. ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Scheme Theory) ภายใตท้ฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism) น้ียงั

ไดเ้กิดทฤษฎีโครงสร้างความรู้ ( Scheme Theory) ข้ึนซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีเช่ือวา่โครงสร้างภายในของ

ความรู้ท่ีมนุษยมี์อยู่นั้นจะมีลกัษณะเป็นโหนดหรือกลุ่มท่ีมีการเช่ือมโยงกนัอยู่ ในการท่ีมนุษยจ์ะ

รับรู้อะไรใหม่ ๆ นั้น มนุษยจ์ะนาํความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเพิ่งไดรั้บนั้นไปเช่ือมโยงกบักลุ่มความรู้ท่ีมีอยู่

เดิม (Pre-existing Knowledge) รูเมลฮาร์ทและออโทน่ี (Rumelhart and Ortony,1977) ได้ให้

ความหมายของคาํโครงสร้างความรู้ไวว้า่เป็นโครงสร้างขอ้มูลภายในสมองของมนุษยซ่ึ์งรวบรวม
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ความรู้เก่ียวกบัวตัถุ ลาํดบัเหตุการณ์ รายการกิจกรรมต่างๆ เอาไว ้หน้าท่ีของโครงสร้างความรู้น้ีก็

คือ การนําไปสู่การรับรู้ข้อมูล (Perception) การรับรู้ข้อมูลนั้ นไม่สามารถเกิดข้ึนได้หากขาด

โครงสร้างความรู้ (Schema) ทั้งน้ีก็เพราะการรับรู้ขอ้มูลนั้นเป็นการสร้างความหมายโดยการถ่าย

โอนความรู้ใหม่เขา้กบัความรู้เดิม ภายในกรอบความรู้เดิม 

ท่ีมีอยูแ่ละจากการกระตุน้โดยเหตุการณ์หน่ึง ๆ ท่ีช่วยให้เกิดการเช่ือมโยงความรู้นั้น ๆ เขา้ดว้ยกนั 

การรับรู้เป็นส่ิงสําคญัท่ีทาํให้เกิดการเรียนรู้ เน่ืองจากไม่มีการเรียนรู้ใดท่ีเกิดข้ึนไดโ้ดยปราศจาก

การรับรู้ นอกจากโครงสร้างความรู้จะช่วยในการรับรู้และการเรียนรู้แลว้นั้น โครงสร้างความรู้ยงั

ช่วยในการระลึก (Recall) ถึงส่ิงต่างๆ ท่ีเราเคยเรียนรู้มา (Anderson,1984) 

การนาํทฤษฎีโครงสร้างความรู้มาประยุกตใ์ชใ้นการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะส่งผล

ให้ลกัษณะการนาํเสนอเน้ือหาท่ีมีการเช่ือมโยงกนัไปมา คลา้ยใยแมงมุม(Webs) หรือบทเรียนใน

ลกัษณะท่ีเรียกวา่ บทเรียนแบบส่ือหลายมิติ (Hypermedia)ดงันั้นในการออกแบบส่ือมลัติมีเดียเพื่อ

การศึกษา จึงจาํเป็นตอ้งนาํแนวคิดของทฤษฎีต่าง ๆ มาผสมผสานกนั เพื่อให้เหมาะสมกบัลกัษณะ

และโครงสร้างขององคค์วามรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัเพียงทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึง 

ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดส่ื้อการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั และ

ตอบสนองลกัษณะโครงสร้างขององคค์วามรู้ของสาขาวชิาต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนันัน่เอง 

 

ส่ือมัลติมีเดียเพือ่การศึกษาและส่ือผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 

ประเภทของส่ือมัลติมีเดียเพือ่การศึกษา 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) ไดก้ล่าวถึงส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษา และความหมายของ

ส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษาแต่ละประเภท ดงัน้ี  

e-learning และ CAI ต่างก็สามารถนาํเสนอเน้ือหาบทเรียนในรูปของส่ือมลัติมีเดียทาง

คอมพิวเตอร์ นอกจากน้ีรูปแบบการเรียนการสอนทั้งสองยงัถือเป็นส่ือรายบุคคล ซ่ึงมุ่งเน้นให้

ผูเ้รียนมีโอกาสอ่านและทาํความเขา้ใจเน้ือหาตามความสามารถของตน สามารถท่ีจะทบทวนเน้ือหา

ตามความพอใจหรือจนกว่าจะเข้าใจ สําหรับในด้านของการโตต้อบกบับทเรียนและการให้ผล

ป้อนกลบันั้น e – Learning จะข้ึนอยูก่บัระดบัของการนาํเสนอและการนาํไปใช ้หากมีการพฒันา e-

learning อยา่งเต็มรูปแบบในระดบั Interactive Online หรือ High Quality Online และนาํไปใชใ้น

ลกัษณะส่ือเติมหรือส่ือหลกั ผูเ้รียนไม่เพียงจะสามารถโตต้อบกบับทเรียนไดอ้ยา่งมีความหมาย แต่

ยงัจะสามารถโตต้อบกบัผูส้อนและกบัผูเ้รียนอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งสะดวกผา่นทางระบบของe – Learning 

นอกจากน้ีผูเ้รียนยงัสามารถท่ีจะไดรั้บผลป้อนกลบัจากแบบฝึกหัดและกิจกรรมท่ีไดอ้อกแบบไว ้

รวมทั้งจากครูผูส้อนทางออนไลน์ไดอี้กดว้ย ในขณะท่ี CAIนั้นลกัษณะสําคญัของ CAI ท่ีขาดไม่ได้
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เลยก็คือ การออกแบบให้มีกิจกรรมท่ีผูเ้รียนสามารถโต้ตอบกับบทเรียนได้อย่างมีความหมาย 

รวมทั้งการจดัให้มีผลป้อนกลบัโดยทนัทีให้กบัผูเ้รียนเม่ือผูเ้รียนตรวจสอบความเขา้ใจของตนจาก

การทาํแบบฝึกหดั หรือแบบทดสอบ 

ขอ้แตกต่างสําคญัระหว่าง e-learning กบั CAI อาจอยู่ท่ี การท่ี e-learning จะใช้เว็บ

เทคโนโลยีเป็นสําคญั ในขณะท่ี CAI เป็นลกัษณะของการนาํเอาคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการเรียนการ

สอนตั้งแต่ยคุ 1960 ซ่ึงแต่เดิมมานั้นไม่ไดมี้การใชเ้วบ็เทคโนโลยีความหมายของคาํน้ีจึงค่อนขา้งยึด

ติดกบัการนาํเสนอบนเคร่ือง Stand – Alone ไม่จาํเป็นตอ้งมีการเช่ือมต่อกบัเครือข่ายใดๆ แมว้า่ใน

ระยะหลงัจะมีความพยายามใชก้ารใชค้าํวา่ CAI on Web บา้งแต่ก็ไม่ไดรั้บความนิยมในการเรียก

เท่าใดนกั ความหมายของ CAI จึงค่อนขา้งจาํกดัอยูใ่นลกัษณะ Off – line ดงันั้นเทคโนโลยีท่ีใชใ้น

การพฒันาบทเรียน 

(Authoring System) ของ CAI และ e-learning จึงมีความแตกต่างกนัตามไปดว้ยผูเ้รียนท่ีศึกษาจาก 

CAI จึงมกัจะเป็นการศึกษาจากซีดีรอมเป็นหลกั ในขณะท่ี e-learning นั้นผูเ้รียนสามารถท่ีจะศึกษา

ในลกัษณะใดระหวา่งซีดีรอมหรือจากเวบ็ก็ได ้

ในปัจจุบนัแมว้า่จะมีความพยามในการสนบัสนุนให ้Authoring System สามารถปรับให้ใช้

แสดงบนเวบ็ได ้แต่ยงัพบปัญหาในดา้นขนาดของแฟ้มขอ้มูลท่ีใหญ่และส่งผลใหก้ารโหลดขอ้มูลชา้ 

รวมทั้งปัญหาในดา้นการทาํงานซ่ึงไม่สมบูรณ์นัก e-learning และ WBI ต่างก็เป็นผลจากกา

ผสมผสานระหว่างเว็บเทคโนโลยีกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพทางการ 

เรียนรู้และแกปั้ญหาในเร่ืองขอ้จาํกดัทางดา้นสถานท่ี และเวลาในการเรียน นอกจากน้ีเช่นเดียวกนั

กบั WBI การพฒันา e-learning จะตอ้งมีการนาํเทคโนโลยีระบบบริหารจดัการรายวิชา (Course 

Management System) มาใช้ดว้ย เพื่อช่วยในการเตรียมเน้ือหาและจดัการกบัการสอนในดา้นการ

จดัการ (Management) อ่ืน ๆ เช่นในเร่ืองของคาํแนะนําการเรียน การประกาศต่าง ๆ ประมวล

รายวิชา รายละเอียดเก่ียวกบัผูส้อนรายช่ือผูล้งทะเบียนเรียน การมอบหมายงาน การจดัหาช่องทาง

การติดต่อส่ือสารระหว่างผูเ้รียนกับผูส้อน และผูเ้รียนด้วยกัน คาํแนะนําต่าง ๆ การสอบ การ

ประเมินผลรวมทั้งการใหผ้ลป้อนกลบัซ่ึงสามารถท่ีจะทาํในลกัษณะออนไลน์ไดท้ั้งหมด ผูส้อนเอง

ก็สามารถใชร้ะบบบริหารจดัการรายวิชาน้ีในการตรวจสอบพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียน ในกรณี

ท่ีใชก้ารถ่ายทอดเน้ือหาในลกัษณะออนไลน์ รวมทั้งการตรวจสอบความกา้วหนา้ของผูเ้รียนจากการ

ทาํแบบทดสอบหรือแบบฝึกหดัท่ีไดจ้ดัไวส้ําหรับความแตกต่างระหวา่ง e-learning กบั WBI นั้น

แทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้ความแตกต่างอาจได้แก่การท่ี e-learning เป็นคาํศพัท์ (Term) ท่ีเกิดข้ึน

ภายหลงั คาํวา่ WBI จึงเสมือนเป็นผลของวิวฒันาการจาก WBI และเม่ือเวบ็เทคโนโลยีโดยรวมมี
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การพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว ส่ิงท่ีเคยทาํไม่ไดส้าํหรับ WBI ในอดีต ก็สามารถทาํไดส้ําหรับ e-learning 

ในปัจจุบนั ตวัอยา่งเช่นในช่วง 4-5 ปีท่ีแลว้เม่ือมีการพูดถึง WBI การโตต้อบ(Interaction) ค่อนขา้ง

จาํกดัอยูท่ี่การโตต้อบกบัครูผูส้อนหรือกบัเพื่อนเป็นหลกัโดยท่ีเทคโนโลยีการโตต้อบกบัเน้ือหาเป็น

ส่ิงท่ีทาํไดย้าก อยา่งไรก็ดีเม่ือกล่าวถึง e-learning ในปัจจุบนัหากมีการพฒันา e-learning อยา่งเต็ม

รูปแบบอย่างเต็มรูปแบบในระดบั Interactive Online หรือ High Quality Online การโตต้อบ

สามารถทาํได้อย่างไม่มีขอ้จาํกดัอีกต่อไป เพราะปัจจุบนัเรามีเว็บเทคโนโลยีท่ีช่วยสําหรับการ

ออกแบบบทเรียนใหมี้การโตต้อบอยา่งมีความหมายกบัผูเ้รียน และดงันั้นจึงส่งผลให้เกิดการพฒันา

ในดา้นการนาํไปประยุกตใ์ชท่ี้ยืดหยุน่มากข้ึนกวา่เดิมมากนอกจากน้ีเดิมทีความหมายของ WBI จะ

จาํกัดอยู่ท่ีการสอนบนเว็บเท่านั้นเพราะแนวความคิดหลกัก็คือเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

สารสนเทศบนเวบ็เป็นหลกัและการเรียนการสอนมกัจะเน้นเน้ือหาในลกัษณะตวัหนงัสือ (Text –

Based) และภาพประกอบหรือวีดิทศัน์ท่ีไม่ซับซ้อนเท่านั้น ในขณะท่ีในปัจจุบนัผูท่ี้ศึกษาจาก e-

learning จะสามารถเรียกดูเน้ือหาออนไลน์ก็ได ้หรือสามารถเรียกดูจากแผน่ CD-ROM ก็ได ้โดยท่ี

เน้ือหาสารสนเทศท่ีออกแบบสําหรับ e-learning นั้นจะใช้เทคโนโลยีเชิงโตต้อบ (Interactive 

Technology) รวมทั้งมีการใชเ้ทคโนโลยมีลัติมีเดีย (Mutimedia Technology) เป็นสาํคญั 

จากบทความดงักล่าวขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ ส่ือมลัติมีเดียแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 

1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เป็นส่ือมลัติมีเดียท่ีเน้นการใช้งานในเคร่ืองเด่ียว (Stand 

Alone) 

2. การสอนบนเวบ็ (WBI) เป็นส่ือมลัติมีเดียท่ีเนน้การใชง้านในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

หรืออินทราเน็ต 

3. e-learning เป็นส่ือมลัติมีเดียเชิงปฏิสัมพนัธ์ท่ีสามารถใชง้านไดท้ั้งใน CD-ROM และ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งมีระบบบริหารจดัการรายวิชา ( CMSหรือ LMS : Learning 

Management System) 

ความหมายของส่ือผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 

ไดมี้นกัการศึกษาได้ให้นิยามความหมายของส่ือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(Web Based 

Instruction) เอาไวห้ลายนิยามดงัน้ี (อา้งถึงใน สรรรัชต ์ห่อไพศาล,2544)คาน (Khan, 1997) ไดใ้ห้

คาํจาํกดัความของส่ือการเรียนการสอนผ่านเว็บ(WebBased Instruction) ไวว้่า เป็นการเรียนการ

สอนท่ีอาศยัโปรแกรมไฮเปอร์มีเดียท่ีช่วยในการสอน โดยการใช้ประโยชน์จากคุณลกัษณะและ

ทรัพยากรของอินเทอร์เน็ต มาสร้างให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย โดยส่งเสริมและสนบัสนุน

การเรียนรู้อยา่งมากมาย โดยส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ในทุกทาง 
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คลาร์ก (Clark, 1996) ไดใ้ห้คาํจดัความของส่ือการเรียนการสอนผ่านเวบ็ว่าเป็นการเรียน

การสอนรายบุคคล ท่ีนําเสนอโดยการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือส่วนบุคคล และ

แสดงผลในสรูปของการใชผ้่านเวบ็บราวเซอร์และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีติดตั้งไวไ้ดโ้ดยผ่านทาง

เครือข่าย 

รีแลน และกิลลานี (Relan and Gillani, 1997) ไดใ้ห้ความหมายของส่ือการเรียนการสอน

ผา่นเวบ็เช่นกนัวา่ เป็นการกระทาํของคณะหน่ึงในการเตรียมการคิดในกลวิธีการสอนโดยกลุ่มคอม

สตรักติวิซึมและการเรียนรู้ในสถานการณ์ร่วมมือกัน โดยใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะและ

ทรัพยากรในเวิลไวด์เวบ็พาร์สัน (Parson,1997) ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนการสอนผ่านเวบ็ว่า 

เป็นการสอนท่ีนาํเอาส่ิงท่ีตอ้งการส่งให้บางส่วนหรือทั้งหมดโดยอาศยัเวบ็ โดยเวบ็สามารถกระทาํ

ไดห้ลากหลายรูปแบบและหลากหลายขอบเขตท่ีเช่ือมโยงกนั ทั้งการเช่ือมต่อบทเรียน วสัดุช่วยการ

เรียนรู้ และการศึกษาทางไกล 

ดริสคอล (Driscoll,1997) ไดใ้ห้ความหมายของอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนเอาไวว้า่

เป็นการใช้ทกัษะหรือความรู้ต่างๆ ถ่ายโยงไปสู่ท่ีใดท่ีหน่ึงโดยการใช้เวิลไวด์เวบ็เป็นช่องทางใน

การเผยแพร่ส่ิงเหล่านั้น 

คุณลกัษณะของส่ือผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 

จากการท่ีส่ือผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหน่ึงของส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษา เราจึง

สามารถนาํคุณลกัษณะของส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษามาใชนิ้ยามคุณลกัษณะของส่ือผา่นเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตได ้โดยมีผูก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษาท่ีน่าสนใจดงัน้ี (กรม

วชิาการ ,2544) 

1. เป้าหมายคือการสอน อาจใชช่้วยสอนหรือสอนเสริมก็ได ้

2. ผูเ้รียนใชเ้รียนดว้ยตนเอง หรือเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย 2-3 คน 

3. มีวตัถุประสงค์ทัว่ไปและวตัถุประสงค์เฉพาะ โดยครอบคลุมทกัษะความรู้ ความจาํ 

ความเขา้ใจ และเจตคติ ส่วนจะเน้นอย่างใดมากน้อย ข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์และโครงสร้างของ

เน้ือหา 

4. เป็นลกัษณะการส่ือสารแบบสองทาง 

5. ใชเ้พื่อการเรียนการสอน แต่ไม่จาํกดัวา่จะตอ้งอยูใ่นระบบโรงเรียนเท่านั้น 

6. ระบบคอมพิวเตอร์ส่ือมลัติมีเดียเป็นชุดของฮาร์ดแวร์ท่ีใชใ้นการส่งและรับขอ้มูล 

7. รูปแบบการสอนจะเน้นการออกแบบการสอน การมีปฏิสัมพนัธ์ การตรวจสอบความรู้

โดยประยกุตท์ฤษฎีจิตวทิยา และทฤษฎีการเรียนรู้เป็นหลกั 

8. โปรแกรมไดรั้บการออกแบบใหผู้เ้รียนเป็นผูค้วบคุมกิจกรรมการเรียนทั้งหมด 
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9. การตรวจสอบประสิทธิภาพของส่ือนบัเป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัท่ีตอ้งกระทาํ 

บทบาทของส่ือผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 

จากการท่ีส่ือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหน่ึงของส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษา จึง

สามารถอา้งอิงเอกสารท่ีกล่าวถึงบทบาทของส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษาไดด้งัน้ี 

กรมวิชาการ (2544) กล่าวว่า ส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนเป็นนวตักรรมทาง

การศึกษาท่ีนกัการศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง พฒันาการของส่ือมลัติมีเดียเพื่อการเรียนการ

สอนในประเทศตะวนัตกตั้งแต่ปี ค.ศ.1980 เป็นตน้มา มีความรุดหนา้อย่างเด่นชดั ยิ่งเม่ือมองภาพ

การใชง้านร่วมกนักบัระบบเครือข่ายดว้ยแลว้ บทบาทของส่ือมลัติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนจะยิ่ง

โดดเด่นไปอีกนานอยา่งไร้ขอบเขต รูปแบบต่างๆของส่ือมลัติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนไดรั้บการ

พฒันาข้ึนตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ จนกระทัง่เม่ือกล่าวถึงส่ือมลัติมีเดีย ทุกคน

จะมองภาพตรงกนัคือ การผสมผสานส่ือหลากหลายรูปแบบเพื่อนาํเสนอผ่านระบบคอมพิวเตอร์

และควบคุมดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบนัส่ือมลัติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนไดรั้บการบนัทึก

ไวบ้นแผน่ซีดีรอมและเรียกบทเรียนลกัษณะน้ีวา่ CAI เม่ือกล่าวถึง CAI จึงหมายถึงส่ือมลัติมีเดียท่ี

นาํเสนอบทเรียนโดยมีภาพ และเสียงเป็นองค์ประกอบหลกัโดยภาพและเสียงเหล่าน้ีอาจอยู่ใน

รูปแบบของขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว หรือวีดิทศัน์ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการออกแบบบทเรียน 

ส่วนเสียงนั้นอาจเป็นเสียงจริง เสียงบรรยาย และอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม โดยทั้งหมดจะถ่ายทอดผ่าน

ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงต่อเป็นระบบเครือข่ายหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเม่ือเทคโนโลยีเครือข่ายมี

ความก้าวหน้ามากข้ึน การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายก็ได้รับความสนใจเพิ่มมากข้ึน

ตามลาํดบัเช่นกนั เครือข่ายใยแมงมุมโลกหรือท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปว่าเวบ็ (Web) ไดรั้บการพฒันา

และการตอบสนองจากผูใ้ช้อย่างรวดเร็ว เร่ิมตั้ งแต่ ค.ศ. 1990 เว็บกลายเป็นช่องทางการ

ติดต่อส่ือสารท่ีธุรกิจทัว่โลกให้ความสนใจ ซ่ึงรวมทั้งธุรกิจด้านการศึกษาด้วย โดยเฉพาะด้าน

