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The purpose of this research was to develop of web-based instructional on 
photography for Education Communication Technology, undergraduated students, 
Srinakharinwirot University. which had 80/80 based on efficiency criteria. 

The Samples in this research were 31 of Educational Communication Technology 
students, Srinakharinwirot University in first semester of 2013 by using sample random 
technique. The research instruments consisted of web-based instructional on photography, 
the achievement test for students, and the quality assessment forms for experts. The data 
of the research were analyzed by using mean and standard deviation. 

The research results revealed that the web-based instructional on photography 
had an excellent quality on content experts and good quality on educational technology with 
84.49/90.58 efficiency of web-based instruction. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศคณูุปการ 

 

สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงด้วยด ีทัง้นี้เพราะไดร้บัความกรุณาเป็นอย่างยิง่จาก อาจารย ์
ดร. รฐัพล ประดบัเวทย์ อาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือในการให้ค า 
ปรกึษา แนะน า สนับสนุนและตรวจแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ในสาระส าคญัที่เป็นประโยชน์ต่อการ
จดัท าสารนิพนธฉ์บบัน้ีจนเสรจ็สมบูรณ์ ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ ผูช้่วยศาสตราจารยเ์กษม บุญส่ง และผูช่้วยศาสตราจารยบุ์ญยฤทธิ ์คงคา
เพช็ร ขา้ราชการบ านาญ ภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อาจารย ์ดร.
จารุวสั หนูทอง อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาภาพยนตรแ์ละสื่อดจิติอล วทิยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ที่กรุณาใหค้ าปรกึษา ตรวจสอบ และเป็นผูเ้ชีย่วชาญประเมนิคุณ 
ภาพบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตดา้นเน้ือหา รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการวจิยั
ครัง้นี้ 

ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.ขวญัหญงิ ศรปีระเสริฐภาพ และอาจารย ์ดร.กนกพร ฉันทนา
รุ่งภกัดิ ์อาจารยป์ระจ า ภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อาจารยอ์ทิธิ
ณฐั ตนัตวิทิติพงศ์ อาจารยพ์เิศษ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารโทรทศัน์และวทิยุกระจายเสยีง คณะวทิ 
ยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชมงคลกรุงเทพฯ ที่กรุณาให้ค าปรกึษา ตรวจสอบแก้ไข
ความถูกตอ้ง และเป็นผูเ้ชีย่วชาญประเมนิคุณภาพบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตดา้นเทคโนโลยี
การศกึษา รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการวจิยัครัง้นี้ 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารยจ์ริาภรณ์ บุญส่ง ขา้ราชการบ านาญ ภาควชิาเทคโน 
โลยกีารศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีก่รณุาใหค้ าปรกึษา แนะน า ในดา้นสถติทิีใ่ชใ้นการว ิ
จยั ขอขอบพระคุณผูช้่วยศาสตราจารยบ์ุญเกื้อ ควรหาเวช ขา้ราชการบ านาญ ภาควชิาเทคโนโลยี
การศกึษามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีก่รณุาใหค้ าปรกึษาดา้นการเรยีบเรยีงเนื้อหาและขัน้ตอน
ผลติบทเรยีน เสนอแนะ ปรบัปรงุแกไ้ขจนส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อสุทศัน์ ชศูร ีคุณแม่ลาวลัย ์บุญพนัธ ์ทีค่อยเป็นก าลงัใจ นอกจากนี้
ขอขอบคุณก าลงัใจจาก นายสมมาส จนัทรช์ ูและครอบครวัทีค่อยช่วยเหลอื ขอบคุณก าลงัใจเพื่อนๆ 
ปรญิญาโท ภาค ข. สาขาเทคโนโลยกีารศึกษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และก าลงัใจจาก
เพื่อนทุกท่าน ทีอ่ยู่เบื้องหลงัความส าเรจ็ของสารนิพนธ์ฉบบันี้  ทีม่ไิดก้ล่าวนามมา ณ โอกาสนี้ ซึ่ง
เป็นส่วนสนบัสนุนทีส่ าคญั ทีท่ าใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี

ขา้พเจา้ขอมอบสารนิพนธน์ี้ ใหแ้ก่ส่วนรวม เพื่อเป็นประโยชน์ในการศกึษาต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ภมิูหลงั 