การศึกษานั้น เวบ็ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูเ้รียนทุกหนทุกแห่งในโลกมีโอกาสเขา้ถึงขอ้มูลท่ีอยูใ่นเวบ็ได้

ใกลเ้คียงกนัการเรียนการสอนบนเวบ็ ( Web Based Instruction) ไดรั้บความสนใจจากนกัการศึกษา

เป็นอยา่งมากในช่วง ค.ศ. 1995 ถึงปัจจุบนั งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบการเรียนการสอนทั้ง

ระบบการสอน และการออกแบบบทเรียนไดเ้กิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ขณะเดียวกนัการพฒันาโปรแกรม

สร้างบทเรียนหรืองานดา้นมลัติมีเดียเพื่อสนับสนุนการสร้างบทเรียนบนเว็บมีความก้าวหน้าข้ึน 

โปรแกรมสนบัสนุนการสร้างงานเหล่าน้ีลว้นมีคุณภาพสูง ใชง้านไดง่้าย เช่น โปรแกรม Microsoft 

Frontpageโปรแกรม Macromedia Dreamweaver โปรแกรม Macromedia Director โปรแกรม

Macromedia Flash โปรแกรม Macromedia Firework ฯลฯ นอกจากโปรแกรมดงักล่าวแล้ว 

โปรแกรมช่วยสร้างมลัติมีเดียอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บความนิยมในการนาํมาสร้างบทเรียนมลัติมีเดียเพื่อการ
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เรียนการสอน เช่น Macromedia Authorware และ ToolBook ก็ไดรั้บการพฒันาให้สามารถใชง้าน

บนเว็บได้จากบทความดงักล่าวขา้งต้นเป็นท่ียืนยนัได้ว่า ความตอ้งการและความจาํเป็นในการ

พฒันาส่ือมลัติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนมีสูงมาก ซ่ึงสอดคล้องกบัผลสรุปของขอ้มูลจากแบบ

สาํรวจความตอ้งการจาํเป็นของศูนยน์วตักรรมและการนิเทศทางไกล จึงมีความเห็นวา่สมควรนิเทศ

อบรมการพฒันาส่ือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาของกรมสามญัศึกษา 

เพื่อให้เทคโนโลยีการสอนของประเทศไทยมีความเจริญและกา้วทนันานาประเทศ กบัทั้งสามารถ

เช่ือมโยงส่ือการสอนเขา้กบัแหล่งอา้งอิงความรู้ทัว่โลกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ความหมายของ e-learning 

e-learning หมายถึง การเรียนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงใช้การนาํเสนอเน้ือหาทาง

คอมพิวเตอร์ ในรูปของส่ือ มัลติมีเดีย ได้แก่ ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ ภาพน่ิง ภาพกราฟิก 

ภาพเคล่ือนไหว ภาพสามมิติ ฯลฯ e-learning เป็นการ สร้างส่ิงแวดล้อม ทางการเรียนให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้ งน้ีเพราะมีงานวิจัยหลายช้ินท่ีสนับสนุนว่า เน้ือหาการเรียน ซ่ึงถูก

ถ่ายทอดผา่นทาง มลัติมีเดียนั้นสามารถทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้กวา่การเรียนจากส่ือขอ้ความ 

เพียงอย่างเดียว นอกจากน้ีการท่ีเน้ือหาการ เรียนอยู่ในรูปของขอ้ความอิเล็กทรอนิกส์ (e-text) ซ่ึง

ไดแ้ก่ขอ้ความซ่ึงไดรั้บการจดัเก็บ ประมวล นาํเสนอ และเผยแพร่ทาง คอมพิวเตอร์จึงทาํให้มีขอ้

ไดเ้ปรียบส่ืออ่ืน ๆ หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้น การเขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการ ดว้ยความ 

สะดวกและรวดเร็วความคงทนของข้อมูล รวมทั้งความสามารถในการทาํข้อมูลให้ทนัสมยัอยู่

ตลอดเวลาการสร้างความเขา้ใจในการจดัการเรียนการสอน e-learning เป็นส่ิงสําคญัท่ีสุดท่ีจะตอ้ง

ทาํความ เขา้ใจกนัเสียก่อนวา่ e-learning คืออะไร มีความสําคญัและความจาํเป็นอยา่งไร ประกอบ

ไปดว้ยอะไรบา้งและท่ีสําคญัท่ีสุดคือควรจะดาํเนินการอยา่งไร รวมถึงความเขา้ใจถึงขอ้จาํกดัของ 

การจดัการเรียนการสอน e-learning เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาผูเ้รียน e-learning มี

ความหมายอยูห่ลายประการ  คือ                

1. เป็นการเรียนการเรียนในลักษณะใดก็ได้ ซ่ึงใช้ถ่ายทอดเน้ือหาผ่านทางอุปกรณ์

อิเลคทรอนิกส์ 

2. การเรียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต ท่ีผูเ้รียนเรียนดว้ยตนเอง ในเวลาและสถานท่ีใดก็ได ้ซ่ึง

อาจมี ครู หรือผูแ้นะนาํ มาช่วยเหลือในบางกรณี 

            3. เป็นรูปแบบท่ีเกิดข้ึนเพื่อตอบสนองการเรียนในลกัษณะทางไกล คือ เป็นรูปแบบการ

เรียนรู้ซ่ึงผูเ้รียนไม่จาํเป็นตอ้งเดินทางมาเรียนใน สถานท่ีเดียวกนั หรือในเวลาเดียวกนั นอกจากน้ี

ผูใ้ช้อาจไม่จาํเป็นต้องเข้าถึงเน้ือหาตามลําดับท่ีตายตัว โดยมีการออกแบบกิจกรรมซ่ึงผูเ้รียน
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สามารถโตต้อบกบัเน้ือหา รวมทั้งมีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบให้ผูเ้รียนสามารถตรวจสอบทาํ

ความเขา้ใจได ้

               อย่างไรก็ตาม e-learning เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีต้องอาศัย ส่ือท่ีเป็นอุปกรณ์

อิเลคทรอนิกส์เป็นหลกัซ่ึงถา้ปราศจากอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่าน้ีแลว้ การจดัการเรียนรู้ e-learning ก็ไม่

อาจเกิดข้ึนได ้ดงันั้น e-learning จึงมีขอ้จาํกดัอยูบ่า้งในการดาํเนินการ แต่ในปัจจุบนั ทางโรงเรียน

ได ้พยายามเตรียมระบบการจดัการและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไวค้่อนขา้งจะพร้อมเพรียงสําหรับการจดัการ

เรียนการสอน e-learning ของครูในระดบัต่าง ๆ เพื่อให้คณะครูสามารถจดัการเรียนรู้ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ ในโลกยุคปัจจุบนั e-learning เร่ิมมีความสําคญัมากข้ึนเร่ือย ๆ จนสามารถทาํให้ เกิด

การเรียนรู้ไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ี ไม่จาํกดัอยูแ่ต่ในห้องเรียน หรือในโรงเรียนเท่านั้น นอกจากน้ียงั

ส่งเสริมความสามารถ ในการเรียนรู้ เป็นรายบุคคลและการเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอด

ชีวิต ตอบสนองคุณลกัษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และพฒันาทกัษะการคิด สืบคน้ของผูเ้รียน โดยส่วนใหญ่

แลว้ e-learning จะถูกใชป้ระโยชน์ในกรณีต่อไปน้ี คือ 

              1. เป็นแหล่งความรู้ของผูเ้รียน (Knowledge Based) โดยท่ีอินเตอร์เน็ตถือเป็นแหล่งความรู้

ท่ียิง่ใหญ่กวา้งขวางท่ีสุดในโลกท่ีผูเ้รียนควรไดรู้้จดัศึกษาแสวงหา วิเคราะห์และสร้างองคค์วามรู้ได้

เป็นอยา่งดี 

              2. เป็นห้องปฏิบติัการของผูเ้รียน (Virtual Lab) ในโลกของอินเตอร์เน็ตผูเ้รียนสามารถ

เรียนรู้ ฝึกฝนทกัษะ และปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมากมายโดยมีแหล่งความรู้ท่ีกวา้งขวาง แต่

อย่างไรก็ตาม การท่ีผูเ้รียนจะไดฝึ้กฝนและปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ นั้นอาจตอ้งอยู่ในความดูแล การ

กาํกบั แนะนาํ ติดตามของครู ผูส้อนด้วย จึงจะทาํให้กิจกรรมต่าง ๆ มีส่วนเสริมการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

              3. เป็นส่วนของห้องปฏิบติัการจาํลองสภาพต่างๆ (Sim Lab)ในโลกของคอมพิวเตอร์

สามารถกระทําส่ิงต่าง ๆ ได้ในขณะท่ีโลกท่ีเป็นจริงไม่สามารถกระทําได้ เช่น การจําลอง

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่นการเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต การเกิดภูเขาไฟระเบิด ระบบสุริยะ

จักรวาล ฯลฯ หรือเหตุการณ์ท่ีอันตราย เช่น การเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ หรือ การถ่ายทอด

จินตนาการออกมาเป็นภาพท่ีชัดเจนเสมือนจริง ทาํให้การเรียนรู้ และความคิดของมนุษยเ์ป็นไป

อยา่งกวา้งขวาง ไร้ขอบเขตและขอ้จาํกดัมากข้ึน 

               4. นาํผูเ้รียนออกไปสู่โลกกวา้ง (Reaching out) เป็นการเปิดประตูห้องเรียนออกไปสัมผสั

กบัความเป็นไปของโลก ศึกษาส่ิงท่ีเป็นอยู่จริงๆท่ีไม่ได้มีอยู่เฉพาะแต่ในห้องเรียน หรือหนังสือ

เรียนเท่านั้น แต่เป็นการศึกษาความรู้ท่ีเป็นอยูจ่ริง ทาํใหรู้้เท่าทนัความเป็นไปความเปล่ียนแปลงของ

โลก และรู้จกัโลกท่ีเราอยูม่ากข้ึน  
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              5. นาํโลกกวา้งมาสู่ห้องเรียน (Reaching within) เป็นการดึงเอาเร่ืองท่ีอยูไ่กลตวั ไกลจาก

ประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนจะสัมผสัไดจ้ริง ๆ มาสู่ห้องเรียนทาํให้มีความรู้กวา้งขวาง และรู้จกันาํมาใช้

ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจาํวนัมากข้ึน ซ่ึงในโลก

ปัจจุบนัเราจะพบวา่ ผูท่ี้มีขอ้มูลมากกวา่ยอ่มไดเ้ปรียบ และผูท่ี้มีขอ้มูลมากท่ีสุดจะไดเ้ปรียบกวา่ แต่

ท่ียิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือผูท่ี้มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และใช้ขอ้มูลเป็นจะได้เปรียบท่ีสุด ดงันั้น นอกจาก

ผูเ้รียนจะรู้จกัแสวงหาขอ้มูลแลว้ ยงัตอ้ง รู้จกัวเิคราะห์ความถูกตอ้ง เหมาะสมของขอ้มูลท่ีมีอยู ่และ

สามารถนาํขอ้มูลไปใช ้จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด 

              6. เป็นเวทีการแสดงออก (Performance) ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นระบบท่ีเช่ือมโยงโลก

ทั้งหมด เขา้ดว้ยกนัทาํใหร้ะยะทางไม่เป็นปัญหาในการติดต่อส่ือสารอีกต่อไป ผูเ้รียนสามารถแสดง

ความคิดเห็น แสดงผลงาน แสดงทกัษะ ความรู้ ความสามารถออกไปสู่การรับรู้ของผูค้นไดอ้ยา่งไร้

ขอบเขตทาํใหไ้ดรั้บการยอมรับมากข้ึนรวมถึงมีโอกาสท่ีจะกา้วหนา้และประสบความสําเร็จไดม้าก

ข้ึนและในการจดัการเรียนรู้ e-learning นั้น ครูผูส้อนจาํเป็นตอ้งปรับแนวคิด ปรัชญาเก่ียวกบัการ

เรียนการสอนไปบา้งและยอมรับขอ้จาํกดับางประการเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน โดยปรับ

แนวคิด เก่ียวกบัเร่ืองต่อไปน้ี 

               1. เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีทดแทนการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อให้ผูเ้รียนมีทางเลือก

ใหม่ในการเรียนรู้ท่ีไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาจากครูผูส้อนแต่เพียงอยา่ง

เดียว แต่ ผูเ้รียนยงัสามารถเรียนรู้ได้จากส่ิงแวดล้อม จากแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ท่ีอยู่รอบตวั รวมทั้ง

แหล่งเรียนรู้ในอินเตอร์เน็ตอีกดว้ย ท่ีกล่าวเช่นน้ีไม่ไดห้มายความว่า ไม่จาํเป็นตอ้งมีการเรียนการ

สอนในชั้นเรียน เพียงแต่ตอ้งการให้เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของการศึกษาเรียนรู้ของผูเ้รียน เป็นการ

พฒันาเพิ่มศกัยภาพในการเรียนรู้เพิ่มเติมจากในชั้นเรียน นอกจากน้ี การจดัการเรียนรู้ในลกัษณะอ่ืน 

ๆ  ใ ห้ ห ล า ก ห ล า ย อ อ ก ไ ป ก็ จ ะ เ ป็ น ก า ร ก ร ะ ตุ้น ใ ห้ ผู ้ เ รี ย น เ กิ ด ก า ร เ รี ย น รู้ ไ ด้ ดี ยิ่ ง ข้ึ น 

               2. เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ความมุ่งหมายของการสอน 

รายบุคคลนั้นจะยึดหลกัวา่ “ผูเ้รียนตอ้งมีความรับผิดชอบในการเรียนดว้ยตนเอง ไดมี้โอกาสเรียน

ตามลาํพงั จะตอ้งเป็นการสนบัสนุน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเป็นผูเ้รียนตลอดชีวิต มากวา่เป็นผูเ้รียนท่ีอยู่

ภายใตก้ารบงัคบัตลอดเวลา เป็นการเน้นการเรียนมากกวา่การสอน เน้นในเร่ืองความสนใจ ความ

ต้องการและความรู้สึกของผู ้เรียนเป็นเร่ืองสําคัญอันดับแรก และผู ้เรียนได้รับการประเมิน

ความก้าวหน้าด้วยตนเอง” ดังนั้ น ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู ้เรียนจึงเป็น

คุณลกัษณะสาํคญัต่อการเรียนรู้เป็นรายบุคคลท่ีควรเนน้ในโลกยุคปัจจุบนัเป็นอยา่งยิ่ง แต่อยา่งไรก็

ตาม การเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นส่ิงท่ีดี แต่การรู้จกัแต่ ตนเอง มีเฉพาะโลกของตวัเอง ขาดความเขา้ใจ

ต่อผูอ่ื้น ขาดการคิดแบบองคร์วมก็เป็นส่ิงท่ีครูผูส้อนตอ้งพึงตระหนกั 
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               3. เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีครูผูส้อนเปล่ียนบทบาทจาก “ผูส้อน” (Teacher) เป็น “ผู ้

แนะนาํ” (Facilitator) การเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้น ครูมกัจะเป็นผูมี้บทบาทมากท่ีสุดในชั้น

เรียน ทาํให ้ชั้นเรียนเป็นกิจกรรมสาํคญัของผูส้อนไม่ใช่ผูเ้รียน และผูเ้รียนแต่ละคนก็จะมีโอกาสใน

การเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะการเรียน (Learning Style) ของแต่ละคน การจดัการ

เรียนรู้ e-learning จะทาํให้ผูเ้รียนเป็น ผูค้วบคุมการเรียนรู้ของตนเองได ้ไม่ข้ึนอยู่กบัผูอ่ื้น ดงันั้น 

บทบาทของครูในการสอนจะเปล่ียนไป ครูจะเป็นผูแ้นะนาํวิธีการเรียน เสนอแนวทางการเรียนรู้ 

ตลอดจนอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

             4. เป็นการเรียนรู้ท่ีผู ้เรียนเปล่ียนบทบาทจาก "ผู ้เ รียน" (Learner) เป็น "ผู ้แสวงหา" 

(Researcher) เม่ือบทบาทของครูเปล่ียน บทบาทของผูเ้รียนก็ควรเปล่ียนตาม โดยผูเ้รียนจะไม่เป็น

ผูเ้รียนท่ีคอยแต่รับการสอน แต่จะมีบทบาทเป็นผูศึ้กษา ผูค้น้ควา้ เสาะแสวงหาความรู้ สร้างองค์

ความรู้และใชอ้งคค์วามรู้นั้นๆดว้ยตนเอง 

              5. เป็นการยา้ยฐานการสอนจากห้องเรียนจริง (Classroom-Based Instruction)ไปสู่

ห้องเรียนเสมือนบนเวบ็ (Web-Based Instruction) e-learning เป็นการเรียนการสอนผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตโดยท่ีผูเ้รียนเป็นผูศึ้กษาหาความรู้จากบทเรียนออนไลน์ท่ีผูส้อนจดัเตรียมไวแ้ละระบบ

การติดต่อส่ือสารท่ีสามารถโตต้อบกนัไดท้าํให้มีลกัษณะเหมือนกบัห้องเรียนห้องหน่ึง ซ่ึงเรียกว่า 

ห้องเรียนเสมือน (Virtual classroom) ในการเรียนรู้ลกัษณะน้ี ครูตอ้งยอมรับขอ้จาํกดับางประการ 

เช่น ครูไม่ได้เป็นผูค้วบคุม ชั้นเรียน ครูจะไม่ไดเ้ป็นผูค้อยสอดส่อง สังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน 

อย่างไรก็ตามก็ยงัมีพฤติกรรมท่ีครูสามารถประเมินได้ เช่น ความรับผิดชอบ ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ความพากเพียรพยายาม ความสนใจ ความร่วมมือ ฯลฯ ท่ีสามารถประเมินไดจ้ากผลงานของผูเ้รียน 

และการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัทางระบบอินเตอร์เน็ต 

             6.เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีผสมผสานความร่วมมือหลายฝ่ายการจดัการเรียนรู้e-learningมี

องค์ประกอบหลายประการ นอกจากผู ้รู้  ผู ้เ ช่ียวชาญในเน้ือหาแล้ว ย ังต้องมีผู ้ดูแลระบบ 

โปรแกรมเมอร์ ผูช่้วยในการผลิตบทเรียน รวมถึงผูรู้้ ผูเ้ช่ียวชาญภายนอก และผูป้กครอง ท่ีจะตอ้งมี

ส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพราะเม่ือการจดัการเรียนรู้ไม่ไดจ้าํกดั

อยูแ่ต่ในชั้นเรียนหรือในโรงเรียนแลว้ผูมี้ส่วนร่วมก็จะไม่ไดมี้จาํกดัอยูแ่ค่ครูกบันกัเรียนอีกต่อไป 

             ประเภทของส่ือการเรียนรู้e-learning 

             e-learning ถือวา่มีสถานะเป็นส่ือการเรียนรู้แบบหน่ึงโดยใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในการ

จดัการ เรียนรู้ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงมาก ท่ีครูผูส้อนควรจะไดน้าํมาใช้ และจะตอ้งใช้ให้เป็น โดย

นาํมาใชใ้นรูปแบบต่างๆไดด้งัน้ี              
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1. ส่ือเสริม (Supplementary) เป็นส่ือท่ีใช้ประกอบในการเรียนการสอนปกติ ผูเ้รียนเรียน

แบบปกติ เป็นเพียงส่ือประกอบบทเรียนบา้ง เพื่อให้ผูเ้รียนศึกษาเพิ่มเติม ท่ีผูเ้รียนอาจจะใชห้รือไม่

ใช้ก็ได้ หรือเป็นการท่ีครูคดัลอกเน้ือหาจากแบบเรียนไปบรรจุไวใ้นอินเตอร์เน็ต แลว้แนะนาํให้

ผูเ้รียนไปเปิดดู 

2. ส่ือเพิ่มเติม (Complementary) เป็นส่ือท่ีใช้ในการเรียนการสอนปกติ ผูเ้รียนเรียนแบบ

ปกติ แต่มีการกาํหนดเน้ือหาให้ศึกษาสืบค้นจากส่ืออิเลคทรอนิกส์หรือWebsiteเป็นบางเน้ือหา 

           3. ส่ือหลัก (Comprehensive Replacement) เป็นส่ือใช้ทดแทนการเรียนการสอน / การ

บรรยายในชั้นเรียนโดยท่ีเน้ือหาทั้งหมดมีความสมบูรณ์แบบในตวัเองครบกระบวนการเรียนรู้หรือ

เป็นเน้ือหาOnlineโดยมีการออกแบบให้ใกลเ้คียงกบัครูผูส้อนมากท่ีสุดเพื่อใชท้ดแทนการสอนของ

ครูโดยตรง 

ชนิดของส่ือการเรียนรู้ e-learning จําแนกตามลักษณะวิธีการส่ือสารได้2ชนิดคือ 

            1. ชนิดส่ือสารทางเดียว (One-way Communication) คือการส่ือสารในลกัษณะท่ีผูใ้ห้สารไม่

เปิดโอกาสใหผู้รั้บการส่ือสารไดเ้ป็นฝ่ายให้สารและไม่สนใจต่อปฏิกิริยาตอบกลบัของอีกฝ่ายหน่ึง 

ส่ือชนิดน้ี ไดแ้ก่ ส่ือชนิด e-Books ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ท่ีเนน้การให้ขอ้มูล ถึงแมจ้ะให้ผูเ้รียนมี

โอกาสสร้าง ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือแต่ก็เป็นไปเพื่อการเลือกศึกษาเน้ือหา ไม่ไดเ้ป็นการโตต้อบกลบั 

            2. ชนิดส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) คือ การส่ือสารท่ีมีทั้ งให้และรับ

ข่าวสารระหวา่งกนั โดยท่ีแต่ละฝ่ายเป็นทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสาร มีการโตต้อบ ให้ขอ้มูลยอ้นกลบั

ไปมาส่ือชนิดน้ีไดแ้ก่บทเรียน CAI ชนิดท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ หรือระบบจดัการบทเรียน (LMS)  จาํแนก

ตามระบบการเช่ือมโยงขอ้มูล ได ้2 ชนิด คือ 

     2.1 ชนิด Stand Alone หมายถึงส่ือ E-learning แบบปิดท่ีสามารถแสดงผลไดบ้นเคร่ือง 

คอมพิวเตอร์บุคคลเคร่ืองใด ๆ โดยท่ีไม่ไดเ้ช่ือมโยงกบัเคร่ืองอ่ืน ๆ และเคร่ืองอ่ืน ๆ ไม่สามารถ

เรียกดู ขอ้มูลเน้ือหาได ้ 

     2.2 ชนิด Online หมายถึง ส่ือ E-learning แบบเปิด ท่ีสามารถแสดงผลไดโ้ดยเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ อ่ืน ๆ ท่ีมีระบบใกลเ้คียงกนัโดยมีการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายร่วมกนั ซ่ึงอาจเป็นระบบ

เครือข่ายภายใน (LAN) หรือระบบอินเตอร์เน็ต ก็ได ้
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ตาราง การเปรียบเทียบการเรียนหอ้งเรียนปกติกบัการเรียนแบบ e-learning 

ลกัษณะ  ห้องเรียนปกติ  E-learning  

สถานทีเ่รียน ตอ้งมีสถานท่ีสาํหรับทาํการเรียน

การสอน ซ่ึงอาจจะเป็นท่ีโรงเรียน 

หรือสถานท่ีท่ีจดัไว ้ 

จะมีห้องเรียนหรือไม่มีก็ได ้แต่โดย

ป ก ติ มัก จ ะ ไ ม่ อ า ศัย  ห้ อ ง เ รี ย น        

ซ่ึงเป็นจุดเด่นอย่างหน่ึงในการเรียน

แบบ E-learning (เพียงขอใหผู้เ้รียนมี

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ี สามารถต่อ

ระบบเครือข่ายได)้  

การเตรียมการสอน การเตรียมการสอนในหอ้งเรียนปกติ

จะง่ายกวา่การ เตรียมการสอนของ

E-learning เพราะอาจารยเ์ตรียม การ

สอนตามปกติ เช่น เอกสาร

ประกอบการสอน แผน่ใส วีดิทศัน์ 

เทปเสียง หรือการใชP้owerPoint ก็

ได ้ 

สํา หรับE-learning จะมี กา ร

เตรียมการสอนท่ียากกว่า เพราะเม่ือ

อาจารยเ์ตรียมการสอนสําหรับสอน

ในห้องเรียนปกติแล้ว ก็ตอ้งนาํ ทุก

อย่าง มาแปลงให้อยู่ในรูปของไฟล์

คอมพิวเตอร์ ซ่ึงสามารถนาํไป เปิด

ใชง้านโดยโปรแกรมเบราเซอร์ต่างๆ 

ไม่วา่จะเป็น IE หรือ Netscape  

ผู้สอน ผู้เรียน  

เห็นหน้ากนั 

เห็นหนา้กนัหมด ซ่ึงเป็นขอ้ดีอยา่ง

หน่ึงของการเรียนใน ห้องเรียนปกติ 

เพราะผูเ้รียนสามารถพบปะพดูคุย

กนั แลกเปล่ียนความคิดเห็นอยา่ง

อิสระ(คุยกนัในห้องเรียน) และอาจมี

ขอ้จาํกดับา้งในเร่ืองของการถาม

ตอบเพราะ ผูเ้รียนจะเขินอายกนัเอง

หากตอบคาํถามไม่ไดห้รือ จะถาม 

ในส่วนใดส่วนหน่ึงของเน้ือหาท่ีไม่

เขา้ใจ 

ข้ึ น อ ยู่ กับ ก า ร อ อ ก แ บ บ ว่ า เ ป็ น

อย่างไร ซ่ึงอาจจะมีการเก็บภาพวีดิ

ทศัน์ ของอาจารย์ไวแ้ล้วให้ผูเ้รียน

เปิดดูพร้อมเน้ือหาโดยผ่านระบบ

เครือข่าย หรือจะเป็นการเรียนการ

สอนโดยอาจารยส์อนผา่นกลอ้งท่ีต่อ

คอมพิวเตอร์ ผา่นในระบบเครือข่าย 

ผูเ้รียนก็จะสามารถเรียนกบัผูส้อนได้

โดยทันที(Live) แต่ในเวลาน้ียงัอยู่

ในระดบัท่ีพอใชไ้ด ้เทคโนโลยียงัคง

ต้องรอการพัฒนา เพื่ อให้อยู่ ใน

ระดบัดี และดีมากในอนาคตต่อไป 

 

ลกัษณะ ห้องเรียนปกติ  e-learning  
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ต้องมาเรียนพร้อม

กนั  

มีความจาํเป็นมากท่ีตอ้งมาเรียน

พร้อมๆกนัในการเรียน ในห้องเรียน

ปกติ ถา้ใครไม่มาก็มีโอกาสตามไม่

ทนั พอมาเรียนอีกวนัก็ไม่สามารถ

เรียนในเน้ือหาต่อไปได ้และอาจารย์

จะตอ้งมาสอนทุกแมว้า่ จะมีผูเ้รียน

มาเรียน ก่ีคนก็ตาม 

แต่ถา้เป็นการเรียนแบบ e-learning 

ใครจะมาเรียนเม่ือไรก็ได ้เวลาไหน

ก็ได ้ท่ีไหนก็ได(้ท่ีมีคอมพิวเตอร์ต่อ

กบัระบบเครือข่าย) อาจารยผ์ูส้อนก็

ไม่จาํเป็น ตอ้งมานัง่เฝ้าสอนอีก

ต่อไป โดย e-learning จะเปิดโอกาส

ใหผู้เ้รียนท่ีเรียนไม่ทนั สามารถ

ทบทวนบทเรียนท่ีเรียนมาแลว้ได ้

อีกทั้งใชเ้วลาศึกษาไดน้านซํ้ า ไปซํ้ า

มาไดไ้ม่จาํกดัเวลาในการเรียนรู้ 

คุณภาพในการ

สอน  

คุณภาพในการเรียนการสอนจะ

ข้ึนอยูก่บัอาจารยผ์ูส้อน เป็นหลกั

ถึงแมว้า่จะเป็นเน้ือหาวชิาเดียวกนั 

หนงัสือเล่ม เดียวกนัแต่ก็ใช่วา่ผูเ้รียน

จะไดรั้บเน้ือหาท่ีสมบูรณ์หรือ เขา้ใจ

ในเน้ือหาท่ีเหมือนกนั เพราะอาจารย์

แต่ละท่าน จะมีเทคนิคในการ

ถ่ายทอดความรู้ท่ีแตกต่างกนัไปตาม 

ประสบการณ์ และการท่ีอาจารยต์อ้ง

สอนในเร่ืองเดียวกนั ซํ้ าๆบ่อยๆจะ

ทาํใหเ้กิดความเบ่ือหน่ายและไม่

อยาก อธิบายซํ้ าๆจึงทาํใหผู้เ้รียนไม่

เขา้ใจในบางส่วนและไม่ กลา้ท่ีจะ

ถามซํ้ าอีก  

การเรียน e-learning คุณภาพการ

เรียนการสอนจะเท่ากนั คาํวา่เท่ากนั

น้ี หมายความวา่ เน้ือหาในบทเรียน

น้ีเป็นเน้ือหาบทเรียนเดียวกนั ผูเ้รียน

สามารถเปิดดูซํ้ าก่ีคร้ังก็ได ้ไม่เขา้ใจ

ก็สามารถดูซํ้ าจนเขา้ใจได ้ถา้ยงัไม่

เขา้ใจอีกก็สามารถ e-mail มาถาม

อาจารยห์รือ เขา้Web board เพื่อ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัระหวา่ง

ผูเ้รียนกนัเอง  
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ลกัษณะ ห้องเรียนปกติ  e-learning  

เรียนไปพร้อมๆกัน 

เท่าๆกนั  

การเรียนในห้องเรียนปกติผู ้เรียน

จะตอ้งตั้งใจฟังเน้ือหาไป พร้อมๆกนั

และตอ้งเขา้ใจเน้ือหาท่ีอาจารยส์อนใน

เวลาท่ีรวดเร็ว เพราะถ้าไม่เขา้ใจแล้ว

ให้อาจารยอ์ธิบายซํ้ า บ่อยๆ จะทาํให้

ผูเ้รียนอ่ืน เสียเวลาในการเรียนเน้ือหา

ถดัไปหรือเบ่ือหน่ายได ้

เรียนกับe-learningไม่ต้องรอกันใคร

เข้าใจก่อนก็สามารถเรียนในเน้ือหา 

ถัดไปได้เลย ส่วนใครท่ีไม่สามารถ

เขา้ใจในเน้ือหานั้นๆก็สามารถใช้เวลา 

ทาํความเขา้ใจในเน้ือหานั้นไดม้ากข้ึน

โดยไม่ตอ้ง กงัวลวา่จะทาํใหค้นอ่ืน ชา้

ไปดว้ย 

การวดัผลการเรียน  ในหอ้งเรียนการวดัผลการเรียนตอ้งทาํ

การสอบ มีการเก็บข้อสอบ อาจารย์

ตอ้งมาตดัเกรดเองและประกาศผลเอง  

e-learning สามารถวดัผลการเรียนรู้

ของผูเ้รียนไดโ้ดยทนัที คือถา้ทาํขอ้ใด

ผิ ด  ก็ จ ะ แ จ้ ง ผ ล ย้อ น ก ลั บ ทัน ที

( Feedback)  ซ่ึ ง ผู ้ ส อ น อ า จ จ ะ  มี

คาํอธิบายท่ีให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจว่าท่ีถูก

เป็นเช่นไร ทาํให้ผูเ้รียน เข้าใจ และ

จดจาํในวิชานั้นๆได้ดียิ่งข้ึน ข้อควร

คาํนึงท่ีอาจจะดูวา่ยุง่ยากก็คือ จะตอ้งมี

การออกขอ้สอบให้มากกว่าท่ีใช้สอบ

จริง 2- 3 เท่าให้มีขอ้สอบมากๆ ในอยู่

ในลกัษณะของคลงัขอ้สอบ e-learning 

จะทาํการเลือกขอ้สอบแบบสุ่ม ใหต้าม

จาํนวนขอ้ท่ีตอ้งการใชส้อบ ถา้คิดกนั

ให้ดีการทาํอย่างน้ีจะช่วยให้ สามารถ

ประหยัดเวลาในการออกข้อสอบ

บ่อยๆ และคลังข้อสอบจะช่วยให ้

ผูเ้รียนไม่สามารถลอกขอ้สอบกนัได้

เพราะจะไดข้อ้สอบท่ีมีขอ้แตกต่างกนั 
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ลกัษณะ ห้องเรียนปกติ  e-learning  

ต้นทุนการเตรียม 

การสอน  

ตํ่ากว่า เพราะแผ่นใส, ปากกาเขียน

แผ่นใส(ฟรี) ส่ืออ่ืนๆก็สามารถยืมได ้

(ท่ีกองเทคโนโลยกีารศึกษา)  

สูงกวา่ เพราะทางมหาวิทยาลยัตอ้งมี

การลงทุนในด้านต่างๆเพื่อให้ มี

ระบบ  e-learning  

ต้นทุนเมื่อทาํการ

สอน  

สูงกว่า เพราะมหาวิทยาลัยต้องซ้ือ

อุปกรณ์การสอนและส่ือต่างๆ และ

ตอ้งบาํรุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพ  

ตํ่ ากว่า เพราะลงทุนไปแล้ว เวลา

สอนก็จะไม่ตอ้งลงทุนซํ้ าอีก เพียงแต่

เพิ่มหรือปรับเน้ือหาให้ทันสมัยอยู่

ตลอดเวลา  

จํานวนผู้เรียนใน

ห้องเรียน  

ตอ้งมีการจาํกดัจาํนวนผูเ้รียน หากมี

ผูเ้รียนจาํนวนมาก ก็ตอ้งแบ่งกลุ่มเขา้

เรียน ทาํใหผู้ส้อนเหน่ือยซํ้ าหลายคร้ัง  

e-learning สามารถเขา้เรียนได้โดย

ไม่จาํกดัจาํนวนผูเ้รียน และไม่มีเขา้

เรียนสาย(แลว้โดดเรียน)  

ผู้เรียนสามารถ

ค้นคว้า 

เพิม่เติมได้  

มีโอกาสไปศึกษาด้วยตนเองน้อย 

เพราะเม่ือเรียนเสร็จ ก็จะกลับบ้าน 

ห้องสมุดเองก็เปิดในเวลาหลังเลิก

เรียนไดไ้ม่นานก็ตอ้งปิด  

ผู ้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ ค้น ค ว้า เ พิ่ ม เ ติ ม

ในขณะเรียนไดเ้ลยเพราะมีLink ท่ี

ใหค้น้ควา้ไดท้นัที แลว้กลบัมาศึกษา

ต่อหรือควบคู่กนัไปก็ยงัได ้ 

ความเป็นส่วนตัว  มีน้อยกว่า เพราะอยู่รวมกนัหลายคน 

จะไอ จะจาม ก็คงลําบาก หรือทาน

ขนมขบเค้ียวไปด้วยก็ทาํไม่ได้(เด๋ียว

อาจารยจ์ะขอดว้ย)  

อนัน้ีคงไม่ตอ้งบรรยายมาก หากอยูท่ี่

บ้านใส่ชุดนอนเข้าเรียนก็ได้ ไม่มี

ใครห้าม หรือกินขา้วเชา้ไปดว้ยก็ได ้

(โปรดระวังข้าวหกใส่แป้นพิมพ์

ดว้ย) 

  

ประโยชน์ของ E-learning 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยการใชส่ื้อ Multimedia อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

และคลงัความรู้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตสนบั สนุนการเรียนการสอนของครูและนกัเรียน  

2. เกิดเครือข่ายของความรู้ คลงัความรู้ท่ีถูกสร้างและจดัเก็บบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตน้ี

สามารถแลกเปล่ียนความรู้กนัและกนัได ้และ ความรู้จากแหล่งน้ีจะทนัสมยักวา่เอกสารตาํราทัว่ไป 

เพราะขอ้มูลมีการปรับปรุง (update) เป็นประจาํ  
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3. ส่งเสริมผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้สืบค้นวิชาความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วย

ตนเองอาศยัส่ือ และ IT ทางการศึกษา โดยมีครู อาจารยเ์ป็นท่ีปรึกษา และช้ีแนะแนวทาง  

4. สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาระหวา่งชนบทและเมือง โดยฝึกอบรมครู/อาจารยใ์น

ชนบทให้มีความสามารถเช่ือมต่อเขา้ไป ศึกษาหาความรู้ในเครือข่าย อินเตอร์เน็ตได ้ส่ิงเหล่าน้ีจะ

ช่วยให้เด็กในชนบทไดเ้รียนรู้ ไดเ้ครือข่ายสารสนเทศเพิ่มและกระจาย โอกาสทางการศึกษาให้คน

ไทยทั้งในเมืองและชนบท  

5. ใชท้รัพยากรทางการศึกษาร่วมกนั เน่ืองจากมีคลงัความรู้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบริการ

ให้คนให้คนทัว่โลก สามารถนาํไปใช้ ประโยชน์ร่วมกนัได ้สอดคลอ้งและสนับสนุนการปฏิรูป

การศึกษา เน่ืองจากเป็นการนาํ IT มาส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ 

ตามอธัยาศยั ตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติฉบบัใหม่ พ.ศ.2542  

ข้อดีของ e-learning 

1.  การมีปฏิสัมพนัธ์ในการเรียน การเรียนทาง e-learning เป็นการเรียนการสอนท่ีเรียกไดว้่า

เหมือนกบัการเรียนปกติในเร่ืองของเน้ือหาการเรียน เพราะอยา่ลืมนะครับว่า คนท่ีทาํบทเรียนก็คือ

คุณครูท่านเดิมของเรานัน่เอง แต่จะเป็นการเรียนโดยไม่ไดเ้ห็นหนา้กนัตลอดเวลาเท่านั้นเอง แต่ใน

เร่ืองของการมีปฏิสัมพนัธ์ การพูดคุยติดต่อระหว่างเรากบัคุณครูก็ยงัคงเหมือเดิม หรือมากกวา่เสีย

ดว้ยซํ้ า ถา้เป็นการเรียนในห้องเรียนปกติ เวลาเรียนเกิดขอ้สงสัยข้ึนมา จะเกิดอาการไม่กลา้ถาม 

เพราะกลวั หรือเกรงใจคนรอบขา้ง แต่ถา้เป็นการเรียนแบบ สามารถท่ีจะคลิกยอ้นกลบัไปเรียนใหม่

ได ้ผูส้อนก็พูดใหม่อีกรอบโดยไม่มีใครเห็นหรือไดย้ิน และถา้ตอ้งการถามหรือตอ้งการนดัหมาย

เป็นการส่วนตวัก็สามารถทาํไดโ้ดยการส่งอีเมลไ์ปหาผูส้อน ผูส้นก็จะตอบกลบัมา 

2.  เป็นรูปแบบการเรียนการสอนใหม่การเรียนการสอนในโลกปัจจุบนั มีอยูแ่ต่ในหอ้งเรียน

ไม่ได ้โลกหมุนไป  ไหนต่อไหนแลว้ e-learning ก็สามารถตอบสนองความตอ้งการไดเ้ป็นอยา่งดี 

นกัเรียนก็จะเรียนไดอ้ยา่งไม่เบ่ือ เพราะมีการสาธิต มีการแสดงใหดู้ด และมีการใหท้ดลองทาํจริงซํ้ า

ก่ีคร้ังก็ได ้จนกวา่จะชาํนาญ แต่ทั้งน้ีก็ตอ้งข้ึนอยูก่บัการออกแบบบทเรียน และการใชเ้ทคนิคต่างๆ 

ใหเ้หมาะสมของคนท่ีเป็นคนพฒันาแบบเรียนนั้นดว้ย 

3.  ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตวัเองผูเ้รียนตอ้งพยายามทาํความเขา้ใจบทเรียนดว้ยตวัเองพร้อมๆ 

ไปกบัขอ้มูลหรือแบบเรียนท่ีมีในคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นการฝึกการคิดใหเ้ป็นระบบระเบียบอยา่งหน่ึง

ของนกัเรียนซ่ึงในหอ้งเรียนปกติจะทาํไดย้ากหรือถา้ทาํไดก้็จะเป็นเฉพาะนกัเรียนในบางกลุ่มบาง

คน แต่ถา้เป็น e-learning นกัเรียนจะมีแนวโนม้และมีเปอร์เซ็นตก์ารใชค้วามคิดมากข้ึน เพราะอยา่ง

นอ้ยก็ไม่อายใคร สามารถท่ีจะเรียนซํ้ าแลว้ซํ้ าอีกได ้เหมือนถามใหคุ้ณครูอธิบายซํ้ าเป็นร้อยรอบ
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โดยคุณครูจะมีอารมณ์เยน็ อารมณ์ดีมาก สามารถตอบคาํถาม สามารถอธิบายไดโ้ดยไม่หงุดหงิด 

เพราะเป้าหมายของการเรียนการสอนส่วนใหญ่ตอ้งการทาํใหผู้เ้รียนมีความรู้ตามท่ีสอน และไดใ้ช้

ความคิดเขา้ใจตามท่ีสอนเป็นหลกัอยูแ่ลว้ 

4.  สะดวกสบาย จะเรียนเม่ือไร ท่ีไหนก็ไดเ้ม่ือเป็นการเรียนดว้ยตวัเองทางคอมพิวเตอร์แลว้