ในสังคมโลกในยุคปจัจุบัน ถือได้ว่าเป็นยุคทองของการสารสนเทศ การสื่อสารและ
เทคโนโลย ีไมว่่าจะเป็นดา้นการเมอืง การปกครอง การคา้ ธุรกจิ การแพทย ์วทิยาศาสตรห์รอืแมแ้ต่
ดา้นการศกึษาก็เช่นเดยีวกนั จากในอดตีการเรยีนการสอน การถ่ายทอดวทิยาการความรูต่้างๆ มี
ศูนยก์ลางอยู่ทีค่รผููส้อน เป็นส าคญั การนัง่ในหอ้งเรยีน โดยมีครผููส้อนเป็นผูพู้ด บรรยาย ถ่ายทอด
ความรู ้อยูห่น้าหอ้งเรยีน เป็นภาพที่คุน้เคยมาตลอด ในเวลาต่อมาไดม้กีารน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วย
ในการสอนไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยสีิง่พมิพ ์ทีท่ าให้เรามหีนังสอืเรยีน การผลติสื่อการสอนต่างๆ มี
การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ เช่น การเรยีนการสอนดว้ยการใชว้ีดทิศัน์ เทปบนัทกึเสยีง และ
ยุคสมยัต่อมาได้พฒันาเป็นคอมพวิเตอร์ช่วยสอน มกีารผลติบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนขึน้มา
ช่วยสอนส าหรบัครูอย่างมากมาย มกีารสอนผ่านวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ หรอืแม้กระทัง่การสอน
ทางไกลผ่านดาวเทยีม ท าให้ครูผู้สอนสามารถเผยแพร่วชิาความรู้ได้อย่างกว้างไกล และเข้าถึง
ผู้เรยีนได้อย่างรวดเรว็ จนในปจัจุบนัเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และระบบเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต ได้
เกิดขึ้นและท าให้เกิดปรากฏการณ์โลกไร้พรมแดน การที่คอมพิวเตอร์ส่ วนบุคคลพัฒนาขึ้น มี
ประสทิธภิาพสูงแต่ราคาต ่า ท าให้เกดิการสรา้งบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนที่สามารถใช้ร่วมกบั
คอมพวิเตอรไ์ด้ มกีารขยายการบรกิารด้านการศึกษาโดยระบบเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต โดยท างาน
ร่วมกับคอมพิวเตอร์ สถาบันการศึกษาต่างๆได้น าอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นยุทธวิธีในการขยาย
กระบวนการทางการศึกษา ให้กระจายกว้างไกล ไปอย่างไม่มขีดีจ ากดั อินเทอร์เน็ตสามารถท า
หน้าที่สื่อส่งบทเรียนแบบสื่อประสม ซึ่งประกอบด้วย ตัวอักษร ภาพ เสียง วิดีโอ  หรือการ
ถ่ายทอดสด ผู้เรยีนจงึสามารถเรยีนได้ทุกที่ที่มคีอมพวิเตอรท์ี่เชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ต และสามารถ
เรยีนไดต้ลอด 24 ชัว่โมง (ปรชีา น้อยอ าคา. 2548: 1) 

สังคมสารสนเทศเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งจะส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์กา ร
ตดิต่อสื่อสารทีร่วดเรว็ มกีารพฒันาความคดิใหม่ๆ และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ คนและความรูถ้อืเป็น
ทรพัยากรทีส่ าคญัทีสุ่ด การเปลีย่นแปลงรปูแบบการเรยีนรูใ้นปจัจุบนัมผีลสบืเน่ืองมาจากศกัยภาพ
ของเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการลดทอนขอ้จ ากดัด้านเวลาและระยะทาง การศกึษากเ็ป็นกจิกรรม
หนึ่งทีใ่ชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยเฉพาะดา้นการแลกเปลีย่นขอ้มลู การสบืคน้ต ารา 
เอกสาร คู่มอื การคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยั เป็นตน้ (ถนอมพร เลาหจรสัแสง. 2545: 14) 

จากสถานการณ์ดังกล่าว ปจัจุบันสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย จึงหันมาให้
ความส าคญักบักระบวนการจดัการศึกษาที่มกีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเข้ามา
ประยุกต์ใช้มากขึน้ โดยสงัเกตได้จากการน าเนื้อหาสาระการเรยีนมาผลติเป็นบทเรยีนทีม่คีุณภาพ
ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองตามความต้องการทุกเวลาทุกสถานที ่
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ผ่านระบบการจดัการการเรยีนรู ้(Learning Management Systems) ซึง่สอดคลอ้งกบัพระราชบญั 
ญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 หมวด 9 เทคโนโลยเีพื่อการศกึษา มาตรา 66 ทีร่ะบุไวว้่า ผูเ้รยีน
มสีทิธิไ์ดร้บัการพฒันาขดีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศกึษาในโอกาสแรกทีท่ าได ้เพื่อ 
ใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะเพยีงพอต่อการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศกึษาแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองไดอ้ย่าง
ต่อเนื่องตลอดชวีติ (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิส านกันายกรฐัมนตร.ี 2552: 37-38) 
และสอดคลอ้งกบัแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบบัที2่) พ.ศ.2552-2556 ที่มี
เป้าหมายส าคญัคือ การพฒันาคุณภาพคนและสงัคมไทยสู่สงัคมแห่งภูมิปญัญาและการเรยีนรู ้
รวมทัง้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 โดยมยีุทธศาสตรก์ารพฒันา
ก าลงัคนดา้นไอซที ี(Information Communication and Technology : ICT) และบุคคลทัว่ไป ใหม้ี
ความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิต และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 
(Information literacy) โดยเฉพาะการพฒันาผูท้ีก่ าลงัศกึษาอยู่ในระดบัอุดมศกึษา ใหม้กีารปรบัปรุง
รปูแบบ หรอืวธิกีารในการจดัการเรยีนการสอนในสถาบนัอุดมศกึษา ใหม้กีารปรบัปรุงรปูแบบ หรอื
วธิกีารในการจดัการเรยีนการสอนในสถาบนัการศกึษาในระดบัปรญิญาตรใีหเ้น้นทกัษะทีป่ฏบิตังิาน
ไดจ้รงิ และส่งเสรมิใหม้กีารน าโอเพนซอรส์ ซอฟต์แวร์ (Open Source Software) มาใชเ้ป็นเครื่อง 
มอืในการเรยีนการสอนและการวจิยัต่อยอด เพื่อส่งเสรมิให้เกดินักพฒันารุ่นใหม่ (ศูนยเ์ทคโนโลยี
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต.ิ 2552: 9) โดยสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการเรยีนการสอนของ
ภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ที่มวีตัถุประสงค์
เพื่อผลติบุคลากรทางเทคโนโลยกีารศกึษาทุกระดบัออกไปปฏบิตังิานในสถานศกึษา หน่วยงาน ทัง้
ภาครฐัและเอกชน รวมถึงเผยแพร่และส่งเสรมิการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษาให้แพร่  
หลาย (รายงานการประเมนิตนเองภาควชิาเทคโนโลยทีางการศกึษา. 2552: 2-3) ดงัทีก่ล่าวมาจงึ
เป็นขอ้บ่งชีว้่า ผูเ้รยีนจะต้องไดร้บัการพฒันาใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการ 
ศกึษาแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเนื่องตลอดชวีติ 