นกัเรียนก็สามารถเรียนเม่ือไร และท่ีไหนก็ได ้คือถา้ไม่พร้อมก็ยงัไมต้อ้งเรียนอยา่งเช่น ไม่สบาย 

หรือไม่สบายใจ เหน่ือย หรือแมแ้ต่หิว ก็พกัผอ่นหรือทานอาหารให้อ่ิมสบายก่อน แลว้ค่อยเรียนก็

ได ้ไม่มีใครบงัคบั ถา้ไม่ได ้  เรียนผา่นทางอินเตอร์เน็ต แบบเรียน ก็มกัจะอยูใ่นรูปของแผน่ซีดีรอม 

แผน่เล็กๆ ซ่ึงสามารถพกติดตวัไป หาคอมพิวเตอร์เรียนท่ีไหนก็ได ้หรือแมแ้ต่ถา้เป็นการเรียนผา่น

ทางอินเตอร์เน็ตก็ยิง่ดีใหญ่ สามารถไปไหนมาไหนโดยไม่ตอ้งมีแบบเรียนติดตวัเลย เพียงเขา้ไปใน

โลกของอินเตอร์เน็ต ก็สามารถเรียนไดแ้ลว้ เป็นมาตรฐานเดียวกนัไม่วา่เรียนจากท่ีไหนของโลก 

5.  ประหยดัทั้งเวลาและค่าใชจ่้ายถา้เป็นการเรียนในห้องเรียนแบบปกติ ทุกคนจะตอ้งมาอยูท่ี่

เดียวกนัจึงจะทาํการเรียนการสอนกนัได ้นกัเรียนแต่ละคน บา้นไม่ไดอ้ยูใ่กลโ้รงเรียนกนัทุกคน 

ตอ้งใชเ้วลาในการเดินทาง และยงัตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเดินทางอีกดว้ยใหป้ระโยชน์ เพราะ

บทเรียนจะเป็นมาตรฐานเดียวกนั ไม่ข้ึนกบัโรงเรียนวา่ดงั หรือไม่ดงัก็เรียนเหมือนกนัหมด นกัเรียน

ก็จะประหยดัเวลาในการเดินทางได ้ไม่เสียเงิน และไม่เสียแรง ปลอดภยัไม่ตอ้งเส่ียงภยักบัการนัง่

รถบนถนน 

6.  สามารถคน้ขอ้มูลเพิ่มเติมด้วยไฮเปอร์ลิงก์เป็นการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต ดงันั้นถา้มีการ

ออกแบบบทเรียนท่ีดี เม่ือมีการอา้งหรือแนะนาํให้ไปอ่านอะไรเพิ่ม ผูพ้ฒันาก็สามารถทาํไฮเปอร์

สิงกน์ั้นไดท้นัที คนท่ีเล่นอินเทอร์เน็ตบ่อยๆ เขาจะมีความอยากคลิกเจา้ตวัอกัษรสีนํ้ าเงินท่ีมีขีดเส้น

ใตเ้ส้น 

7. คุณสามารถเลือกเรียนไดต้ามศกัยภาพของตวัเองในกรณีท่ี เรียนไม่ทนั ไม่รู้เร่ือง หรือรู้อยู่

แลว้ ไม่ไปเร่ืองใหม่เสียที ส่ิงเหล่าน้ีจะทาํให้เกิดอาการเบ่ือไม่อยากเรียน หรือเกิดอาการง่วงนอน  

ระบบ e-learning สามารถช่วยได ้เพราะนกัเรียนสามารถกระโดดขา้มบทเรียนท่ีรู้อยูแ่ลว้ไปเรียน

เร่ืองท่ีต้องการรู้ หรือเ ร่ืองท่ียากๆ ได้เลย ไม่ต้องเรียนเร่ืองเดิมให้เสียเวลา และง่วงหน้า

จอคอมพิวเตอร์อีก และสาํหรับคนท่ีไม่ค่อยรู้เร่ืองก็สามารถเรียนแลว้เรียนอีกได ้ 

   8.  การรู้จกัใชเ้คร่ืองมือช่วยเหลือ (Sensitive Help หรือ Electronic Performance Support 

System)ลกัษณะของการมีระบบความช่วยเหลือเพื่อช่วยให้นกัเรียนสามารถสอบถามได ้เหมือนกบั

การเรียนในหอ้งเรียนท่ีนกัเรียนมีปัญหาแลว้ถามอาจารย ์แต่เป็นคาํถามท่ีถามคอมพิวเตอร์ แลว้ก็ได้

คาํตอบมาผ่านทางคอมพิวเตอร์ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถท่ีจะอยากรู้อยากเห็นอยาก

คน้หาคาํตอบได้เพราะสามารถถามในระบบความช่วยเหลือน้ีได้ และการเป็นนักตั้งคาํถามท่ีดี 
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สามารถนาํไปใชใ้นอนาคตในเร่ืองอ่ืนๆ ไดด้ว้ย แต่ตอ้งข้ึนอยูก่บัวา่อาจารยผ์ูเ้ป็นเจา้ของหลกัสูตร มี

การออกแบบและมีคาํถามคาํตอบต่างๆ ไวร้องรับความตอ้งการน้ีอย่างดีหรือไม่ แต่ถ้าเป็นตาม

มาตรฐานแลว้ 

   9.  สามารถใช้อินเตอร์เน็ตไดด้ว้ยการเรียนทาง  e-learning เป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนมี

ความรู้ ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ดา้นอินเตอร์เน็ตไดแ้น่นอน เพราะถา้ใช้ไม่เป็น ก็

เรียนไม่ได้ ความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ด้านอินเทอร์เน็ตทุกวนัน้ีเป็นเร่ืองธรรมดา คอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ตกลายเป็นมาตรฐานทัว่ไปท่ีคนจะหางานทาํได ้คนจะทาํงานไดค้วรจะเป็น ดงันั้นการ

เรียนผา่น e-learning ก็จะช่วยใหน้กัเรียนไดฝึ้กหาประสบการณ์การใชง้านคอมพิวเตอร์เพื่อนาํไปใช้

ในการหางานทาํ ในการทาํงานในอนาคตได ้

  10. สร้างความรับผิดชอบ ความมัน่ใจในตวัเอง เป็นการรวบรวมทุกขอ้เขา้มาดว้ยกนั คือ                 

e-learning เป็นการเรียนดว้ยตวัเอง อยากเรียนเม่ือไรก็ได ้ตอนไหนก็ได ้ท่ีไหนก็ได ้เรียนบ่อยแค่

ไหนก็ได้ อยากเรียนบทไหนก่อนหลงั เรียนซํ้ าไปซํ้ ามาอีกก็ได้ ผลก็คือ จะช่วยฝึกให้นักเรียนมี

ความรับผดิชอบในตวัเอง ไม่มีใครบงัคบั ถา้นาํไปใชใ้หถู้กตอ้ง 

 11. เป็นแหล่งความรู้ของผูเ้รียน (Knowledge Based) โดยท่ีอินเตอร์เน็ตถือเป็นแหล่ง

ความรู้ท่ียิ่งใหญ่กวา้งขวางท่ีสุดในโลก ท่ีผูเ้รียนควรไดรู้้จดัศึกษาแสวงหา วิเคราะห์และสร้างองค์

ความรู้ไดเ้ป็น อยา่งดี 

 12. เป็นห้องปฏิบติัการของผูเ้รียน (Virtual Lab) ในโลกของอินเตอร์เน็ตผูเ้รียนสามารถ

เรียนรู้ ฝึกฝนทกัษะ และปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมากมายโดยมีแหล่งความรู้ท่ีกวา้งขวาง แต่

อย่างไรก็ตาม การท่ีผูเ้รียนจะไดฝึ้กฝนและปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ นั้นอาจตอ้งอยู่ในความดูแล การ

กาํกบั แนะนาํติดตามของครู ผูส้อนดว้ย จึงจะทาํใหกิ้จกรรมต่าง ๆ มีส่วนเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 13. เป็นส่วนของห้องปฏิบติัการจาํลองสภาพต่างๆ (Sim Lab) ในโลกของคอมพิวเตอร์

สามารถกระทําส่ิงต่าง ๆ ได้ในขณะท่ีโลกท่ีเป็นจริงไม่สามารถกระทําได้ เช่น การจําลอง

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่นการเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต การเกิดภูเขาไฟระเบิด ระบบสุริยะ

จักรวาล ฯลฯ หรือเหตุการณ์ท่ีอันตราย เช่น การเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ หรือ การถ่ายทอด

จินตนาการออกมาเป็นภาพท่ีชัดเจนเสมือนจริง ทาํให้การเรียนรู้ และความคิดของมนุษยเ์ป็นไป

อยา่งกวา้งขวาง ไร้ขอบเขต และขอ้จาํกดัมากข้ึน 

 14. นาํผูเ้รียนออกไปสู่โลกกวา้ง (Reaching out) เป็นการเปิดประตูห้องเรียนออกไปสัมผสั

กบัความเป็นไปของโลก ศึกษาส่ิงท่ีเป็นอยู่จริงๆท่ีไม่ได้มีอยู่เฉพาะแต่ในห้องเรียน หรือหนังสือ
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เรียนเท่านั้น แต่เป็นการศึกษาความรู้ท่ีเป็นอยูจ่ริง ทาํใหรู้้เท่าทนัความเป็นไปความเปล่ียนแปลงของ

โลก และรู้จกัโลกท่ีเราอยูม่ากข้ึน  

 15. นาํโลกกวา้งมาสู่ห้องเรียน (Reaching within) เป็นการดึงเอาเร่ืองท่ีอยูไ่กลตวั ไกลจาก

ประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนจะสัมผสัไดจ้ริง ๆ มาสู่ห้องเรียนทาํให้มีความรู้กวา้งขวาง และรู้จกันาํมาใช้

ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจาํวนัมากข้ึน ซ่ึงในโลก

ปัจจุบนัเราจะพบวา่ ผูท่ี้มีขอ้มูลมากกวา่ยอ่มไดเ้ปรียบ และผูท่ี้มีขอ้มูลมากท่ีสุดจะไดเ้ปรียบกวา่ แต่

ท่ียิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือผูท่ี้มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และใช้ขอ้มูลเป็นจะได้เปรียบท่ีสุด ดงันั้น นอกจาก

ผูเ้รียนจะรู้จกัแสวงหาขอ้มูลแลว้ ยงัตอ้ง รู้จกัวเิคราะห์ความถูกตอ้ง เหมาะสมของขอ้มูลท่ีมีอยู ่และ

สามารถนาํขอ้มูลไปใช ้จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด 

 16. เป็นเวทีการแสดงออก (Performance) ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นระบบท่ีเช่ือมโยงโลก

ทั้งหมด เขา้ดว้ยกนัทาํใหร้ะยะทางไม่เป็นปัญหาในการติดต่อส่ือสารอีกต่อไป ผูเ้รียนสามารถแสดง

ความคิดเห็น แสดงผลงาน แสดงทกัษะ ความรู้ ความสามารถออกไปสู่การรับรู้ของผูค้นไดอ้ยา่งไร้

ขอบเขตทาํใหไ้ดรั้บการยอมรับมากข้ึนรวมถึงมีโอกาสท่ีจะกา้วหนา้และประสบความสําเร็จไดม้าก

ข้ึน และในการจดัการเรียนรู้ e-learning นั้น ครูผูส้อนจาํเป็นตอ้งปรับแนวคิด ปรัชญาเก่ียวกบัการ

เรียนการสอนไปบา้งและยอมรับขอ้จาํกดับางประการเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน โดยปรับ

แนวคิด เก่ียวกบัเร่ืองต่อไปน้ี 

     16.1 เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีทดแทนการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อให้ผูเ้รียนมี

ทางเลือกใหม่ในการเรียนรู้ท่ีไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาจากครูผูส้อนแต่

เพียงอย่างเดียว แต่ ผูเ้รียนยงัสามารถเรียนรู้ไดจ้ากส่ิงแวดลอ้ม จากแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ท่ีอยูร่อบตวั 

รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ในอินเตอร์เน็ตอีกดว้ย ท่ีกล่าวเช่นน้ีไม่ได้หมายความว่า ไม่จาํเป็นตอ้งมีการ

เรียนการสอนในชั้นเรียน เพียงแต่ตอ้งการให้เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของการศึกษาเรียนรู้ของผูเ้รียน 

เป็นการพฒันาเพิ่มศกัยภาพในการเรียนรู้เพิ่มเติมจากในชั้นเรียน นอกจากน้ี การจดัการเรียนรู้ใน

ลักษณะอ่ืน ๆ ให้หลากหลายออกไปก็จะเป็นการกระตุ้นให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งข้ึน 

     16.2 เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ความมุ่งหมายของการสอน 

รายบุคคลนั้นจะยึดหลกัวา่ “ผูเ้รียนตอ้งมีความรับผิดชอบในการเรียนดว้ยตนเอง ไดมี้โอกาสเรียน

ตามลาํพงั จะตอ้งเป็นการสนบัสนุน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเป็นผูเ้รียนตลอดชีวิต มากวา่เป็นผูเ้รียนท่ีอยู่

ภายใตก้ารบงัคบัตลอดเวลา เป็นการเน้นการเรียนมากกวา่การสอน เน้นในเร่ืองความสนใจ ความ

ต้องการและความรู้สึกของผู ้เรียนเป็นเร่ืองสําคัญอันดับแรก และผู ้เรียนได้รับการประเมิน

ความก้าวหน้าด้วยตนเอง”ดังนั้ น ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู ้เรียนจึงเป็น

คุณลกัษณะสาํคญัต่อการเรียนรู้เป็นรายบุคคลท่ีควรเนน้ในโลกยุคปัจจุบนัเป็นอยา่งยิ่ง แต่อยา่งไรก็
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ตาม การเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นส่ิงท่ีดี แต่การรู้จกัแต่ ตนเอง มีเฉพาะโลกของตวัเอง ขาดความเขา้ใจ

ต่อผูอ่ื้น ขาดการคิดแบบองคร์วมก็เป็นส่ิงท่ีครูผูส้อนตอ้งพึงตระหนกั 

 16.3 เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีครูผูส้อนเปล่ียนบทบาทจาก “ผูส้อน” (Teacher) เป็น “ผู ้

แนะนาํ” (Facilitator) การเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้น ครูมกัจะเป็นผูมี้บทบาทมากท่ีสุดในชั้น

เรียน ทาํให ้ชั้นเรียนเป็นกิจกรรมสาํคญัของผูส้อนไม่ใช่ผูเ้รียน และผูเ้รียนแต่ละคนก็จะมีโอกาสใน

การเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะการเรียน (Learning Style) ของแต่ละคน การจดัการ

เรียนรู้ e-learning จะทาํให้ผูเ้รียนเป็น ผูค้วบคุมการเรียนรู้ของตนเองได ้ไม่ข้ึนอยู่กบัผูอ่ื้น ดงันั้น 

บทบาทของครูในการสอนจะเปล่ียนไป ครูจะเป็นผูแ้นะนาํวิธีการเรียน เสนอแนวทางการเรียนรู้ 

ตลอดจนอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

  16.4 เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเปล่ียนบทบาทจาก “ผูเ้รียน” (Learner) เป็น “ผูแ้สวงหา” 

(Researcher) เม่ือบทบาทของครูเปล่ียน บทบาทของผูเ้รียนก็ควรเปล่ียนตาม โดยผูเ้รียนจะไม่เป็น

ผูเ้รียนท่ีคอยแต่รับการสอน แต่จะมีบทบาทเป็นผูศึ้กษา ผูค้น้ควา้ เสาะแสวงหาความรู้ สร้างองค์

ความรู้และใชอ้งคค์วามรู้นั้น ๆ ดว้ยตนเอง 

 16.5 เป็นการยา้ยฐานการสอนจากห้องเรียนจริง (Classroom-Based Instruction)ไปสู่

ห้องเรียนเสมือนบนเวบ็ (Web-Based Instruction) e-learning เป็นการเรียนการสอนผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตโดยท่ีผูเ้รียนเป็นผูศึ้กษาหาความรู้จากบทเรียนออนไลน์ท่ีผูส้อนจดัเตรียมไว ้และระบบ

การติดต่อส่ือสารท่ีสามารถโตต้อบกนัได ้ทาํให้มีลกัษณะเหมือนกบัห้องเรียนห้องหน่ึง ซ่ึงเรียกว่า 

ห้องเรียนเสมือน (Virtual classroom) ในการเรียนรู้ลกัษณะน้ี ครูตอ้งยอมรับขอ้จาํกดับางประการ 

เช่น ครูไม่ได้เป็นผูค้วบคุม ชั้นเรียน ครูจะไม่ไดเ้ป็นผูค้อยสอดส่อง สังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน 

อย่างไรก็ตามก็ยงัมีพฤติกรรมท่ีครูสามารถประเมินได้ เช่น ความรับผิดชอบ ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ความพากเพียรพยายาม ความสนใจ ความร่วมมือ ฯลฯ ท่ีสามารถประเมินไดจ้ากผลงานของผูเ้รียน 

และการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัทางระบบอินเตอร์เน็ต 

 16.6 เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีผสมผสานความร่วมมือหลายฝ่าย การจดัการเรียนรู้ e-learning 

มีองค์ประกอบหลายประการ นอกจากผู ้รู้  ผู ้เ ช่ียวชาญในเน้ือหาแล้ว ยงัต้องมีผู ้ดูแลระบบ

โปรแกรมเมอร์ ผูช่้วยในการผลิตบทเรียน รวมถึงผูรู้้ ผูเ้ช่ียวชาญภายนอก และผูป้กครอง ท่ีจะตอ้งมี

ส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพราะเม่ือการจดัการเรียนรู้ไม่ไดจ้าํกดั

อยูแ่ต่ในชั้นเรียนหรือใน โรงเรียนแลว้ผูมี้ส่วนร่วมก็จะไม่ไดมี้จาํกดัอยูแ่ค่ครูกบันกัเรียนอีกต่อไป 
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ลกัษณะสําคัญของ e-learning 

ลกัษณะสาํคญัของ E-learning ท่ีดีประกอบไปดว้ยลกัษณะสาํคญั ดงัน้ี 

 1. Anywhere, Anytime หมายถึง E-learning ควรตอ้งช่วยขยายโอกาสในการเขา้ถึงเน้ือหาการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนได้จริง ในท่ีน้ีหมายรวมถึงการท่ีผูเ้รียนสามารถเรียกดูเน้ือหาตามความสะดวกของ

ผูเ้รียน ยกตวัอยา่ง เช่น ในประเทศไทย ควรมีการใชเ้ทคโนโลยีการนาํเสนอเน้ือหาท่ีสามารถเรียกดูไดท้ั้ง

ขณะท่ีออนไลน์ (เคร่ืองมีการต่อเช่ือมกบัเครือข่าย) และในขณะท่ีออฟไลน์ (เคร่ืองไม่มีการต่อเช่ือมกบั

เครือข่าย)  

 2. Multimedia หมายถึง e-learning ควรตอ้งมีการนาํเสนอเน้ือหาโดย ใชป้ระโยชน์จากส่ือประสม

เพื่อช่วยในการประมวลผลสารสนเทศ ของผูเ้รียนเพื่อใหเ้กิดความคงทนในการเรียนรู้ไดดี้ข้ึน 

 3. Non-linear หมายถึง e-learning ควรตอ้งมีการนาํเสนอเน้ือหาในลกัษณะท่ีไม่เป็นเชิงเส้นตรง 

กล่าวคือ ผูเ้รียน สามารถเขา้ถึงเน้ือหาตามความตอ้งการโดย e-learning จะตอ้งจดัหาการเช่ือมโยงท่ี

ยดืหยุน่แก่ผูเ้รียน 

 4. Interaction หมายถึง e-learning ควรตอ้งมีการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนโตต้อบ (มีปฏิสัมพนัธ์) กบั

เน้ือหาหรือกบัผูอ่ื้นได ้กล่าวคือ  

      - e-learning ควรตอ้งมีการออกแบบกิจกรรมซ่ึงผูเ้รียนสามารถโตต้อบกบัเน้ือหา รวมทั้งมีการ

จดัเตรียมแบบฝึกหดั และแบบทดสอบใหผู้เ้รียนสามารถตรวจสอบความเขา้ใจดว้ยตนเองได ้

      - e-learning ควรตอ้งมีการจดัหาเคร่ืองมือในการใหช่้องทางแก่ผูเ้รียนในการติดต่อส่ือสารเพื่อ

การปรึกษา อภิปราย ซกัถาม แสดงความคิดเห็นกบัผูส้อน วทิยากร ผูเ้ช่ียวชาญ หรือเพื่อน ๆ 

 5. Immediate Response หมายถึง e-learning ควรตอ้งมีการออกแบบให้มีการทดสอบ การวดัผล

และการประเมินผล ซ่ึงให้ผลป้อนกลบัโดยทนัทีแก่ผูเ้รียนไม่วา่จะอยูใ่นลกัษณะของแบบทดสอบก่อน

เรียน (Pre-test) หรือแบบทดสอบหลงัเรียน (Posttest) เป็นตน้ 

การเรียนรู้โดยผา่นเทคโนโลยกีารศึกษาเพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษยน์ั้น เป็นส่ิงท่ีมีความ

จาํเป็นอยา่งมากสาํหรับโลกยคุน้ี และ e-learning น้ีก็จะเป็นเส้นทางหน่ึงท่ีช่วยพฒันาแต่ละประเทศ

ใหส้ามารถเขา้สู่สังคมยคุ IT ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้น IT เพื่อการศึกษาในหลาย ๆ รูปแบบจึง

ถูกนาํมาใชใ้นการเรียนการสอนมากยิง่ข้ึนเร่ือยๆ ทั้งน้ีก็เพื่อจะเป็นการเตรียมความพร้อม ทรัพยากร

มนุษย ์ใหพ้ร้อมท่ีจะเขา้สู่สังคมยคุต่อไปซ่ึงเป็นยคุของเทคโนโลยชีีวภาพ (Biotechnology) ท่ีมีผล

ต่อการเปล่ียนแปลงสังคมมนุษยอี์กมากมายท่ีสุดเท่าท่ีจะคาดการณ์ไดใ้นขณะน้ี 
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ระบบจัดการบทเรียน (Learning Management System: LMS) 

              LMS เป็นระบบจดัการเรียนการสอน Online เป็นซอฟตแ์วร์เพื่อการบริหารจดัการเรียนการ

สอนผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ระบบดงักล่าวมกัจะประกอบไปดว้ยเคร่ืองมืออาํนวยความสะดวก

ใหแ้ก่ผูส้อน ผูเ้รียน และผูดู้แลระบบ ผูส้อนสามารถนาํเน้ือหาและส่ือการสอนข้ึนเวบ็ไซดร์ายวชิา

ตามท่ีไดข้อให้ระบบจดัไวใ้หโ้ดยสะดวก ผูเ้รียนเขา้ถึงเน้ือหา กิจกรรมต่าง ๆ ไดโ้ดยผา่นเวบ็ ผูส้อน

และผูเ้รียนติดต่อส่ือสารกนัไดผ้า่นทางเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีระบบจดัไวใ้ห ้นอกจากนั้นแลว้ยงัมี

องคป์ระกอบท่ีสาํคญัคือการเก็บบนัทึกขอ้มูลกิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนไวบ้นระบบ เพื่อผูส้อน

สามารถนาํไปวเิคราะห์เพื่อติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนในรายวชิานั้นไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ ระบบจดัการบทเรียนจะทาํหนา้ท่ีเหมือนกบัโรงเรียนแห่งหน่ึงท่ีประกอบไปดว้ย

ระบบจดัการดา้นต่าง ๆ ท่ีสาํคญัอยู ่3 ระบบ คือ 

              1. ระบบจดัการหลกัสูตร เป็นส่วนของการจดัการเก่ียวกบัระบบการเรียนการสอน ซ่ึงเป็น

หนา้ท่ีของครูผูส้อน ท่ีจะเป็นผูจ้ดัทาํ ระบบจดัการหลกัสูตรถือเป็นหวัใจสาํคญัของ e-learning โดย

ประกอบไปดว้ยระบบยอ่ย ๆ 2 ระบบ คือ 

                  1.1 ระบบจดัการบทเรียน เป็นระบบการจดัทาํบทเรียนโดยการศึกษา วเิคราะห์เน้ือหา

จากหลกัสูตรแลว้ กาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ จดัทาํส่ือ จดัหา

แหล่งขอ้มูล แหล่งเรียนรู้ท่ีสําคญัและจาํเป็น รวมถึงการตกแต่งหนา้ WebPages ใหจู้งใจในการเรียน 

                   1.2 ระบบการวดัและประเมินการเรียนรู้ เป็นระบบการจดัทาํแบบฝึกหดั แบบทดสอบ

สาํหรับผูเ้รียน เพื่อฝึกทกัษะ ความสามารถในการคิด รวมถึงเป็นการวดัความรู้ ความคิดผูเ้รียนท่ีได้

เรียนรู้จากบทเรียน เป็นการประเมินศกัยภาพในการเรียนรู้ของผูเ้รียน และผูเ้รียนจะทราบผลการ

ทดสอบทนัทีหลงัจากสอบเสร็จ หรืออาจมีการเฉลยคาํตอบ หรือวธีิการอ่ืน ๆ แลว้แต่การออกแบบ

ระบบของผูส้อน 

             2. ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นระบบช่วยเหลือในการจดัทาํบทเรียนของครูผูส้อน และ

ช่วยในการเรียนรู้ของผูเ้รียน ประกอบดว้ยโปรแกรมจดัทาํบทเรียน ท่ีครูผูส้อนสามารถบรรจุขอ้มูล 

เน้ือหา คาํสั่งกิจกรรม และขอ้มูลอ่ืน ๆ ลงในระบบไดโ้ดยง่าย รวมถึงการใส่ภาพประกอบ 

ภาพเคล่ือนไหว วดีิโอ หรือไฟลข์อ้มูลต่าง ๆ ซ่ึงผูเ้รียนก็สามารถสร้างเน้ือหาตามท่ีครูผูส้อนกาํหนด

กิจกรรมไวไ้ดด้ว้ยวธีิการเดียวกนักบัครูผูส้อน นอกจากน้ี ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ยงัมีระบบการ

ติดต่อส่ือสารระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนไดแ้ก่ กระดานข่าว (Web board) กระดานสนทนา (Chat) 

จดหมายอิเลคทรอนิกส์                 (e-mail) และ/หรือ การติดต่อผา่นกลอ้งวิดีโอ (Web cam) ในกรณี

ท่ีใชเ้ครือข่ายสัญญาณความเร็วสูง 

              3. ระบบจดัการขอ้มูล เป็นระบบจดัการดา้นฐานขอ้มูล ซ่ึงจะเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ของ
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ครู 

ผูส้อน ขอ้มูลของผูเ้รียน สถิติต่าง ๆ เช่น สถิติการเขา้มาเรียน วนัท่ี เวลา ระยะเวลา ขอ้มูลส่วนตวั 

รหสัผา่น สถิติการทาํแบบฝึกหดั แบบทดสอบ คะแนนท่ีได ้ฯลฯ  

Moodle คืออะไร 

 Moodle (Modular Objected Dynamic Learning Environment) คือระบบจดัการเรียนการ

สอน  

(LMS)  หรือ ระบบจดัการคอร์ส (CMS) ท่ีช่วยในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในระบบการ

เรียนแบบออนไลน์ใหมี้บรรยากาศเหมือนเรียนในหอ้งเรียนผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

Dr.Martin  Dougiamas เป็นผูพ้ฒันา ผูดู้แลระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Curtin University 

ประเทศ 

ออสเตรเลีย  

              ความสามารถ 

             1. สามารถนาํเอกสารหรือไฟลรู์ปแบบต่างๆ เขา้ไปได ้เช่น Word, PowerPoint, PDF, 

Webpage (html) Video และ  Image  

2. มีระบบติดต่อส่ือสารครบทุกประเภท เช่น Webboard, Chat etc.  

3. มีระบบการทาํแบบฝึกหดั และแบบทดสอบ  ส่งและรับการบา้น  

4. มีการ UPLOAD ข้ึนเคร่ืองแม่ข่าย ไดโ้ดยใช ้Zip  

5. มีการปรับโปรแกรมเป็นภาษาไทยท่ีใชง้านไดดี้  

ปรัชญาการสร้าง Moodle 

1. การเรียนรู้แบบสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง(Constructivism)  

คนเรานั้นจะมีการสร้างความรู้ใหม่เสมอหากมีสภาวะแวดลอ้มเอ้ืออาํนวย การเรียนรู้

แบบเดิมท่ีมาจากการ ฟัง เห็น ลว้นเป็นการเรียนรู้ทางเดียวนัน่คือเราเป็นผูรั้บสารและเก็บเอาไวจึ้งมี

การเรียกผูท่ี้มีความจาํดีวา่ “พจนานุกรมเดินได”้ หากแต่เราจะเรียนรู้ไดม้ากกวา่หากเป็นการ

ถ่ายทอดจากสมองสู่สมองนัน่คือม่ีการแลกเปล่ียนทศันะและเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูอ่ื้น 

2. การเรียนรู้แบบคิดเอง สร้างเอง (Constructionvism)  

การเรียนรู้แบบคิดเองสร้างเองคือการเรียนรู้ดว้ยการลงมือทาํไม่วา่จะเป็นการพดู การโพสต์

แสดงความคิดเห็นบนกระดานเสวนา ตวัอยา่งเช่น ปกติอ่านหนงัสือพอวางหนงัสือก็จะลืม แต่ถา้ได้

อธิบายใหค้นอ่ืนฟังจะทาํให้จาํไดม้ากข้ึน 

3. การเรียนรู้แบบสร้างองคค์วามรู้ในสังคม (Social Constructivism)  
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4. การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นหมู่คณะโดยอาศยัหลกัการวา่ความสาํเร็จของหมู่คณะคือ

ความสาํเร็จของตน  

4.1 ทุกคนสามารถเป็นครูและนกัเรียนไดใ้นเวลาเดียวกนั  

4.2 เรียนรู้ดว้ยการสร้างส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหผู้อ่ื้นเห็น  

4.3 เรียนรู้ดว้ยการสังเกตการณ์การกระทาํของเพื่อนร่วมชั้นเรียน  

4.4 เช่ือมโยงความรู้ใหม่กบับริบทส่วนบุคคลของผูเ้รียน (เรียกวา่ transformative 

knowledge  

and constructivism)  

4.5 มีความสามารถในการปรับเปล่ียนและปรับแต่งได ้เน่ืองจากทุกคนในหอ้งเรียน

ออนไลน์ 

มีส่วนร่วมในการสร้างห้องเรียน 

               5. การเช่ือมโยงและการแยกส่วน (Connected and Separated Knowing)  ผูท่ี้มีพฤติกรรม

แบบเช่ือมโยงภายในกลุ่มจะเป็นผูท่ี้ช่วยกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้นอกจากจะทาํใหค้นในกลุ่มมี

ความสนิทสนมกนัมากข้ึนแลว้ยงัช่วยใหแ้ต่ละคนไดส้ะทอ้นความคิดของตน 

บทบาทของ Moodle 

Moodle ไม่ใช่เคร่ืองมือท่ีนาํมาทดแทนบทเรียนในห้องเรียน แต่เป็นเคร่ืองมือท่ีนาํมาช่วย

เสริม 

การเรียนในหอ้งเรียน ผูส้อนตอ้งวางแผนการสอน ออกแบบการสอนสาํหรับรายวชิาอยา่งเหมาะสม 

มีการโตต้อบกบัผูเ้รียนอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั 

Moodle เป็นซอฟตแ์วร์ Open Source ท่ีใชส้าํหรับทาํคอร์สหรือบทเรียนออนไลน์ ท่ีเรา

เรียกกนัติดปากวา่ระบบ LMS หรือ Learning Management System โดยท่ี moodle นบัเป็นทูลตวั

หน่ึงท่ีมีความสามารถสูง ตามมหาวทิยาลยัและโรงเรียนต่างๆ เลือกใช ้ตวั moodle เองมีระบบ 

Backend (ระบบจดัการคอร์ส ท่ีดีตวัหน่ึง) ผูค้วบคุมสามารถแบ่งแยกระหวา่งอาจารย ์ผูเ้รียน ได้

อยา่งง่าย และเป็นซอร์ฟแวร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิแบบ GPL (General Public License) หรือลิขสิทธ์ิแบบฟรี

นัน่เอง ผูน้าํไปใชส้ามารถพฒันาต่อยอดได ้

               Moodle เป็นเคร่ืองมือท่ีทรงพลงัตวัหน่ึงท่ีนิยมนาํมาทาํระบบ E-learning สาํหรับใชง้าน

ในโรงเรียน สถาบนัการศึกษา บริษทัเอกชน สาํหรับในไทยเราเอง Moodle เป็นทูลท่ีไดรั้บความ

นิยมอยูใ่นอนัดบัตน้ๆ ท่ีสถาบนัการศึกษาต่างๆ เลือกใช ้สาํหรับในการติดตั้ง moodle ในปัจจุบนั 

ผูใ้ชส้ามารถเลือกไดส้องวธีิ คือ วธีิแรกการติดตั้ง moodle แบบเด่ียวๆ (เหมือนในคู่มือดา้นบน) วธีิท่ี

สองคือการติดตั้ง Moodle เป็นโมดูลเสริมเขา้ไปในระบบ CMS ท่ีมีอยูก่่อนหนา้แลว้ 

http://www.opensource.org/
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

      5.1  ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

             พิมพนัธ์ เตชะคุปต์ (2544 : 20) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

(Learning Achievement In Science) หมายถึง ความรู้ความสามารถท่ีผูเ้รียนไดรั้บหลงัการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ ซ่ึงจะทราบว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด ก็อาจจะกระทาํได้โดยวดัได้จากการสอบ

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ 

              กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 4) ไดร้ะบุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวใ้นหนงัสือประมวล

ศพัท์ทางการศึกษาว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสําเร็จหรือความสามารถในการ

กระทาํใด ๆ ท่ีตอ้งอาศยัทกัษะหรือมิฉะนั้นก็ตอ้งอาศยัความรอบรู้ในวชิาใดวชิาหน่ึงโดยเฉพาะ 

            พรรณี  ชูทยั  เจนจิต (2545 : 58) ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็น

คุณลกัษณะและความสามารถของบุคคลท่ีพฒันาการดีข้ึน อนัเกิดจากการเรียนการสอน  การฝึกอบรม 

ซ่ึงประกอบดว้ย ความสามารถทางสมอง ความรู้ ทกัษะ ความรู้สึก และค่านิยมต่าง ๆ  

            ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Academic Achievement) หมายถึง คุณลักษณะและ

ความสามารถของบุคคลอนัเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและ

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดจากการศึกษาอบรม หรือจากการสอบ การวดัผลสัมฤทธ์ิจึงเป็น

การตรวจสอบความสามารถหรือระดบัความสัมฤทธ์ิผล (Level of Accomplishment) ของบุคคลวา่

เรียนรู้แลว้เท่าไร มีความสามารถแค่ไหน ซ่ึงสามารถวดัได ้2 แบบ ตามจุดมุ่งหมายและลกัษณะวิชา

ท่ีสอน คือ 

 1.  การวดัด้านปฏิบติั เป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถในการปฏิบติัหรือ

ทกัษะของผูเ้รียน โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนแสดงความสามารถดงักล่าวในรูปการกระทาํจริงให้

ออกเป็นผลงาน เช่น วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การช่าง เป็นต้น ซ่ึงการวดัต้องใช้ “ข้อสอบ

ภาคปฏิบติั” (Performance Test) 

 2.  การวดัด้านเน้ือหา เป็นการตรวจสอบความสามารถเก่ียวกบัเน้ือหาความรู้ 

(Content) อนัเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนรวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดา้นต่าง ๆ 

สามารถวดัไดโ้ดยใช ้“ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิ” (ไพศาล  หวงัพานิช. 2523 : 137) 
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 จากท่ีกล่าวมาแลว้เก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สรุปไดว้า่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

หมายถึง ผลของความสามารถของบุคคลท่ีตอ้งอาศยัทกัษะ ความรอบรู้ ทศันคติท่ีไดจ้ากการเรียน

การสอน การฝึกฝน อบรมสั่งสอน ทาํใหเ้กิดความสาํเร็จหรือความสามารถในดา้นต่าง ๆ 

            5.2  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพอสรุป 

ไดด้งัน้ี 

 ศึกษาธิการ,กระทรวง (2542 : 9) ไดใ้หค้วามหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนไวว้่า “เป็นแบบทดสอบท่ีมุ่งวดัว่านักเรียนมีความรู้ หรือความสามารถท่ีเกิดจาก      

การเรียนการสอนมากนอ้ยปานใด” 

 วรพจน์  นวลสกุล (2540 : 25) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบท่ีใช้วดัผลสัมฤทธ์ิทาง        

การเรียน หมายถึง แบบทดสอบท่ีใช้วดัความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพทางด้านวิทยาศาสตร์           

ท่ีเกิดข้ึนในตวัผูเ้รียน หลงัจากท่ีผูเ้รียนศึกษาบทเรียนนั้นจบแลว้ แบบทดสอบท่ีใช้วดัจะสอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงค ์ของวชิาวทิยาศาสตร์ 

 สมศกัด์ิ  สินธุระเวชญ ์(2542 : 34) ไดใ้หค้วามหมายแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิวา่  

เป็นแบบทดสอบท่ีวดัความรู้ความสามารถดา้นต่าง ๆ เม่ือไดรั้บประสบการณ์เฉพาะอย่างไปแลว้  

ซ่ึงจะเป็นการวดัความสามารถทางวิชาการต่าง ๆ โดยมุ่งวดัว่านักเรียนมีความรู้หรือมีทกัษะใน   

วชิานั้นมากนอ้ยเพียงใด 

 ชาตรี  เกิดธรรม (2542 : 16) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิว่า  

หมายถึง แบบทดสอบท่ีใชว้ดัปริมาณความรู้ ความสามารถ ทกัษะเก่ียวกบัดา้นวิชาการ ท่ีไดเ้รียนรู้

มาในอดีตว่ารับรู้ไวไ้ดม้ากน้อยเพียงไร โดยทัว่ไปแลว้มกัใชว้ดัหลงัจากทาํกิจกรรมเรียบร้อยแลว้

เพื่อประเมินการเรียนการสอนวา่ไดผ้ลอยา่งไร     

 จากท่ีกล่าวมาแล้วเก่ียวกับแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สรุปได้ว่า

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบท่ีใช้วดัความรู้ความเข้าใจจาก      
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การเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการวดัผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียนท่ีได้รับจากการเรียนรู้ในเน้ือหาวิชา    

นั้น ๆ   

        5.3  ลกัษณะของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทีด่ี 

                  ลว้น  สายยศ และองัคณา  สายยศ (2532 : 47) ไดส้รุปลกัษณะของแบบทดสอบวดัผล 

สัมฤทธ์ิท่ีดีไว ้ดงัน้ี 

                  1.  ความเท่ียงตรง (Validity) เป็นลกัษณะท่ีสําคญัท่ีสุดท่ีทาํให้เคร่ืองมือวดัผลนั้น     

มีคุณภาพ เพราะเป็นการแสดงให้เห็นวา่ เคร่ืองมือวดันั้นสามารถวดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นัน่คือ

วดัได้ตรงและครบถ้วนตามเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั วดัได้ตรงตามจุดประสงค์ วดัได้ตรงตามสภาพ

ความเป็นจริง และวดัแลว้สามารถนาํผลการวดัไปพยากรณ์หรือคาดคะเนอนาคตได ้

                  2.  มีความเช่ือมัน่สูง (Reliability) เคร่ืองมือวดัผลท่ีดีวดัส่ิงเดียวกนัหลาย ๆ คร้ัง 

ผลท่ีไดจ้ากการวดัจะเหมือนกนัหรือแตกต่างกนันอ้ยมาก 

 3.  มีความเป็นปรนยั (Objectivity) เคร่ืองมือท่ีมีความเป็นปรนยัจะมีความชดัเจน

ในตวัเอง เช่น ขอ้สอบท่ีมีความเป็นปรนยั จะมีความชดัเจนอยู ่3 ประการ คือ คาํถามชดัเจนอ่านแลว้

เข้าใจตรงกัน คําตอบแน่นอน ใครตรวจก็ให้คะแนนตรงกัน และประการสุดท้ายคือ แปล

ความหมายคะแนนไดต้รงกนั 

 4.  มีความยากง่ายพอเหมาะ (Difficulty) ไม่ยากเกินไปและไม่ง่ายเกินไป ขอ้สอบ

ข้อใดท่ีมีคนตอบถูกมากแสดงว่าง่าย ข้อท่ีมีคนตอบถูกน้อยแสดงว่ายาก ค่าความยากง่ายของ

ขอ้สอบ (p) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1.00 ขอ้สอบท่ีดีมีค่า p อยูร่ะหวา่ง 0.20 ถึง 0.80 ซ่ึงเป็นขอ้สอบท่ี

ค่อนขา้งยาก ปานกลางและค่อนขา้งง่าย 

 5.  มีอาํนาจจาํแนก (Discrimination) หมายถึง สามารถแบ่งแยกคนออกเป็นประเภท

ต่าง ๆ ไดถู้กตอ้ง ขอ้สอบท่ีจาํแนกได ้หมายถึง ขอ้สอบท่ีคนเก่งตอบถูก คนอ่อนตอบผิด ขอ้สอบท่ี