การเรยีนรูร้ปูแบบใหมท่ีไ่ดร้บัความสนใจน าไปใชใ้นการเรยีนการสอนอย่างแพร่หลาย โดย
อาศยัเทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละการเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตเป็นพืน้ฐาน ไดแ้ก่ บทเรยีนบนเครอืข่าย
อนิเทอรเ์น็ตหรอื บทเรยีนออนไลน์ (Online Learning) และการสอนผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิ 
เตอร ์(Web-Base Instruction) (ถนอมพร เลาหจรสัแสง. 2545: 14) การน าเทคโนโลยสีารสนเทศ
ดา้นต่างๆ เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์เทคโนโลยเีครอืข่าย และเทคโนโลยกีารสื่อ  
สารมาใช้เป็นเครื่องมอืส าคญัในการส่งผ่านองค์ความรู้ต่างๆ สู่ผู้เรยีนที่อยู่ในสถานที่ต่างกัน ให้
สามารถรบัความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ร่วมกนั ในเรื่องเดยีวกนั โดยผู้เรยีนสามารถเรยีนรูไ้ด้ตาม
ความถนัดและความสามารถของตนเอง ระบบการเรยีนออนไลน์นี้ จะด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกบั
กระบวนการเรยีนการสอนใหเ้ป็นไปอยา่งอตัโนมตั ิเสมอืนกบัการเรยีนการสอนปกต ิ(มนต์ชยั เทยีน
ทอง. 2545: 2)  

ดงันัน้บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต หรอืทีเ่รยีกว่า บทเรยีน e-Learning หรอืบทเรยีน
ออนไลน์ก็ตาม จึงเป็นสื่อที่น่าสนใจและก าลังมีการใช้การพัฒนากันอย่างแพร่หลายในหลาย
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สถาบนัการศกึษา บทเรยีนไม่ใช่เพยีงเป็นทีเ่กบ็องคค์วามรู ้แต่บทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตยงั
ช่วยส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูท้ี่ได้ผล สามารถดงึดูดให้ผู้เรยีนได้ตดิตามเนื้อหา เพราะระบบสื่อ
ประสมทีอ่อกแบบไวอ้ย่างชาญฉลาด (Multimedia Intelligent System) สามารถจดัสภาพแวดลอ้ม
ของการเรยีนรู้ให้ลกัษณะเสมอืนจรงิ ที่ท าให้ผู้เรยีนมพีฤติกรรมที่ต้องมปีฏสิมัพนัธ์กับบทเรยีน 
(Interactive) รวมทัง้ผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัผู้สอน ยงัสามารถตดิต่อสื่อสารและแลกเปลีย่นองค์
ความรู้ได้อย่างทัว่ถึง  นอกจากนี้ผู้ เรียนยังสามารถศึกษาเนื้ อหาและความรู้ได้ตามก าลัง
ความสามารถของตนเอง สามารถศกึษาเนื้อหาได้บ่อยครัง้เท่าที่ตนต้องการ รวมทัง้มบีททดสอบ 
และการประเมนิผลการเรยีนรูข้องตนไดอ้ย่างต่อเนื่ องอกีดว้ย ดงันัน้การออกแบบบทเรยีนบนเครอื 
ข่ายอนิเทอรเ์น็ตที่ช่วยให้เกดิการเรยีนรูท้ีแ่ทจ้รงิเป็นเรื่องส าคญั ในปจัจุบนัสถาบนัการศกึษาต่างๆ  
ในประเทศไทย มคีวามพยายามทีจ่ะพฒันาระบบการเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต เพื่อรองรบัการ
เรยีนผ่านระบบออนไลน์อยา่งเตม็รปูแบบ (Full Online Course) นบัตัง้แต่การลงทะเบยีนของผูเ้รยีน 
การจดัการขอ้มลูผู้เรยีน การจดัการเนื้อหารวมทัง้การทดสอบ และประเมนิผลการเรยีนของผู้เรยีน 
โดยผู้เรยีนสามารถศกึษาจากที่ใดก็ได้ หรอืจากในที่ซึ่งห่างไกลก็ตาม (มนต์ชยั  เทยีนทอง. 2545: 
23) ทัง้นี้การน าบทเรยีนบนเครอืข่ายมาช่วยในการแก้ปญัหาการเรยีนการสอน เป็นสิง่ทีย่อมรบักนั
ในกลุ่มนักการศกึษา เพราะมงีานวจิยัจ านวนมากระบุว่า สามารถแก้ปญัหา เรื่องภูมหิลงัทีแ่ตกต่าง
กนัของผู้เรยีน ปญัหาการขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการสอน ปญัหาการขาด
แคลนเวลา และเครือ่งมอือุปกรณ์ (ถนอมพร เลาหจรสัแสง. 2545: 6)  