จาํแนกกลบั คนเก่งจะตอบผดิแต่คนอ่อนจะตอบถูก และขอ้สอบท่ีจาํแนกไม่ได ้คนเก่งและคนอ่อน

จะตอบถูกและผิดพอ ๆ กนั ไม่ค่อยมีความแตกต่างกนัมากนกั อาํนาจจาํแนกของขอ้สอบมีค่า r อยู่

ระหวา่ง -1.00 ถึง +1.00 ค่า r เป็นเคร่ืองหมายลบ หมายความวา่ จาํแนกไม่ได ้คนเก่งตอบถูกนอ้ย

กวา่คนอ่อน r เป็นเคร่ืองหมายลบ หมายความวา่ จาํแนกได ้คนก่งตอบถูกมากกวา่คนอ่อน ขอ้สอบ

ท่ีมีค่า r ใกลศู้นย ์(r =  -0.19 ถึง +0.19) เป็นขอ้สอบท่ีจาํแนกไม่ได ้เพราะคนเก่งตอบถูก  พอ ๆ กบั

คนอ่อน ขอ้สอบท่ีดีควรมีค่า r อยูร่ะหวา่ง 0.20 ถึง 1.00  

 6.  มีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ เคร่ืองมือท่ีสามารถทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีดีท่ีสุด

เช่ือถือไดม้ากโดยใชว้ิธีการท่ีสะดวก รวดเร็ว คล่องตวั แต่เสียเวลานอ้ย ลงทุนน้อยและใชแ้รงงาน

นอ้ย 
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 7.  มีความยุติธรรม (Fair) ไม่เปิดโอกาสให้มีการไดเ้ปรียบเสียเปรียบกนัระหวา่ง    

ผูท่ี้ถูกวดัดว้ยกนั 

 8.  ใชค้าํถามถามลึก (Searching) ขอ้สอบท่ีดีตอ้งการให้ผูต้อบใชค้วามสามารถใน

การคิดคน้ก่อนท่ีจะตอบ 

 9.  ใชค้าํถามย ัว่ย ุ(Examplary) มีลกัษณะท่ีทา้ทายใหผู้ส้อบอยากคิดอยากตอบและ

ทาํดว้ยความเตม็ใจ 

 10.  คาํถามจาํเพาะเจาะจง (Definite) ไม่ถามวงกวา้งเกินไป หรือถามคลุมเครือให้

คิดไดห้ลายแง่หลายมุม 

 จากท่ีกล่าวมาแล้วเก่ียวกับลักษณะของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีดี สรุปได้ว่า

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีดีจะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี มีความเท่ียงตรง มีความเช่ือมัน่สูง มีความเป็น

ปรนยั มีความยากง่ายพอเหมาะ มีอาํนาจจาํแนก มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม ใชค้าํถามถามลึก  

ใชค้าํถามย ัว่ย ุและคาํถามจาํเพาะเจาะจง  

 จากท่ีกล่าวมาแลว้เก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สรุปไดว้า่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เป็นผลการวดัพฤติกรรมดา้นความรู้ ความคิด ความสามารถทั้งหลายของผูเ้รียน คุณลกัษณะดา้นจิต

พิสัย ความสนใจ ทศันคติต่อเน้ือหาวชิาท่ีเรียนในโรงเรียนและระบบการเรียน ความคิดเห็นเก่ียวกบั

ตนเอง และลักษณะบุคลิกภาพ และคุณภาพการสอน การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและ     

การเสริมแรงของครู การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด และรู้ผลวา่ตนเองกระทาํไดถู้กตอ้งหรือไม่ 

 ในการดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ความพึงพอใจเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะช่วยกระตุน้ให้

ผูเ้รียนทาํงานท่ีได้รับมอบหมาย หรือตอ้งการปฏิบติัให้บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ ซ่ึงในปัจจุบนั

ครูผูส้อนเป็นเพียงผูอ้าํนวยความสะดวก หรือให้คาํแนะนาํปรึกษาจึงตอ้งคาํนึงถึงความพึงพอใจใน

การเรียนรู้ 

6  ความพงึพอใจ   

 6.1  ความหมายของความพงึพอใจ 

 เดวสิ (Devis. 1981 : 83) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

ความคาดหวงักบัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

 ศิโรรัตน์  พลไชย (2546 : 54) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดหรือ 

เจตคติของบุคคลท่ีมีต่อการทาํงานหรือการปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอน และตอ้งการดาํเนิน

กิจกรรมนั้น ๆ จนบรรลุผลสาํเร็จ 
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 วิวฒัน์  กุศล (2547 : 33) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือทศันคติ  

ท่ีดีของบุคคล ซ่ึงมกัเกิดจากการไดรั้บการตอบสนองตามท่ีตนเองตอ้งการก็จะเกิดความรู้สึกดีใน 

ส่ิงนั้น 

 จากความหมายท่ีกล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของ

บุคคลท่ีมีต่อการทํางาน การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนหรือบทเรียน โดยวัดจาก

แบบสอบถาม 

 6.2  ทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 

                 ในการปฏิบติังานใด ๆ ก็ตาม การท่ีผูป้ฏิบติังานจะเกิดความพึงพอใจต่อการทาํงาน 

นั้นมากหรือนอ้ย ข้ึนอยูก่บัส่ิงจูงใจในการทาํงานท่ีมีอยู ่การสร้างส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุน้ให้เกิดกบั

ผูป้ฏิบติังานจึงเป็นส่ิงจาํเป็น เพื่อใหก้ารปฏิบติังานนั้น ๆ เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

 สก็อตต ์(Scott. 1970 : 124) ไดเ้สนอแนวคิดในเร่ืองการจูงใจให้เกิดความพึงพอใจ ต่อการ

ทาํงานท่ีจะใหผ้ลเชิงปฏิบติั มีลกัษณะดงัน้ี 

 1.  งานควรมีส่วนสัมพนัธ์กบัความปรารถนาส่วนตวั งานนั้นจะมีความหมาย

สาํหรับผูท้าํ 

 2.  งานนั้นตอ้งมีการวางแผนและวดัความสําเร็จ โดยใช้ระบบการทาํงานและ       

การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ   

 3.  เพื่อใหไ้ดผ้ลในการจูงใจภายในเป้าหมายของงาน จะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี คือ 

คนทาํงานมีส่วนในการตั้งเป้าหมาย ผูป้ฏิบติัได้รับทราบผลสําเร็จในการทาํงานโดยตรง งานนั้น

สามารถทาํใหส้าํเร็จได ้

 เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg. 1959 : 113) ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีท่ีเป็นมูลเหตุท่ีทาํ

ให้เกิดความพึงพอใจ เรียกวา่ The Motivation Hygiene Theory ทฤษฎีน้ี ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีทาํให้

เกิดความพึงพอใจในการทาํงาน 2 ปัจจยั คือ 

1.  ปัจจยักระตุน้ (Motivation Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการงาน ซ่ึงมีผล 

ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการทาํงาน เช่น ความสําเร็จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ 

ลกัษณะของงาน ความรับผดิชอบ ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งการงาน 

 2.  ปัจจยัคํ้ าจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดล้อมในการ

ทาํงานและมีหนา้ท่ีใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน เช่น เงินเดือน โอกาสท่ีจะกา้วหนา้ใน

อนาคต  สถานะของอาชีพ สภาพการทาํงาน เป็นตน้ 

 6.3  การประเมินผลความพงึพอใจ 

 การหาความพึงพอใจหรือความพอใจ เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีนิยมใชใ้นการประเมินผล 
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ด้านคุณภาพในลักษณะภาพรวมของบทเรียนท่ีไม่ซับซ้อน ซ่ึงเป็นการสอบถามความรู้สึก หรือ

ความชอบเก่ียวกบับทเรียนท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึงไม่มีเกณฑ์พิจารณาว่าควรสอบถามในประเด็นใดหรือ    

มีกรอบของประเด็นคาํถามอย่างไร เน่ืองจากเป็นการสอบถามในภาพรวม อย่างไรก็ตามแนวทาง   

ท่ีใชใ้นการกาํหนดประเด็นคาํถามท่ีนิยมใช ้มีอยู ่2 แนวทาง (มนตช์ยั เทียนทอง. 2548 : 318) ดงัน้ี 

 1.  แนวทางการประเมินภาพรวมทัว่ ๆ ไป เช่น สอบถามเก่ียวกับส่วนนําเข้า        

ส่วนประมวลผล และส่วนท่ีแสดงผล โดยพิจารณารายละเอียดแต่ละส่วน ๆ วา่มีขอ้คาํถามใดบา้ง   

ท่ีจะสอบถามผูเ้รียนเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชบ้ทเรียน กล่าวไดว้า่แนวทางน้ีเป็นแนวทางท่ีมี

การใชป้ระเมินความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 2.  แนวทางการใช้ทฤษฎีประเมินผล เช่น อาจประยุกตใ์ช้ CIPP Model หรือ 

Alkin  Model เป็นตน้ โดยสามารถนาํทฤษฎีประเมินผลท่ีมีอยู่มากาํหนดกรอบในการประเมิน            

ความพึงพอใจของผูเ้รียนเก่ียวกบัสาระ (Context) ส่วนนาํเขา้ (Input) ส่วนประมวลผล (Process)  

และผลผลิต (Product) เป็นตน้ 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจะนิยมใชแ้บบสอบถามมากกวา่การสัมภาษณ์ โดยการกระทาํกบั

กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูท่ี้ใชบ้ทเรียนโดยตรง เพื่อประเมินความพึงพอใจหลงัจากท่ีทดลองใชบ้ทเรียน

แล้ว ผลท่ีได้จากการประเมินจะเป็นดัชนีบ่งช้ีความพึงพอใจของผูเ้รียน สําหรับสถิติท่ีใช้ใน        

การวิเคราะห์ความพึงพอใจท่ีได้จากแบบสอบถาม จะใช้ค่าเฉล่ีย มธัยฐาน ฐานนิยมและส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน หรือใชส้ถิติเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูเ้รียนแต่ละกลุ่มก็ได ้

 แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู้ของผูเ้รียนมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า ซ่ึงมี 5 ระดบั คือ พึงพอใจมากท่ีสุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย   

พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด โดยกาํหนดเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี  

 พึงพอใจมากท่ีสุด ใหค้ะแนน  5  คะแนน 

 พึงพอใจมาก  ใหค้ะแนน  4  คะแนน 

 พึงพอใจปานกลาง ใหค้ะแนน  3  คะแนน 

 พึงพอใจนอ้ย  ใหค้ะแนน  2  คะแนน 

 พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ใหค้ะแนน  1  คะแนน 

 ค่าเฉล่ียท่ีผูเ้ช่ียวชาญประเมินแต่ละขอ้แลว้เทียบเกณฑก์ารประเมิน โดยใชเ้กณฑ์ การแปล

ความหมายคะแนนของ Likert ดงัน้ี 

 4.50 – 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 3.50 – 4.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

 2.50 – 3.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 1.50 – 2.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 

 ตํ่ากวา่  1.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 จากหลกัการทฤษฎีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นวา่ความพึงพอใจในการเรียนรู้เป็นส่ิงสําคญั 

ความพึงพอใจในการเรียนและผลการเรียนรู้จะมีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก ในการจดักิจกรรม

การเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผูเ้รียน จึงตอ้งคาํนึงถึงผลดา้นความรู้สึกของ

ผูเ้รียนท่ีเกิดแก่ตวัผูเ้รียนเอง เช่น ความรู้สึกต่อความสําเร็จท่ีเกิดข้ึน เพื่อเอาชนะความยุง่ยากต่าง ๆ 

ทาํใหเ้กิดความภาคภูมิใจ ความมัน่ใจ ตลอดจนไดรั้บการยกยอ่งจากบุคคลอ่ืน 

 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อการทาํงาน การปฏิบติั

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือบทเรียน เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีนิยมใชใ้นการประเมินผลดา้นคุณภาพใน

ลกัษณะภาพรวมของบทเรียนท่ีไม่ซบัซ้อน ซ่ึงเป็นการสอบถามความรู้สึก หรือความชอบเก่ียวกบั

บทเรียนท่ีพฒันาข้ึนโดยวดัจากแบบสอบถาม 

7.  การหาประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอน  

    จากการศึกษาการหาประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอน ผู ้วิจ ัยได้นําเสนอ

รายละเอียดในท่ีได้ศึกษา ได้แก่ ความหมายของประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอน การกาํหนด

เกณฑก์ารหาประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอน ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอน  

และสูตรการหาประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอน โดยมีเน้ือหา ดงัน้ี 

    7.1  ความหมายของประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอน 

 ในการหาประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอน มีนกัศึกษาใหค้วามหมาย ไวด้งัน้ี 

 กฤษมนัต์  วฒันาณรงค ์(2542 : 61) ไดใ้ห้ความหมายของประสิทธิภาพส่ือการเรียน

การสอนไวว้า่ เป็นความสามารถของส่ือการเรียนในการสร้างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใหผู้เ้รียนเกิด

การเรียนรู้ตามจุดประสงค์ถึงเกณฑ์ท่ีคาดหวงัได ้เม่ือพิจารณาบทเรียนจากความหมาย ดงักล่าว

สามารถนาํมาวเิคราะห์ไดว้า่การดาํเนินการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ ใหมี้ประสิทธิภาพตรงตาม

จุดประสงค ์เน้ือหาวชิา กระบวนการเรียนรู้ เกณฑม์าตรฐานและการประเมินเป็นองคป์ระกอบ

สาํคญัท่ีจะทาํใหส่ื้อการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ 

 จิรพนัธ์  ไตรทิพจรัส (2542 : 66) ไดใ้ห้ความหมายของประสิทธิภาพส่ือการเรียน       

การสอน ไวว้่า เป็นการหาประสิทธิภาพส่ือการสอนนั้นให้มีคุณภาพ คุณค่า และประสิทธิภาพ

เพียงใด สามารถช่วยใหก้ารเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงคม์ากนอ้ยเพียงใด เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้า

แกไ้ขปรับปรุงส่ือเพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ฉลองชยั  สุรวฒันบูรณ์ (2546 : 213) ไดใ้ห้ความหมายของประสิทธิภาพส่ือการเรียน

การสอน ไวว้่า เป็นการประเมินผลส่ือการสอนว่าเป็นส่ิงจาํเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นหลกัประกนัว่า     
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ส่ือการสอนน้ีมีประสิทธิผลในการเรียนการสอน โดยจะตอ้งมีเกณฑ์ประสิทธิภาพของส่ือ ซ่ึงได้

จากการประเมินผลพฤติกรรมต่อเน่ือง เป็นกระบวนการกับพฤติกรรมขั้นตอนสุดท้าย ซ่ึงเป็น

ผลลัพธ์โดยกาํหนดค่าประสิทธิภาพของส่ือเป็น E1/E2 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าจะต้องกําหนดเป็น

เปอร์เซ็นต์ของผลเฉล่ียของคะแนนการทาํงาน หรือการประกอบกิจกรรมของผูเ้รียนทั้งหมด (E1) 

ต่อเปอร์เซ็นตข์องผลการสอนหลงัเรียนของผูเ้รียนทั้งหมด (E2) 

 ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2544 : 127) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพส่ือการเรียน      

การสอน ไวว้่า เป็นการประเมินส่ือการเรียนการสอนว่าเป็นการพิจารณาหาประสิทธิภาพและ

คุณภาพของส่ือการเรียนการสอน ดงันั้น การประเมินส่ือจึงเร่ิมดว้ยการกาํหนดปัญหา หรือคาํถาม

เช่นเดียวกบัการวิจยั ด้วยเหตุน้ีการประเมินส่ือจึงเป็นการวิจยัอีกแบบหน่ึงท่ีเรียกกว่า “การวิจยั

ประเมิน” (Evaluation Research)  

 สุชาดา  กีระนนัทน์. (2544 : 32) ไดใ้หค้วามหมายของประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอน 

ไวว้่า ความสามารถของบทเรียน ในการสร้างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตาม

จุดประสงค์ ถึงระดบัเกณฑ์ท่ีคาดหวงัโดยครอบคลุม ความเช่ือถือได้ ความพร้อม  ความมัน่คง

ปลอดภยั และความถูกต้องสมบูรณ์ ดังนั้ นประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอนจึงต้องเร่ิมจาก       

การตรวจสอบคุณภาพ และหาค่าความเช่ือมัน่ให้ไดม้าตรฐานก่อนนาํไปใช้โดยการประเมินจาก

ผูเ้ช่ียวชาญดงักล่าวในเบ้ืองตน้ 

 สรุปไดว้่า ความหมายของประสิทธิภาพการเรียนการสอน คือ ประสิทธิภาพของส่ือ   

การเรียนการสอนท่ีประเมินไดจ้ากผลรวมของกระบวนการขั้นสุดทา้ย ไดแ้ก่ การทดสอบหลงัเรียน

ประจาํหน่วยการเรียน  และผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการส่ือการเรียนการสอนทั้ง ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทาง  

การเรียนรู้ โดยเสนอในรูปแบบของร้อยละ 2 คือ ร้อยละของกระบวนการขั้นสุดทา้ย/ร้อยละของ

ผลลพัธ์ หรือ แทนดว้ย E1/E2 

 7.2.  การกาํหนดเกณฑ์การหาประสิทธิภาพ 

 การกาํหนดเกณฑก์ารหาประสิทธิภาพกระทาํไดโ้ดยการประเมินพฤติกรรมของผูเ้รียน 2 

ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเน่ือง (กระบวนการ) และพฤติกรรมขั้นสุดท้าย (ผลลัพธ์)      โดย

กาํหนดค่าประสิทธิภาพ เป็น (เผชิญ  กิจระการ. 2544 : 46) 

 E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

 E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

 E1 คือ การประเมินพฤติกรรมต่อเน่ือง (Transition Behavior) หมายถึง การประเมินผล 

ต่อเน่ืองซ่ึงประกอบกิจกรรมกลุ่มและรายงานบุคคลหลาย ๆ พฤติกรรม เรียกว่า “กระบวนการ” 
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ของผู้เรียนที่สังเกตจากการประกอบกิจกรรมกลุ่ม (รายงานของกลุ่ม) ได้แก่ งานที่มอบหมาย และ

กิจกรรมอื่นใดที่ผู้สอนกําหนดไว้  E2 คือ การประเมินพฤติกรรมข้ันสุดท้าย (Terminal Behavior) 

หมายถึง การประเมินผลลพัธ์ (Product) ของผู้เรียนโดยพจิารณาการสอบหลงัเรียนและการสอบไล่   

                ประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอน จะกําหนดเป็นเกณฑ์ที่ผู้ ศึกษาคาดหมายว่า  

ผู้ เรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นที่น่าพอใจ โดยกําหนดให้เป็นร้อยละของผลเฉลี่ยของคะแนน     

การทํางานและการประกอบกิจกรรมของผู้ เ รียนทั้ งหมด ต่อร้อยละของผลการทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของผู้ เ รียนทั้ งหมด น้ันคือ E1/E2 คือประสิทธิภาพของกระบวนการ/

ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

 ตัวอย่าง 80/80 หมายถึง เมื่อเรียนจากส่ือการเรียนการสอนน้ันแล้วผู้ เรียน จะสามารถ

ปฏิบัติแบบฝึกหัด กิจกรรม หรืองานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในรูปแบบรายบุคคล และ  รายกลุ่มได้ 

ผลเฉลีย่ร้อยละ 80 และทาํข้อสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ผลเฉลีย่ร้อยละ 80 

 สรุปได้ว่า การที่จะกําหนดเกณฑ์ E1/E2ให้มีค่าเท่าใดน้ันผู้ศึกษาเป็นผู้พิจารณาตามความ

พอใจหรือตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด โดยปกติเนื้อหาเป็นความรู้ความจํามักจะตั้งไว้  80/80, 

85/85 หรือ 90/90 ส่วนเนื้อหาที่เป็นทักษะหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตั้งไว้ตํ่ากว่านี้ คือ 75/75 

เป็นต้น   

 7.3 ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอน 

 เม่ือผลิตส่ือการเรียนการสอนชนิดหน่ึงเป็นตน้แบบแล้ว ตอ้งนาํส่ือการเรียนการ

สอนนั้นไปทดสอบประสิทธิภาพ หลังจากการหาประสิทธิภาพเชิงทฤษฎีจากผูเ้ช่ียวชาญแล้ว           

(เผชิญ  กิจระการ. 2544 : 47)  