การเรยีนการสอนในวชิาการถ่ายภาพ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาเทคโนโลยี
สื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นรปูแบบการเรยีนการสอนที่
มลีกัษณะพิเศษที่ต้องมีการถ่ายทอดเนื้อหาผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัต ิ
ผูเ้รยีนทีจ่ะมทีกัษะและความสามารถในการถ่ายภาพเป็นอยา่งดไีดน้ัน้ จ าเป็นต้องน าความรู้ในหลาย
แขนงวชิามาประกอบกนั เช่น เทคนิคการจดัองคป์ระกอบภาพ การจดัสภาพแสง เป็นต้น โดยเน้นที่
การเรยีนภาคปฏบิตัมิากกว่าการเรยีนภาคทฤษฎี ผูเ้รยีนต้องหมัน่ฝึกฝนและหาประสบการณ์ การ
ฝึกฝนมากผู้เรยีนจะพบปญัหา เกดิการตัง้ค าถาม น าไปสู่การคน้หาค าตอบ จงึจะเกดิกระบวนการ
การเรยีนรู้จากสิ่งที่ปฏิบตัิ กระบวนการนี้เกิดจากการปฏสิมัพนัธ์ร่วมกัน ทัง้ระหว่างผู้เรยีนด้วย
กนัเอง และผูเ้รยีนกบัผูส้อน (เกื้อกูล คุปรตัน์. 2544: 18) รวมทัง้ขอ้จ ากดัเรื่องของการทีผู่ส้อนและ 
ผูเ้รยีนอยูต่่างสถานทีก่นั อาจารยผ์ูส้อนต้องเดนิทางไปสอนนิสติระดบัปรญิญาตร ีสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 
ทีม่หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วทิยาเขตองคร์กัษ์ โดยเป็นการสอนแบบบรรยายองคค์วามรู ้และ
ด้วยข้อจ ากดัของระยะเวลาสัน้ จงึไม่ค่อยมเีวลาการสนทนาปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรยีน
เหมอืนกบัการที่ผู้สอนและผู้เรยีนอยู่ในสถานที่เดยีวกนั ลกัษณะของการเรยีนการสอนดงักล่าวนี้ 
น าไปสู่การพฒันาการเรยีนการสอนรายวชิาถ่ายภาพ ให้เป็นรูปแบบการเรยีนผ่านระบบเครอืข่าย 
ซึ่งถือเป็นการลดข้อจ ากดัในเรื่องของเวลา สถานที่ ในการเรยีนการสอน เป็นการขยายโอกาสให้
ผูเ้รยีนได้เขา้ถงึเนื้อหา องค์ความรูแ้ละมปีระสบการณ์ร่วมกนัมากขึน้ ทัง้ยงัสนับสนุนใหผู้้เรยีนได้มี
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เวลาศึกษาจากการปฏบิตัิจรงิมากขึ้น ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนเกิดจนิตนาการ มกีารตัง้ค าถาม ค้นหา
ค าตอบ ทีม่ไิดจ้ ากดัเพยีงการเรยีนการสอนภายในหอ้งเรยีนเท่านัน้  

จากทีก่ล่าวมา สรปุไดว้่า การพฒันาอยา่งไมห่ยดุยัง้ของเทคโนโลยสีารสนเทศ ในดา้นของ
การศกึษานัน้ เรากส็ามารถน ามาประยุกต์ใชใ้หเ้กดิประโยชน์สูงสุดกบัสงัคมการศกึษาไทยได ้ผูว้จิยั
จงึมแีนวคดิในการพฒันาบทเรยีนบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต วชิาการถ่ายภาพ ส าหรบันิสติระดบั
ปรญิญาตร ีสาขาวชิาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ขึ้น เพื่อเป็นการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
นอกจากนี้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังสามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถให้
ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง สามารถให้ทางเลือกในการตอบค าถามของผู้เรียน ว่าผิดหรือถูก 
นอกจากนี้ผู้เรยีนยงัสามารถเรยีนรูด้้วยตนเองอย่างมอีสิระมากขึน้ ตอบสนองนโยบาย “ยดึผู้เรยีน
เป็นศูนยก์ลาง” ไดเ้ป็นอย่างด ีบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต จงึส่งผลดกีบัการเรยีนการสอนให้
เป็นการเรยีนการสอนทีท่นัยคุทนัสมยั และตอบสนองความตอ้งการในการศกึษาใหท้ัว่ถงึ กวา้งขวาง
และรวดเรว็ รวมทัง้เป็นการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 เพื่อพฒันาบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต วชิาการถ่ายภาพ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญา
ตรสีาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ใหม้ปีระ 
สทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
 บทเรยีนที่พฒันาแล้วสามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการจดัการเรยีนการสอน เพื่อลด
ปญัหา ขอ้จ ากดัในเรื่องของเวลา สถานที่ในการจดัการเรยีนการสอน ในวชิาการถ่ายภาพ ให้มกีาร
เรยีนภาคทฤษฎใีห้ประหยดัเวลาและมปีระสทิธภิาพ และผูเ้รยีนมเีวลาในการเรยีนภาคปฏบิตัมิาก
ขึน้ ตลอดจนเป็นความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ทีน่ิสติสามารถน าไปประกอบอาชพีในอนาคตได ้นอกจากนี้
ยงัเป็นแนวทางในการพฒันาบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตในรายเนื้อหา รายวชิา หรอืในระดบั
การศกึษาอื่นๆ ต่อไป 
 
ขอบเขตของงานวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยัเป็นนิสิตระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยสีื่อสาร
การศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปีการศกึษา 2556 ภาคเรยีนที ่1 จ า 
นวนทัง้หมด 158 คน 
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กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างใชใ้นการศกึษาวจิยั เป็นนิสติระดบัปรญิญาตรี สาขาเทคโนโลยสีื่อสาร

การศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ชัน้ปีที ่2 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 
2556  โดยกลุ่มตวัอย่างไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จ านวน 31 คน 
และแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม โดยท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อ
เป็นกลุ่มทดลอง ดงันี้ 

กลุ่มทดลองครัง้ที ่1 จ านวน 3 คน 
กลุ่มทดลองครัง้ที ่2 จ านวน 5 คน  
กลุ่มทดลองครัง้ที ่3 จ านวน 23 คน  

เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั 
เนื้อหาที่ใช้ในการผลติบทเรยีนบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต วชิาการถ่ายภาพ ส าหรบั

นิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรนีครนิท
รวิโรฒ ได้มาจากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารประกอบการเรียนการสอน ต ารา 
วารสาร และบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต และไดน้ าขอ้มูลมาท าการจดัหมวดหมู่ของเนื้อหาตามล าดบั
การเรยีนรู ้และน าเนื้อหามาปรบัปรุงเพื่อใชเ้ป็นเนื้อหาในบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต ซึง่แบ่ง
เนื้อหาเป็น 4 หน่วยการเรยีนรู ้(เฉพาะภาคทฤษฎ)ี ดงันี้ 

หน่วยที ่1 ประวตั ิววิฒันาการของการถ่ายภาพ 
หน่วยที ่2 ส่วนประกอบของกลอ้งดจิติอล และอุปกรณ์ประกอบ 
หน่วยที ่3 หลกัการท างานของกลอ้งดจิติอล  
หน่วยที ่4 หลกัการเบือ้งตน้เกีย่วกบัการถ่ายภาพ และหลกัการจดัองคป์ระกอบภาพ 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
1. บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายถึง บทเรยีนที่สร้างจากโปรแกรม

คอมพวิเตอร ์ประกอบด้วยตวัอกัษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟิกและเสยีง ที่ท างานร่วมกนั
อย่างมรีะบบ โดยใช ้“Learning Management Systems” หรอื LMS จดัเรยีงเนื้อหาเป็นขัน้ตอน มี
ระบบการบรกิาร ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบการประเมนิผล เช่น แบบฝึกหดั แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและมกีารให้ผลย้อนกลบัการเรยีนรู้เป็นไปในลกัษณะการมปีฏิสมัพนัธ์
ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และบทเรียน โดยผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนผ่านทางเครือข่าย
อนิเทอรเ์น็ต  

2. การพฒันาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายถึง การน าบทเรยีนบน
เครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตเรื่อง การถ่ายภาพ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาเทคโนโลยสีื่อสาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้บันทึกลงในเครื่องแม่ข่าย 
(Server) แล้ว ไปใหผู้้เชี่ยวชาญประเมนิคุณภาพ และน ามาปรบัปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของผู้ 
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เชี่ยวชาญ จากนัน้น าไปทดลองเพื่อปรบัปรุงและพฒันาหาประสทิธภิาพของบทเรยีน ให้ได้ตาม
เกณฑท์ีก่ าหนด 

3. วิชาการถ่ายภาพ หมายถงึ เนื้อหาภาคทฤษฎ ีวชิาการถ่ายภาพ ส าหรบันิสติระ 
ดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ 
อนัประกอบด้วย ประวตัิ ววิฒันาการเกี่ยวกบัการถ่ายภาพ  ส่วนประกอบของกล้องดจิติอล และ
อุปกรณ์ประกอบ  หลกัการท างานของกล้องดจิติอล หลกัการเบื้องต้นเกี่ยวกบัการถ่ายภาพ และ
หลกัการจดัองคป์ระกอบภาพ 

4. ประสิทธิภาพของบทเรียน หมายถงึ ผลการเรยีนของผู้เรยีนที่ได้จากการเรยีน
การสอนโดยกจิกรรมของบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต วชิาการถ่ายภาพ ส าหรบันิสติระดบั
ปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
โดยมแีบบฝึกหดัและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์จากคะแนนที่ได้คดิเป็นรอ้ยละเพื่อมาเปรยีบเทียบ
ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
  80 ตวัแรก หมายถงึ รอ้ยละของคะแนนเฉลีย่ ทีผู่เ้รยีนไดร้บัจากการท าแบบฝึกหดั
ระหว่างเรยีน บทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต วชิาการถ่ายภาพ โดยคะแนนเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 
80 หรอืสงูกว่า 
  80 ตวัหลงั หมายถงึ รอ้ยละของคะแนนเฉลี่ย ทีผู่้เรยีนไดร้บัจากการท าแบบทด 
สอบ วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภายหลงัจากการเรยีน บทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต วชิา การ
ถ่ายภาพ โดยคะแนนเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 80 หรอืสงูกว่า 

5. ผูเ้ช่ียวชาญ   
5.1 ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา หมายถงึ บุคคลผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถและความ

เชีย่วชาญในเรือ่ง การถ่ายภาพ มปีระสบการณ์ในการสอนวชิาการถ่ายภาพ ซึง่มวีุฒกิารศกึษาระดบั
ปรญิญาตรแีละมปีระสบการณ์การท างานไม่ต ่ากว่า 10 ปี หรอืมวีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาโทและมี
ประสบการณ์การท างานไมต่ ่ากว่า 5 ปี หรอืมวีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาเอกและมปีระสบการณ์การ
ท างานไมต่ ่ากว่า 3 ปี 

5.2 ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา หมายถงึ บุคคลผูท้ีม่คีวามรู ้ความ 
สามารถและความเชีย่วชาญในเรือ่ง การพฒันาบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต ซึง่มวีุฒกิารศกึษา
ระดบัปรญิญาตรแีละมปีระสบการณ์การท างานไม่ต ่ากว่า 10 ปี หรอืมวีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาโท
และมีประสบการณ์การท างานไม่ต ่ ากว่า 5 ปี หรือมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและมี
ประสบการณ์การท างานไมต่ ่ากว่า 3 ปี 

 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

         
การศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต 

วชิาถ่ายภาพ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในครัง้นี้ผูว้จิยัไดแ้บ่งเนื้อหาของเอกสารและงานวจิยัออกเป็นหวัขอ้
ต่างๆ ดงันี้ 

1. เอกสารทีเ่กีย่วกบัการวจิยัและพฒันาทางการศกึษา 
2. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
3. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน 
4. เอกสารทีเ่กีย่วกบัการเรยีนการสอนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
5. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวชิาการถ่ายภาพ  
6. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรยีนการสอนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตและการถ่ายภาพ 
 

1. เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการวิจยัและพฒันาทางการศึกษา 
  ความหมายของการวิจยัและพฒันาทางการศึกษา 