 ขั้นท่ี 1 แบบเด่ียว (1:1) เป็นการทดลองรายบุคคล (One to One Testing) โดยทดลอง

กบัเด็กอ่อนเสียก่อน  จากนั้นก็ใชเ้ด็กปานกลาง และเด็กเก่งตามลาํดบั โดยใชก้ารให้เหตุผลของเด็ก

อ่อน ปานกลาง และเก่ง เท่ากบั 1:2:1 ตามลาํดบั คาํนวณหาประสิทธิภาพเสร็จแลว้ปรับปรุงให้ดีข้ึน 

โดยปกติคะแนนท่ีไดจ้ากการทดลองคร้ังน้ีจะไดค้ะแนนตํ่ากวา่เกณฑม์าก  

  ขั้นท่ี 2 แบบกลุ่ม (1:10)เป็นการทดลองแบบกลุ่มย่อย (Small Group Testing) โดย

เป็นกลุ่มทดลองกบัผูเ้รียน 6-10 คน คละผูเ้รียนเก่ง ปานกลาง และอ่อนตามการให้เหตุผล เท่ากบั 

1:2:1 ตามลาํดบั คาํนวณหาค่าประสิทธิภาพและปรับปรุงบทเรียนอีกคร้ัง 

  ขั้นท่ี 3 ภาคสนาม (1:100) เป็นการทดลองในกลุ่มใหญ่ (Field Testing) โดยทดลอง

กบัผูเ้รียนประมาณ      30-100 คน คาํนวณหาประสิทธิภาพแลว้ทาํการปรับปรุง  
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 สรุปไดว้า่ จากขั้นตอนการทดลองประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอนดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้

น้ี จะเห็นไดว้่าเป็นการทดสอบประสิทธิภาพนั้นจะค่อย ๆ ดาํเนินการไปทีละขั้นอย่างช้า ๆ และ

สุขุมรอบคอบ พร้อม ๆ กบัการปรับปรุงส่ือการเรียนการสอนไปดว้ย ซ่ึงอาจจะเป็นการปรับปรุง

เน้ือหา กิจกรรม แบบฝึก แบบทดสอบ เวลา หรือรูปแบบการจดัการเรียนการสอน อย่างใดอย่าง

หน่ึงท่ีมีขอ้บกพร่องปรากฏข้ึนในส่วนใด และเม่ือปรับปรุงแลว้ ก็นาํไปทดลองในขั้นต่อไปจนถึง

ขั้นสุดทา้ย 

 7.4.  สูตรการหาประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอน 

 ส่ือการเรียนการสอนท่ีดีนั้น เม่ือทาํการสร้างเสร็จสมบูรณ์จะตอ้งผา่นการทดลองใช ้                

(try out) ตามขั้นตอนและวธีิการท่ีกาํหนด แลว้มาปรับปรุงแกไ้ขให้ไดป้ระสิทธิภาพตามเกณฑ์โดย

การนําส่ือการเรียนการสอนไปทดลองใช้ทั้ ง 3 กลุ่มจากขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ กับกลุ่ม

ประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และนําข้อมูลท่ีได้มาคํานวณหาประสิทธิภาพ โดยใช้สูตร         

(เผชิญ  กิจระการ. 2544 : 48) 

 สูตรการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)  โดยคาํนวณจากสูตร 

E1= 100
A

N

X

×

∑
 

 โดย E1 แทน     ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

  ∑X  แทน     คะแนนรวมของแบบฝึกหดัหรืองานขั้นสุดทา้ย 

               ของกระบวนการยอ่ยแต่ละกระบวนการ 

  A แทน    คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัหรืองานขั้นสุดทา้ย                                                         

                                                            ของกระบวนการยอ่ยแต่ละกระบวนการ 

  N แทน     จาํนวนนกัเรียน 

  สูตรการหาประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) โดยคาํนวณจากสูตร 

            E2= 100
B

N

X

×

∑
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  โดย E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

             ∑X  แทน คะแนนรวมของผลลพัธ์หลงัเรียน  

    คะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

  B แทน คะแนนเตม็ของผลลพัธ์หลงัเรียน  

    คะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

  N แทน จาํนวนนกัเรียน 

 สรุปไดว้า่ การหาประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอน มีความจาํเป็นต่อการสร้าง

และพฒันาส่ือการเรียนการสอน ผูว้ิจยัไดแ้นวทางการหาประสิทธิภาพดงักล่าว มาใชใ้นการพฒันา

บทเรียนแสวงรู้บนเวบ็ ก่อนนาํมาใชก้บัประชากรกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนระหว่างก่อนและหลังเรียน วิชาอินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ สําหรับนักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ปัทมา  นพรัตน์ (2548) ให้ความหมายของ การเรียนรู้แบบออนไลน์  หรือ  E - Learning 

ว่าเป็นการศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์   อินเทอร์เน็ต (Internet)  หรืออินทราเน็ต

(Intranet)  เป็นการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง   ผูเ้รียนจะไดเ้รียนตามความสามารถและความสนใจของตน 

โดยเน้ือหาของบทเรียนซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้ความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมลัติมีเดียอ่ืน ๆ จะถูก

ส่งไปยงัผูเ้รียนผา่น Web Browser โดยผูเ้รียน ผูส้อน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดต่อ 

ปรึกษา แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกนัได้เช่นเดียวกบัการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศยั

เคร่ืองมือการติดต่อ ส่ือสารท่ีทนัสมยั    ( E-Mail , Web-Board , Chat )   จึงเป็นการเรียนสําหรับทุก

คน     เรียนไดทุ้กเวลา    และทุกสถานท่ี  ( Learn for all : Anyone, Anywhere and Anytime)  

ชฏิล  เกษมสันต ์(2547)     E-Learning หรือ Electronic Learning คือการส่งความรู้ไปสู่

ผูเ้รียนโดยใช ้ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Media)  เช่น Computer  ท่ีเช่ือมต่อเครือข่าย Internet 

หรือ Intranet ในหลกัการท่ีวา่ดว้ย     " การเรียนการสอนทางไกล " การเรียนการสอนแบบ  E-

Learning น้ีสามารถเรียนไดจ้าก  Web , CD  ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์     และผูส้อนกบัผูเ้รียน

สามารถติดต่อส่ือสารกนัไดโ้ดยทาง    E – Mail ,  Web board และ Chat room   
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ปรัชญนนัท ์ นิลสุข  ( 2548 ) ใหค้วามหมาย ของ  E - Learning  คือ    การจดั

กระบวนการและการใชป้ระโยชน์จากส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์   โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และระบบ

อินเทอร์เน็ต  ท่ีออกแบบการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ     เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ไดทุ้กท่ี   ไม่ยดึ

ติดกบัเวลาและความกา้วหนา้ในการเรียนรู้  

    ถนอมพร  เลาหจรัสแสง ( 2547 )  ใหค้วามหมายของ E - Learning  วา่หมายถึง  การเรียน

เน้ือหาหรือสารสนเทศสาํหรับการสอนหรือการอบรม   ซ่ึงใชก้ารนาํเสนอดว้ยตวัอกัษร  ภาพน่ิง   

ผสมผสานกบัการใชภ้าพเคล่ือนไหววีดิทศัน์และเสียง โดยอาศยัเทคโนโลยขีองเวบ็  (Web  

Technology)ในการถ่ายทอดเน้ือหา  รวมทั้งใชเ้ทคโนโลยกีารจดัหลกัสูตร  (Course  Management  

System) ในการบริหารจดัการงานสอนต่าง ๆ 

บุญเลิศ  อรุณพิบูลย ์( 2548 ) ใหค้วามหมายของ E - Learning คือ ระบบท่ีพฒันาต่อ

เน่ืองมาจาก  Web Based Instruction มีการเพิ่มเติมระบบการจดัการบริหารหลกัสูตรและการเรียนรู้

ของผูเ้รียน นาํเสนอไดท้ั้งระบบ  Online  และ  Offline  นาํเสนอไดท้ั้งระบบ  Synchronus  และ  

Asynchronus   

Krutus ( 2000 )  กล่าววา่ “ E - Learning เป็นรูปแบบของเน้ือหาสาระท่ีสร้างเป็นบทเรียน

สาํเร็จรูป ท่ีอาจใชซี้ดีรอม เป็นส่ือกลางในการส่งผา่น หรือใชก้ารส่งผา่นเครือข่ายภายใน หรือ 

อินเทอร์เน็ต ทั้งน้ีอาจจะอยูใ่นรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยการฝึกอบรม (Computer Based Training: 

CBT) และการใชเ้วบ็เพื่อการฝึกอบรม (Web Based Training: WBT) หรือการเรียนการสอน

ทางไกลผา่นดาวเทียมก็ได”้ 

Campbell ( 1999) ไดใ้หค้วามหมายวา่ “ E - Learning เป็นการใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีอยูใ่น

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต   สร้างการศึกษาท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ และการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูง  ท่ีผูค้นทัว่โลกมี

ความสะดวก และสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งรวดเร็ว   ไม่จาํกดัสถานท่ีและเวลา เป็นการเปิดประตู

การศึกษาตลอดชีวิตให ้ กบัประชากร ” 

 กูอนันูวาร์  ศรีระเด่น (2549 : 68) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ

หน่วยการจดัสภาพแวดล้อมใหม่เพื่อการเรียนรู้ สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ผลการวิจยัพบว่า 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนแสวงรู้บนเวบ็ หน่วยการจดัสภาพแวดลอ้ม

ใหม่เพื่อการเรียนรู้ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และผูเ้รียนมี

ความพึงพอใจต่อบทเรียนแสวงรู้บนเว็บหน่วยการจดัสภาพแวดล้อมใหม่ เพื่อการเรียนรู้อยู่ใน 

ระดบัมาก 
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 ปิยะรัตน์  คญัทพั (2545 : 132) ไดว้ิจยัเร่ืองรูปแบบการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการคิด

ชั้นสูงโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบเว็บเควสท์ ในระดับประถมศึกษา และได้ดาํเนิน       

การวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การพฒันาตน้แบบรูปแบบการสอนเพื่อพฒันาทกัษะ 

การคิดชั้นสูงโดยใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนแบบเวบ็เควสท ์สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

ระยะท่ี 2 การปรับปรุงรูปแบบการสอนโดยใชก้ารวิจยัปฏิบติัการระยะท่ี 3 การประเมินผลและ   

การขยายผลการใชรู้ปแบบการสอน ผลการวิจยัทาํให้ไดรู้ปแบบการสอนท่ีไดอ้ธิบายองคป์ระกอบ

สําคญั ซ่ึงไดแ้ก่ ขั้นตอนการสอน ระบบสังคม หลกัการตอบสนอง ระบบสนบัสนุน และอธิบาย

แนวทาในการจดัส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้ท่ีจะให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ เกิดการเรียนรู้ และเกิดการ

พฒันาทกัษะการคิดชั้นสูง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเน้ือหาวิชา และความสามารถในการใช้

คอมพิวเตอร์ 

 โอภาส  เกาไศยาภรณ์ (2548 : 75) ไดพ้ฒันาบทเรียนการแสวงรู้บนเวบ็ เร่ือง การจดั

พิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษา พบว่ารูปแบบการเรียนด้วยบทเรียนการแสวงรู้บนเว็บน้ีช่วยเพิ่ม

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ให้แก่ผูเ้รียน ทั้งด้านการเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็น

หลกัและการเรียนแบบสืบสวนสอบสวน ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการสืบคน้มาวิเคราะห์

ซ่ึงเป็นจุดหลกัท่ีสําคญัของการศึกษาในปัจจุบนั ท่ีไม่เนน้ให้ผูเ้รียนท่องจาํ แต่เนน้ความสามารถนาํ

ความรู้ท่ีได้มาบูรณาการ และวิเคราะห์ออกมาเป็นความรู้ของตนเอง หรือท่ีเรียกว่าการสร้าง       

องค์ความรู้โดยผูเ้รียนเอง ผลการวิจยัสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนด้วย

บทเรียนการแสวงรู้บนเวบ็ เร่ือง การจดัพิพิธภณัฑ์ในสถานศึกษาหลงัเรียนสูงถึงร้อยละ 82.3 ซ่ึงสูง

กวา่ก่อนเรียน และผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนการแสวงรู้บนเวบ็ในระดบัมาก 

 จุลลดา  จุลเสวก (2549 : 73) ไดท้าํวิจยัเร่ืองผลการเรียนแบบสืบสวนร่วมกบัการใช้

เว็บเควสท์ต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมี

ความสามารถในการเรียนวิทยาศาสตร์ต่างกนั ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี นักเรียนท่ีเรียนดว้ยการเรียนแบบ

สืบสวนร่วมกบัการใชเ้วบ็เควสท ์ท่ีมีความสามารถในการเรียนวิทยาศาสตร์ต่างกนั มีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์แตกต่างกนั และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนความร่วมมือในการปฏิบติังานกลุ่มสูงสุด คือ กลุ่มการเรียนสูง สูง ตํ่า 

กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงสุด ทั้งในดา้นความรับผิดชอบและดา้นการให้ความช่วยเหลือ คือ 

กลุ่ม  การเรียนสูง สูง ตํ่า กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงสุดทั้งในดา้นการแสดงความคิดเห็นดา้น         

การรับฟังความคิดเห็น และดา้นการส่ือความหมาย คือ กลุ่มการเรียน กลาง กลาง กลาง     
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 ชาคริต  อนนัตวฒันวงศ์ (2549 : 80)ได้ศึกษาผลการใช้บทเรียนออนไลน์แบบเว็บ

เควสท์ ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และปฏิสัมพนัธ์ในการเรียนวิชาถ่ายภาพทางการศึกษา ของ

นกัศึกษาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน

และหลงัเรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์แบบเวบ็เควสทแ์ตกต่างกนัท่ีระดบันยัสําคญั 0.01 และลกัษณะ

ปฏิสัมพนัธ์ของผูเ้รียนเป็นแบบร่วมมือคือ ดา้นลกัษณะความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนอยูใ่น

ระดบัปานกลาง นอกจากน้ีเจตคติต่อบทเรียนออนไลน์แบบเวบ็เควสทอ์ยูใ่นระดบั  ค่อนขา้งดี  

 จากการศึกษาเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวกบับทเรียนออนไลน์จะพบวา่การเรียนการสอน

สามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ท่ีสูงข้ึน ดงันั้นการพฒันาบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียน

ไดเ้กิดการพฒันาและพบความรู้ดว้ยตนเอง 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจิัย 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  

นกัศึกษาทุกคนในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้น ปีท่ี  2 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตวัอยา่ง  คือ นกัศึกษาท่ีอยูใ่นระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประจาํภาคเรียนท่ี 1/2560 ห้อง ปวช.2/13 จาํนวน 39 คน ใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 

จาํนวน 1 หอ้งท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าท่ีสุด ในวชิาการพฒันาเวบ็ดว้ยภาษา HTML   

เคร่ืองมือในการวจัิย 

การสร้างบทเรียนออนไลน์ 

รูปแบบของเวบ็เพจ ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 

1. การวางแผนการพฒันาเว็บเพจให้สอดคล้องกบักฎพื้นฐานของการออกแบบเว็บเพจ 

หลกัการออกแบบเวบ็เพจเพื่อการศึกษา หลกัการออกแบบหนา้จอเพื่อให้มีคุณลกัษณะของเวบ็เพจ 

ท่ีน่าสนใจ และศึกษาโครงสร้าง เพื่อให้เน้ือหาและกิจกรรมท่ีออกแบบมีความสอดคล้องกบัการ

ทาํงานของระบบอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. สร้างไดเร็กทอร่ี (Directory) และ ไดเร็กทอร่ีย่อย (Sub - Directory) หรือ โฟลเดอร์ 

(Folder)  ท่ีเก่ียวขอ้งก่อนเร่ิมสร้างงาน เพื่อเก็บไฟล์ HTML และไฟล์รูปภาพ ตลอดจนไฟล์อ่ืน ๆ 

เพื่อความสะดวกในการส่งขอ้มูลข้ึนไปในคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

3. สร้างไฟล ์HTML โดยโปรแกรมสาํเร็จรูป HTML, ASP และ Java Script 

4. กาํหนดช่ือไฟล์ การจดัเก็บเอกสาร HTML เป็นไฟล์ HTML จะตอ้งกาํหนดนามสกุล

ไฟลใ์หถู้กตอ้งตามขอ้กาํหนดของผูดู้แลเวบ็ หรือผูดู้แลเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

5. ตรวจสอบผลการนาํเสนอเวบ็เพจ ผา่นบราวเซอร์อยูเ่สมอเพื่อใหไ้ดผ้ลท่ีถูกตอ้ง 

6. ทาํการตรวจสอบขอ้มูลกบัโปรแกรมบราวเซอร์ คือ Internet Explorer 
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7. นําผลงานเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญด้านบทเรียนออนไลน์จาํนวน 3 ท่านตรวจสอบความ

ถูกตอ้งและเหมาะสม แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ โดยมีการปรับตวัอกัษรให้มีขนาด

ใหญ่และใชสี้ท่ีเหมาะสม และเพิ่มแหล่งสืบคน้ขอ้มูลในต่างประเทศ และตดัภาพเคล่ือนไหวท่ีมาก

เกินไปออก เพื่อใหบ้ทเรียนน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

8. นาํบทเรียนออนไลน์ วชิาการพฒันาเวบ็ดว้ยภาษา HTML  ท่ีพฒันาแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ      

ทั้ง 3 ท่านประเมินอีกคร้ัง โดยใชแ้บบประเมินท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน (ภาคผนวก ก) แบ่งออกเป็น 4 ดา้น

ดงัน้ี 

8.1 ดา้นเน้ือหา 

8.2 ดา้นการออกแบบบทเรียน 

8.3 ดา้นการออกแบบกิจกรรมการเรียน 

8.4 ดา้นการเก็บบนัทึกขอ้มูลและการจดัการ 

ใช้ลกัษณะการประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยกาํหนดระดบัความ

คิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนมีความหมายดงัน้ี 

ระดบั 5 หมายถึง เหมาะสมท่ีสุด 

ระดบั 4 หมายถึง เหมาะสมมาก 

ระดบั 3 หมายถึง เหมาะสม 

ระดบั 2 หมายถึง พอใช ้

ระดบั 1 หมายถึง ตอ้งปรับปรุง 

และใหค้วามหมายโดยใชค้่าเฉล่ียเป็นรายดา้นและรายขอ้ ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง ตอ้งปรับปรุง 

คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง พอใช ้

คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง เหมาะสม 

คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก 

คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมท่ีสุด 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีใช้ในการทดลอง ผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากวิชาการ

พฒันาเวบ็ดว้ยภาษา HTML  มีวธีิดาํเนินการสร้าง ดงัขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. ศึกษาวธีิสร้างแบบทดสอบ และการเขียนขอ้สอบ 

2. วเิคราะห์เน้ือหา และวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของวชิาการพฒันาเวบ็ดว้ยภาษา HTML   

3. ทาํตารางวิเคราะห์ขอ้สอบโดยยึดตามวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อกาํหนดขอ้สอบ

ของแต่ละจุดประสงค์ และกาํหนดขั้นของการวดัผล โดยวดัพฤติกรรม 3 ดา้น คือ ความรู้ความจาํ 

ความเขา้ใจและการนาํไปใช ้ 

4. การสร้างแบบทดสอบตามท่ีกาํหนดไวใ้นตารางการวิเคราะห์ขอ้สอบการพฒันาเวบ็ดว้ย

ภาษา HTML 4 ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้ 

5. นาํขอ้สอบท่ีสร้างเสร็จแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและ

วตัถุประสงค์ โดยใช้แบบประเมิน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ 

พิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างตวัเลือกกบัพฤติกรรมท่ีวดั (IOC) ท่ีมีค่า 0.5 ข้ึนไป แล้ว

นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

6. นาํแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดสอบกบันกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ท่ีเคยเรียนเน้ือหาน้ีมาก่อน จาํนวน 20 คน เพื่อหาค่าความยากและค่าอาํนาจจาํแนก 

7. นาํผลการทดสอบมาตรวจใหค้ะแนน โดยให้ขอ้ท่ีตอบถูก ขอ้ละ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 

คะแนน 

8. นาํคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบมาวิเคราะห์ ดงัน้ี หาค่าความแยกง่ายของขอ้สอบแต่ละ

ขอ้คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าความยากระหวา่ง .20 - .80 ไว ้และหาค่าอาํนาจจาํแนกของขอ้สอบแต่ละ

ขอ้คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ .20 ข้ึนไป ซ่ึงพบวา่มีขอ้สอบเขา้เกณฑ์จาํนวน 30 ขอ้ 

ท่ีมีความยาก (p) ตั้งแต่ .25 ถึง .81 และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ตั้งแต่ .25 ถึง .75 เม่ือนาํมาหาค่าความ

เช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตร KR-20 ของ Kuder Richardson พบวา่มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั 