ในทศวรรษทีผ่่านมา ไดม้กีารน าการวจิยัและพฒันามาใชอ้ย่างกวา้งขวางในการศกึษา
ซึง่เรยีกว่าการวจิยัและพฒันาทางการศกึษา โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อคดิคน้แนวปฏบิตัใิหม่ ทีเ่รยีกว่า 
นวตักรรม (Innovation) ทีมุ่่งแก้ปญัหาบางประการของการจดัการศกึษาหรอืเพื่อยกระดบัคุณภาพ
ของการจดัการศึกษาในแง่มุมต่างๆ เช่น นวตักรรมการสอน นวัตกรรมการเรียนรู้ นวตักรรม
หลกัสตูร เป็นตน้ 

การวจิยัและพฒันาทางการศกึษา เป็นการวจิยัทางการศกึษามุ่งคน้หาความรูใ้หม่โดย
การวจิยัพื้นฐาน หรอืมุ่งหาค าตอบโดยเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานโดยการวจิยัประยุกต์และตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา แม้ว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา เช่น การวิจ ัย
เปรยีบเทยีบประสทิธผิลของวธิกีารสอนหรอือุปกรณ์การสอน ผูว้จิยัอาจจะพฒันาสื่อหรอืผลติภณัฑ์
ทางการศกึษาส าหรบัสอนแต่ละแบบ ผลติภณัฑเ์หล่านี้ไดใ้ช้ ส าหรบัการทดสอบสมมตฐิานของการ
วิจัยแต่ละครัง้ เท่านั ้น ไม่ได้พัฒนาสู่การใช้ส าหรับการเรียนการส อนในโรงเรียนทัว่ ไป 
กระบวนการวจิยัและพฒันาทีน่ิยมใช้กนัมาก คอื การใชว้ธิกีารระบบ (Systems Approach) โดยมี
ขัน้ตอน ดงันี้ 
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ภาพประกอบ 1 การแสดงความสมัพนัธข์องกระบวนการวจิยัและพฒันาทีใ่ชว้ธิกีารระบบ 
  

มนีักวชิาการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายการวจิยัและพฒันาทางการศกึษาไว ้
ดงันี้ 

เปรื่อง กุมุท (2536: 2) ไดใ้หค้วามหมายว่า หมายถงึ การวจิยัซึง่เกดิจากความ
พยายามที่จะสร้างสรรค์ผลผลติ และกระบวนการบางสิง่บางอย่าง ตามหลกัการเฉพาะและตาม
ระเบยีบวธิกีารวจิยัที่สามารถรบัรองคุณภาพและประสทิธภิาพของผลผลติและกระบวนการ เมื่อ
ผลผลตินัน้ไปใช้ซึ่งรูปแบบการวจิยัและพฒันา เป็นการแก้ปญัหา ที่ผู้วจิยัต้องออกแบบสรา้งสรรค์
และพฒันาผลผลติดว้ย การทดลองประเมนิผลและป้อนขอ้มลูยอ้นกลบั เพื่อปรบัปรุงผลผลตินัน้ ให้
พฒันาขึน้ทัง้ดา้นคุณภาพและประสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนด 

เกย ์(Gay. 1976: 8) ไดก้ล่าวถงึการวจิยัละพฒันาไวว้่า ผลติภณัฑจ์ากการวจิยั
และพฒันา จะรวมถงึวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรยีนรู ้การก าหนดจุดประสงค์เชงิพฤตกิรรม สื่อการ
สอน และระบบการจดัการ การวจิยัและพฒันาจะครอบคลุมถึงการก าหนดจุดประสงค์การเรยีนรู้  
ลกัษณะของผูเ้รยีนและระยะเวลาในการใชผ้ลติภณัฑ ์และผลติภณัฑท์ีพ่ฒันาจากการวจิยัและพฒันา
ตามความตอ้งการเฉพาะและขึน้อยูก่บัรายละเอยีดทีต่อ้งการ 

  ปรบัปรุงและน าไปใช ้

    ก าหนดปญัหา 

      ก าหนดผลทีต่อ้งการ (วตัถุประสงค)์ 

ทดลองและประเมนิผล 

    ด าเนินการพฒันา 

            เลอืกแนวทางทีน่่าจะไดผ้ล 

         ปจัจยัเอือ้       ขอ้จ ากดั 

               ก าหนดแนวทางเลอืก 
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บอรก์ และกอลล์ (Borg; & Gall. 1979: 782) ไดใ้หค้วามหมายของการวจิยัและ
พฒันาทางการศกึษาไวว้่า การวจิยัและพฒันาทางการศกึษา เป็นการพฒันาการศกึษาโดยพืน้ฐาน
การวจิยั เป็นวธิกีารทีส่ าคญัวธิหีนึ่งทีน่ิยมใชเ้พื่อพฒันาการศกึษา โดยเน้นหลกัการเหตุผลเป็นเป้า 
หมายหลกัในกระบวนการพฒันา และด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของผลติภณัฑท์างการศกึษา
หมายถงึ วสัดุครุภณัฑท์างการศกึษาไดแ้ก่ หนังสอืแบบเรยีน ฟิลม์สไลด ์เทปบนัทกึเสยีง เทปโทร 
ทศัน์คอมพวิเตอร ์รวมทัง้โปรแกรมคอมพวิเตอร ์เป็นตน้ 

จากที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า การวจิยัและพฒันาทางการศึกษา หมายถงึ การพฒันา
การศกึษาโดยการน าระเบยีบวธิทีางการวจิยัมาใช้ มกีารวเิคราะห์ ออกแบบ พฒันาปรบัปรุง และ
ประเมินทุกขัน้ตอนของการเรยีนการสอน เพื่อพัฒนาและตรวจสอบระบบระเบียบวิธีการสอน 
ยทุธวธิกีารสอน วสัดุอุปกรณ์การสอน เพื่อใหเ้กดิความถูกตอ้ง สะดวกรวดเรว็ และใชง้านไดจ้รงิ  

หลกัการวิจยัและพฒันาทางการศึกษา 
บอรก์ และกอลล ์(Borg; & Gall. 1979: 771-798), พฤทธิ ์ศริบิรรณพทิกัษ์ (2531: 

21-24) กล่าวถงึ หลกัการวจิยัและพฒันาทางการศกึษา ไวด้งันี้ 
การวจิยัและพฒันาทางการศกึษา (Educational Research and Development หรอื 

R&D) เป็นการพฒันาการศึกษาโดยอาศัยพื้นฐานการวิจยั (Research Based Education 
Development) เป็นกลยุทธ์ หรอืวธิกีารส าคญัวธิหีนึ่งที่นิยมใช้ในการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง หรอื
พฒันาการศกึษาโดยเน้นหลกัเหตุผล และตรรกวทิยา เป้าหมายหลกั คอื ใชเ้ป็นกระบวนการพฒันา 
และตรวจสอบคุณภาพของผลผลติทางการศกึษา (Education Product) หมายถงึ วสัดุครุภณัฑท์าง
การศกึษา ไดแ้ก่ หนงัสอื แบบเรยีน ฟิลม์ สไลด ์เทปเสยีง เทปโทรทศัน์ คอมพวิเตอร ์และโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์ฯลฯ  

ลกัษณะของการวิจยัและพฒันาทางการศึกษา 
พฤทธิ ์ศริบิรรณพทิกัษ์ (2532: 22) กล่าวไวว้่า การวจิยัและพฒันาทางการศกึษา 

(Education Research and Development (R&D) มคีวามแตกต่างจากการวจิยัการศกึษา 
(Education Research) ประเภทอื่นๆ อยู ่2 ประการ คอื  

1. เป้าประสงค ์(Goal) การวจิยัการศกึษามุ่งเน้นคน้หาความรูใ้หม่โดยการวจิยั
พืน้ฐานหรอืการวจิยับรสิุทธิ ์หรอืมุ่งหาค าตอบเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานโดยการวจิยัประยุกต์ แต่การ
วจิยัและพฒันาทางการศกึษา มุ่งพฒันาและตรวจสอบคุณภาพผลติภณัฑท์างการศกึษา แมว้่าการ
วจิยัประยุกต์ทางการศึกษาหลายโครงการก็มกีารพฒันาผลติภณัฑ์ทางการศึกษา เช่น การวจิยั
เปรยีบเทยีบประสทิธผิลของวธิกีารสอนหรอือุปกรณ์การสอน ผูว้จิยัอาจพฒันาสื่อหรอืผลติภณัฑท์าง
การศกึษาส าหรบัการสอนแต่ละแบบ แต่ผลติภณัฑเ์หล่านี้ ได้ใช้ส าหรบัใช้ไดส้ าหรบัการสมมตฐิาน
ของการวจิยัในแต่ละครัง้เท่านัน้ ไมไ่ดม้กีารพฒันาเพื่อน าไปสู่การใชโ้ดยทัว่ ๆ ไป 

2. การน าไปใช้ (Utility) การวจิยัทางการศกึษามชี่องว่างที่เกดิขึน้ในระหว่าง
ผลการวจิยักบัการน าผลการวจิยัไปใชไ้ดจ้รงิ ผลการวจิยัจ านวนมากไม่ไดน้ าไปใช้ นักการศกึษาและ
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นักวจิยัจงึหาทางลดช่องว่างดว้ยวธิกีารทีเ่รยีกว่า “การวจิยัและพฒันา” แต่ถงึกระนัน้กต็ามการวจิยั
และพฒันาการศกึษากไ็มส่ามารถทดแทนการวจิยัทางการศกึษาไดเ้พยีงแต่เป็นเทคนิควธิทีี่สามารถ
เพิม่ประสทิธภิาพของการวจิยัทางการศกึษาใหม้ผีลดขีึน้ต่อการจดัการศกึษา คอื เป็นตวัเชื่อมเพื่อ
น าผลผลิตหรอืผลิตภณัฑ์ทางการศึกษาที่ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาได้จรงิใน
โรงเรยีนทัว่ไป ดงันัน้ การใชย้ทุธวธิกีารวจิยัและพฒันาทางการศกึษาเพื่อปรบัปรงุ เปลีย่นแปลงหรอื
พฒันาผลติภณัฑท์างการศกึษาให้ดขีึน้ จงึเป็นผลโดยตรงจากการวจิยัทางการศกึษาไม่ว่าจะเป็น
การวจิยัในระดบัการวจิยัพืน้ฐานหรอืการวจิยัประยุกต์กต็าม จะใหป้ระโยชน์ไดม้ากยิง่ขึน้ สามารถ
สรปุความสมัพนัธแ์ละความแตกต่าง ดงัภาพประกอบดงันี้ 

 

 

 

 

 
 
ภาพประกอบ 2 ความสมัพนัธแ์ละความแตกต่าง ระหว่างการวจิยัทางการศกึษา กบัการวจิยัและ- 