เท่ากบั .68 นาํขอ้สอบท่ีผา่นการคดัเลือกนาํมาเป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

9. นาํแบบทดสอบไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย 
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วธีิการสร้างเคร่ืองมือ 

ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีวธีิในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรปัจจยัและบทเรียนออนไลน์ เพื่อ

กาํหนดเป็นนิยามศพัทเ์ฉพาะ ตลอดจนวธีิการสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพ 

2. สร้างบทเรียนออนไลน์ แบบวดัผลสัมฤทธ์ิและแบบประเมินประสิทธิภาพให้สอดคลอ้ง

คุณสมบติัของบทเรียนผา่นเครือข่ายท่ีมีคุณภาพ 

3. นาํแบบบทเรียนออนไลน์ท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา และปรับปรุงแกไ้ขตาม

คาํแนะนาํ 

4. นําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิและบทเรียนออนไลน์ไปใช้ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจ ัยดาํเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีลาํดับขั้นตอน 

ดงัต่อไปน้ี 

 1. ก่อนแจกแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ผูว้จิยัช้ีแจงใหก้ลุ่มตวัอยา่งทราบถึงจุดประสงคข์อง

การวจิยั ช้ีแจงวธีิการวดัผลสัมฤทธ์ิแก่นกัศึกษา 

 2. นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาตรวจ และวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อสรุปผล

การทดลองในขั้นต่อไป 

สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย / การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีการจดักระทาํและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

4.1 สถิติพืน้ฐาน 

4.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 

4.1.2 ค่าเฉล่ีย �̅� (Mean) 

4.1.3 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D.(Standard Deviation) 

 

 

 



 
 

58 
 

4.2 สถิติทีใ่ช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

       4.2.1 การตรวจสอบความตรง โดยการคาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 

congruency) หรือ IOC โดยใชสู้ตร 

IOC =  
∑𝑥
𝑁

 

เม่ือ  IOC  แทน ดชันีความสอดคลอ้ง 

∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนส่วนท่ีเห็นดว้ย (+1 หมายถึงเห็นดว้ย, 0 

หมายถึงไม่แน่ใจ และ –1 หมายถึงไม่เห็นดว้ย) 

N  แทน จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

4.2.2 หาค่าความยาก (Level of Difficulty : P) และค่าอาํนาจจาํแนก (Discrimination Index 

: r) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535 ) ดงัน้ี 

สูตรหาค่าความยาก 

P =  𝑅𝑢 +  𝑅𝑙
2𝑓

 

เม่ือ  P  แทน ระดบัความยาก 

𝑅𝑢    แทน จาํนวนคนกลุ่มสูงท่ีตอบถูก 

   𝑅𝑙    แทน จาํนวนกลุ่มท่ีต่าํท่ีตอบถูก 

f    แทน จาํนวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่าํซ่ึงเท่ากนั 

สูตรหาค่าอาํนาจจาํแนก 

 r =  𝑅𝑢 −  𝑅𝑙
𝑓

 

เม่ือ  r  แทน  ระดบัความยาก 

𝑅𝑢    แทน  จาํนวนคนกลุ่มสูงท่ีตอบถูก 

    𝑅𝑙    แทน  จาํนวนกลุ่มท่ีต่าํท่ีตอบถูก 

               f    แทน  จาํนวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่าํซ่ึงเท่ากนั 
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4.2.3 หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ใชสู้ตร KR-20 ของ Kuder Richardson 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2535 ) ดงัน้ี 

𝑟u = 
𝑘

𝑘−1
�1 − ∑𝑝𝑝

𝑠2
� 

เม่ือ  𝑟u  แทน  ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

k   แทน  จาํนวนขอ้สอบ 

p         แทน  สัดส่วนของผูต้อบถูกในขอ้หน่ึง ๆ เท่ากบั RN เม่ือ R    

จาํนวนผูต้อบถูกในขอ้นั้น และ N แทนจาํนวนผูส้อบ 

q   แทน  สัดส่วนของผูต้อบผดิในขอ้หน่ึง ๆ (q = 1-p) 

𝑠2   แทน  ความแปรปรวนของคะแนน 

4.2.4 สถิติเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผา่นเครือข่าย

อินทราเน็ตเร่ือง ส่ิงแวดลอ้ม ตามเกณฑ ์80/80 ดว้ยสูตร KW-CAI (กฤษมนัต ์วฒันาณรงค,์ 2542) 

    E-CAI = 
𝐸𝑎 ����+𝐸𝑏����

2
 x100 

เม่ือ E-CAI แทน ประสิทธิภาพของบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

𝐸𝑎 = 
∑ �𝑋𝐴�𝐼
𝑁
𝐼=1

𝑁
 

𝐸𝑎  แทน  ค่าเฉล่ียอตัราส่วนของคะแนนแบบฝึ�กหดั 

X  แทน  คะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบฝึกหดั 

A  แทน  คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดั 

N  แทน  จาํนวนผูเ้รียน 

 

   𝐸𝑏 = 
∑ �𝑋𝐵�𝐼
𝑁
𝐼=1

𝑁
 

𝐸𝐵  แทน  ค่าเฉล่ียอตัราส่วนของคะแนนแบบฝึกหดั 

X  แทน  คะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบฝึกหดั 

B  แทน  คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดั 

N  แทน  จาํนวนผูเ้รียน 
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เม่ือพิจารณาหาประสิทธิภาพของบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแลว้ การประเมินค่ามี

เกณฑก์ารประเมินดงัน้ี (กฤษมนัต ์วฒันาณรงค,์ 2542) 

95-100   มีประสิทธิภาพดีมาก 

90-94  มีประสิทธิภาพดี 

80-90   มีประสิทธิภาพพอใช ้

             ต่าํกวา่ 80  ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 

 

4.3 สถิติทีใ่ช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน 

ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชบ้ทเรียนผา่น

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช ้t-test for dependent sample (พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2540) 

t = 
∑𝐷

�𝑁∑𝐷2−(∑𝐷)2
𝑁−1

 

 

เม่ือ  t  แทน ค่าท่ีใชพ้ิจารณา t – distributions 

D  แทน ผลต่างของคะแนนแต่ละคู ่

ΣD  แทน ผลรวมของผลต่างของคะแนนแต่ละคู่ 

N  แทน จาํนวนคู่ของขอ้มูล 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  

การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดเ้สนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัดงัน้ี 

ศึกษาการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาทีไ่ด้เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ 

ผูว้จิยันาํไปใชใ้นการเรียนการสอนกบักลุ่มเป้าหมายจาํนวน 39 คนโดยทาํการทดสอบก่อน

และหลงัเรียนแลว้วเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิ มีผลการวจิยัแบ่งเป็น 2 ตอนดงัน้ี 

ตอนที ่1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีเรียนรู้จากบทเรียนออนไลน์  

ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน ดงัตารางท่ี 1 

ตารางที ่4.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีเรียนรู้จากบทเรียนออนล์ระหวา่งก่อน

เรียนและหลงัเรียน 

ผลการสอบ N 𝑥 S.D. t 

ก่อนเรียน 39 16.93 2.72 27.00 

หลงัเรียน 39 25.28 2.54 

 

จากตารางท่ี 4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2  ท่ีเรียนรู้จากบทเรียนออนไลน์วิชาการพฒันาเวบ็

ดว้ยภาษา HTML  เร่ืองการสร้างเวบ็ดว้ยภาษา HTML  พบวา่ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน

เรียนเท่ากบั 16.93 และค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเท่ากับ 25.28 เม่ือนําไป

ทดสอบดว้ย t-test for dependent sample พบวา่ นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่

ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ตอนที ่2 ศึกษาพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีไดเ้รียนดว้ยบทเรียนออนไลน์ 

โดยใช้คะแนนจากการทดสอบหลงัเรียนเทียบกบัเกณฑ์ของรายวิชา เรียน วิชาการพฒันาเวบ็ดว้ย

ภาษา HTML  เร่ืองการสร้างเวบ็ดว้ยภาษา HTML  พบวา่ 
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ตารางที ่4.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัศึกษาท่ีไดเ้รียนดว้ยบทเรียนออนไลน์ 

คะแนน (30 คะแนน) จาํนวนนกัศึกษา ร้อยละ 

ผา่นเกณฑ ์(24 คะแนน) 

ไม่ผา่นเกณฑ ์(ต่าํกวา่ 24 

คะแนน) 

21 

2 

80.00 

20.00 

 

จากตารางท่ี 5 นกัศึกษามีคะแนนจากแบบทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่ร้อยละ 80.00 จาํนวน 

39 คน  คิดเป็นร้อยละ 80.00 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ของรายวิชา วิชาการพฒันาเวบ็ดว้ยภาษา HTML เร่ือง

การสร้างเวบ็ดว้ยภาษา HTML  พบว่า ท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิ์ชยการ กาํหนดไวคื้อ

นกัศึกษาตอ้งมีคะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ 80 ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 70 ของจาํนวนนกัศึกษาทั้งหมด 

แสดงว่าการนาํบทเรียนออนไลน์วิชาการพฒันาเวบ็ดว้ยภาษา HTML  เร่ืองการสร้างเวบ็

ดว้ยภาษา HTML  พบวา่ท่ีมีประสิทธิภาพไปใชก้บักลุ่มเป้าหมายทาํให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหลงัเรียนเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่

เกณฑท่ี์กาํหนด 
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บทที ่5 

สรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์วิชาการ

พฒันาเวบ็ดว้ยภาษา HTML  เร่ืองการสร้างเวบ็ดว้ยภาษา HTML  พบวา่สําหรับนกัศึกษาระดบัชั้น

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ เสนอรายละเอียดสรุปผลวจิยัดงัน้ี 

สรุปผล 

 ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีไดเ้รียนดว้ยบทเรียนออนไลน์จากผลการวจิยั

พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และเม่ือ

เปรียบเทียบกบัเกณฑ ์80/70 พบวา่นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด 

 

อภิปรายผล 

นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการพฒันาเวบ็ดว้ยภาษา HTML  เร่ืองการสร้างเวบ็

ดว้ยภาษา HTML  พบวา่เพิ่มข้ึนหลงัจากเรียนผา่นบทเรียนออนไลน์และเม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ี

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิ์ชยการกาํหนด พบวา่นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิสูงกวา่เกณฑ์ ซ่ึงจาก

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิชาการออกแบบและพฒันาโปรแกรมในภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2560พบวา่เน้ือหามาก และในการจดักิจกรรมการสอนผูเ้รียนยงัไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรม

มากนกั และมีขอ้จาํกดัทางดา้นเวลา ทาํใหผู้เ้รียนขาดความสนใจและกระตือรือร้นเท่าท่ีควร ในการ

นาํบทเรียนออนไลน์มาใช้ จึงเป็นส่ิงท่ีสร้างความสนใจแก่ผูเ้รียนเป็นอย่างดีและสามารถพฒันา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

1. ควรมีการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนผา่นบทเรียนออนไลน์เช่นใชโ้ปรแกรมอ่ืน ๆ 

ในการสร้างบทเรียนให้เกิดภาพเคล่ือนไหว แหล่งขอ้มูลท่ีทนัสมยั ซ่ึงจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดความ

สนใจในการเรียนการสอนมากยิง่ข้ึน 
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2. การพฒันาระบบการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์เป็นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ท่ี

ผู ้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง แต่มีข้อจํากัดท่ีผู ้เรียนบางคนอาจขาดทักษะในการใช้

คอมพิวเตอร์ จึงทาํให้เกิดปัญหาในการใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนั้นควรมีการ

ฝึกอบรมพื้นฐาน และอธิบายวธีิการใชก่้อนการใชบ้ทเรียนผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

3. บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะใช้ได้ในสถานศึกษาท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตท่ีมี

ประสิทธิภาพสามารถเปิดบริการให้นกัศึกษาใช้ได ้ดงันั้นจุดอ่อนของการเรียนการสอนแบบน้ีคือ 

หากนกัศึกษาไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตใช ้ก็จะทาํใหเ้ป็นการเพิ่มภาระของผูเ้รียน 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรทดลองใช้บทเรียนอ่ืน ๆ ผา่นบทเรียนออนไลน์รวมถึงการประเมินจากผูเ้รียนหลงั

การเรียนการสอนผา่นบทเรียนออนไลน์ 

2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการเรียนผา่นบทเรียนออนไลน์ 

3. ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาหรือปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนบทเรียนออนไลน์ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

.................................... 

เช่นตัวอย่างแบบสอบถาม /ข้อสอบ 

รูปส่ือ ฯลฯ 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการพฒันาเว็บด้วยภาษา HTML 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวชิาเทคโนโลยสีาสนเทศและการส่ือสาร      

คําช้ีแจง  ขอ้สอบปรนยั มี 30 ขอ้ ใหเ้ลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว  

********************************************************************************

1.  ขอ้ใดคือเอกสารขอ้มูลในแต่ละหนา้ซ่ึงจะถูกเขียนข้ึน 

1.  Web Site  2.  Web Page 

3.  Home Page 4.  Web Browser 

2.ขอ้ใดไม่ใช่โปรแกรมช่วยสร้างเวบ็ 

1.  Dreamweaver 2.  FrontPage 

3.  Netscape 4.  PageMaker 

3. คาํสั่งท่ีทาํหนา้ท่ีบอกจุดเร่ิมตน้และจุดจบของเอกสาร คือขอ้

ใด 

1.  <HTML>…….</HTML>  

2.  <HEAD>…….</HEAD> 

3.  <TITLE>…….</TITLE>  

4.  <BODY>…….</BODY> 

4 การข้ึนบรรทดัใหม่ตอ้งใชค้าํสั่งใดในภาษา HTML 

1.  <Hn> 2.  <NOBR> 

3.  <BR> 4.  <HR> 

5.  <INS>  หมายความวา่อยา่งไร 

1.  จดัวางขอ้ความกลางบรรทดั  

2.  ใส่เคร่ืองหมายคาํพดู 

3.  จดัพิมพใ์นแนวคอลมัน์ 

4.  แทรกขอ้มูล 

6.  ขอ้ใดถูก 

1.  <P Left = ตาํแหน่ง>    2.   <P Center = ตาํแหน่ง>        

3.  <P Align = ตาํแหน่ง>  4.    <P Right = ตาํแหน่ง>        

 

 

13.  ขอ้ใดตอ้งระบุตวัเลขเป็นเปอร์เซ็นต ์

7.  โปรแกรมพิเศษท่ีคอมพิวเตอร์ของเราจะอ่านหรือแสดงผล

ของเวบ็เพจเหล่าน้ีไดคื้อขอ้ใด 

1.  Web Site  2.  Web Page 

3.  Home Page 4.  Web Browser 

8.การกาํหนดหวัเร่ืองตอ้งใชค้าํสั่งใดในภาษา HTML 

1.  <Hn> 2.  <NOBR> 

3.  <BR> 4.  <HR> 

9.<BLOCKQUOTE> หมายความวา่อยา่งไร 

1.  ควบคุมการแสดงผลขอ้ความ 

2.  แยกเน้ือหาของขอ้ความ 

3.  จดัพิมพใ์นแนวคอลมัน์ 

4.  ตีเส้นแนวนอนในเอกสาร 

 10.<PRE> หมายความวา่อยา่งไร 

1.  จดัรูปแบบเอกสารตามท่ีกาํหนด   

2.  ระบุขอ้ความท่ีตอ้งการลบ 

3.  ตดัคาํข้ึนบรรทดัใหม่ 

4.  จดัวางตาํแหน่องขอ้ความ 

11. ขอ้ใดไม่ใช่ไฟลรู์ปภาพ 

1.  GIF   2.  JPEG 

3.  BMP 4.  ASP 

12.  ขอ้ใดสามารถใชสี้ไดสู้งสุดเพียง 256 สี   

1.  GIF   2.  JPEG 

3.  BMP 4.  ASP 

 

 

21. ขอ้ใดคือคาํสั่งแทรกรูปภาพ 
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1.  Size 2.  Noshade 

3.  Align 4.  Width 

14.  คาํสั่งขอ้ใดเป็นการกาํหนดเส้นทึบไม่มีการแรเงาเส้น 

1.  Size 2.  Noshade 

3.  Align 4.  Width 

15.  การใชค้าํสั่งเสริม GUTTER  หมายความวา่อยา่งไร 

1.  การกาํหนดจาํนวนคอลมัน์  

2.  การกาํหนดความกวา้งของคอลมัน์ 

3.  การกาํหนดช่องวา่งระหวา่งคอลมัน์ 

4.  การกาํหนดการจดัวางตาํแหน่งเส้น 

16.  คาํสั่ง Horizontal  ในรูปแบบของ<SPACER> คือขอ้ใด 

1.  การเวน้ช่องวา่งใหก้บัขอ้ความ 

2.  การเวน้ช่องวา่งของบรรทดั 

3.  การกาํหนดช่องวา่ง 

4.  การระบุชนิดของการกาํหนดช่องวา่ง 

17. คาํสั่งขอ้ใดตอ้งใชต้วัเลขจาํนวนเตม็บวกใชใ้นการระบุ 

1.  <IMG  WIDTH>   2.  <BR  Clear> 

3.  <Body Background> 4.  <IMG  ALIGN>   

18.ขอ้ใดเป็นคาํสั่งท่ีใชส้าํหรับกาํหนดขอ้ความท่ีอยูร่อบ ๆ  

รูปภาพ 

1.  <IMG  WIDTH>   2.  <BR  Clear> 

3.  <Body Background> 4.  <IMG  ALIGN>   

19. การแบ่งพื้นท่ีของอิมเมจแมบ็ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น

ส่วน ๆ โดยการใชค้่าใด 

1.  Circle 2.  Rectangle 

3.  Coordinate 4.  Polygon 

20.  ขอ้ใดเป็นการกาํหนดพื้นท่ีเป็นรูปหลายเหล่ียม 

1.  Circle 2.  Rectangle 

3.  Point               4.  Polygon 

1.  <IMG  ALIGN>   2.  <IMG ALT> 

3.  <IMG  SRC>   4.  <IMG HSPACE>   

22.การใชข้อ้ความแทนรูปภาพ ตอ้งใชค้าํสั่งใด 

1.  <IMG  ALIGN>   2.  <IMG ALT> 

3.  <IMG  SRC>   4.  <IMG HSPACE>   

จากคาํตอบขา้งล่างใชต้อบคาํถามขอ้ 23-26 

1.  Absbottom 2.  Absmiddle 

3.  Baseline 4.  Texttop 

23.ขอ้ใดคือทาํใหข้อ้ความท่ีอยูล่อ้มรอบรูปภาพจะวางตวัอยู่

ก่ึงกลางของความสูงของรูป  

24.ทาํใหข้อ้ความท่ีลอ้มรอบรูปภาพจะวางตวัอยูใ่นระดบับน

ของรูปภาพ 

25.ทาํใหข้อ้ความท่ีอยูล่อ้มรอบรูปภาพจะวางตวัอยูแ่นว

เดียวกบัเส้นฐาน 

26.ทาํใหข้อ้ความท่ีอยูล่อ้มรอบรูปภาพจะวางตวัอยูส่่วนล่าง

ของรูป 

จากคาํตอบขา้งล่างใชต้อบคาํถามขอ้ 27-28 

1.   x1, y1, r1                               2.  x1, y1, x2, y2 

3.  x1, y1, x2, y2,...xn, yn 4.  x1, y1 

27.  ขอ้ใดคือค่าของ Rectangle 

28.   ขอ้ใดคือค่าของ Circle 

29.  คาํสั่งท่ีใชส้าํหรับกาํหนดการวางตาํแหน่งในแนวตั้งของ

ขอ้มูลทั้งแถวคือขอ้ใด 

1.  <TR  VALIGN>   2.  <TR ALIGN>   

3.  <TD ALIGN> 4.  <TD VALIGN> 

30.  คาํสั่งท่ีใชส้าํหรับกาํหนดการวางขอ้มูลในแนวนอนของ

เซลลท่ี์ตอ้งการ คือขอ้ใด 

1.  <TR  VALIGN>   2.  <TR ALIGN>   

3.  <TD ALIGN> 4.  <TD VALIGN> 
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ - ช่ือสกุล นางสาวฐิติรัตน์ นยัพฒัน์ 

วนั เดือน ปีเกิด 15 มีนาคม 2524 

สถานท่ีเกิด จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

วฒิุการศึกษา สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 

  จากโรงเรียนพระแม่มารี ปีการศึกษา 2539 

  สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง โรงเรียนนิดาบริหารธุรกิจ 

  สาํเร็จปริญญาตรี มหาวทิยาลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ 

 

ตาํแหน่งหนา้ท่ี อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดูแลเวบ็ไซตว์ทิยาลยั 

การงานปัจจุบนั อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

  ของวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
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