พฒันาทางการศกึษา 
 

มนตร ีจุฬาวฒันทล (2537: 21-22) ไดก้ล่าวถงึการวจิยัและพฒันาว่า วทิยาการต่างๆ
ในโลกปจัจุบนัมมีากมาย และมกัได้มาจากการวิจยัค้นคว้าในประเทศที่พฒันาแล้ว และมคีวาม
เจรญิกา้วหน้าด ีอยา่งต่อเน่ือง มกัมคีวามสนใจ แสวงหาความรูใ้หม่ และภูมปิญัญาใหม่ๆดว้ยตนเอง 
โดยการวจิยัและพฒันา ซึ่งเป็นที่ยอมรบัโดยทัว่กนัว่า หากต้องการความรูใ้หม่วทิยาการใหม่ ควร
ตอ้งท าการวจิยัพฒันา ความมุง่หวงัของการวจิยัและพฒันา มกัไดแ้ก่ การประยุกต์ใชค้วามรูใ้หม่นัน้
ใหเ้กดิประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืสรา้งเทคโนโลยใีหม่ หรอืผลติภณัฑใ์หม่ แต่สิง่ที่ต้องค านึง
คอื เทคโนโลยใีหม่ๆนัน้ มกัต้องใชค้วามพยายามคดิเป็นหลายรอ้ยพนัคน/ปี (Man/Year) แต่หาก
ตอ้งการผลการวจิยัและพฒันามาช่วยปรบัปรงุแกไ้ขผลติภณัฑท์ีม่อียู่เดมิ เวลา หรอืความพยายามที่
จ าเป็นตอ้งใช ้อาจน้อยกว่าการวจิยัและพฒันาสรา้งผลติภณัฑใ์หม่ 

จากการศกึษาสามารถไดว้่า การวจิยัและพฒันาเป็นรปูแบบการวจิยัทีจ่ะท าใหก้ารวจิยั
การศกึษา ทัง้การวจิยัพืน้ฐาน และการวจิยัประยกุตไ์ดน้ าไปใชใ้นการปรบัปรุง หรอืพฒันาการศกึษา
มากยิง่ขึน้ เพราะการวจิยัและพฒันาเน้นการพฒันาผลผลติทางการศกึษาที่ใช้ในการจดัการศกึษา 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศ และสงัคม 

 

การวิจยัพืน้ฐาน 
ความรูพ้ืน้ฐาน 

- ทฤษฎกีารเรยีนรู ้

 - ทฤษฎกีารสือ่สาร 

          ฯลฯ 

การวิจยัประยุกตค์วามรู้
ประยุกตบ์างสว่น 

- เครื่องมอืทดสอบ 
- วสัดุอุปกรณ์ หลกัสตูร 

ฯลฯ 

การวิจยัและพฒันา 
นวัตกรรมที่ผ่านมาการทดลอง
ใชไ้ดผ้ลด ี

- หลกัสตูรใหม่ 
- วธิกีารสอนใหม่ 
- ครแูนวใหม่ 

                  ฯลฯ 
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ขัน้ตอนการวิจยัและพฒันาทางการศึกษา 
บอรก์ และกอลล์ (Borg; & Gall. 1979: 784 – 785) ไดก้ล่าวถงึขัน้ตอนส าคญัของ

การวจิยัและพฒันาไว ้10 ขัน้ตอน ดงันี้ คอื 
ขัน้ตอนที ่1 ก าหนดผลผลติทางการศกึษาทีจ่ะท าการพฒันา (Product Selection) 

คอื ตอ้งก าหนดใหช้ดัเจนว่า ผลผลติทางการศกึษาทีจ่ะวจิยัและพฒันา คอือะไร โดยตอ้งก าหนดว่า 
1.1 ตรงกบัความตอ้งการทีจ่ าเป็นหรอืไม่ 
1.2 ความก้าวหน้าในทางวิชาการมพีอเพียงที่จะพฒันาผลผลิตที่ก าหนด

หรอืไม ่
1.3 บุคลากรทีม่อียู่มทีกัษะความรูแ้ละประสบการณ์ ทีจ่ าเป็นต่อการวจิยัและ

พฒันานัน้หรอืไม ่
1.4 ผลผลตินัน้จะตอ้งพฒันาขึน้ในเวลาอนัควรไดห้รอืไม่ 

ขัน้ตอนท ี2 รวบรวมขอ้มลูและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง คอื การศกึษาทฤษฎแีละงาน 
วจิยั การสงัเกตภาคสนาม ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการใชผ้ลผลติทางการศกึษาทีก่ าหนด ถ้ามคีวามจ าเป็นผู้ 
ท าการวจิยัอาจต้องการท าการศึกษาวจิยัขนาดเลก็เพื่อหาค าตอบ ซึง่จากงานวจิยัและทฤษฎทีีม่อียู่
ไมส่ามารถตอบไดก่้อนทีจ่ะเริม่ท าการพฒันาต่อไป 

ขัน้ตอนที ่3 การวางแผนวจิยัและพฒันา ประกอบดว้ย 
3.1 ก าหนดวตัถุประสงคข์องการใชผ้ลผลติ 
3.2 ประมาณค่าใชจ้่าย ก าลงัคน และระยะเวลาทีต่้องใช้ เพื่อศกึษาหาความ

เป็นไปได ้
3.3 พจิารณาผลสบืเนื่องจากการผลติ 

ขัน้ตอนที ่4 พฒันารูปแบบขัน้ตอนของผลผลติ คอื การออกแบบ และจดัท าผล 
ผลติการศกึษาทีว่างแผนไว้ เช่น ถ้าเป็นโครงการวจิยัและพฒันาหลกัสูตรอบรมระยะสัน้ กจ็ะต้อง
ออกแบบหลกัสตูร เตรยีมวสัดุ หลกัสตูร คู่มอืการฝึกอบรม เอกสารในการฝึกอบรม และเครื่องมอืใน
การประเมนิผล 

ขัน้ตอนที ่5 ทดลอง หรอืทดสอบผลผลติครัง้ที่ 1 คอื การน าผลผลติทีอ่อกแบบ
และจดัเตรยีมไวใ้นขัน้ที่ 4 ไปทดลองใช้ เพื่อทดสอบคุณภาพขัน้ต้นของผลผลติในโรงเรยีนจ านวน 
1-3 โรงเรยีน ใชก้ลุ่มตวัอย่างขนาดเลก็ประมาณ 6-12 คน ท าการประเมนิผลโดยการใช้แบบ 
สอบถาม การสงัเกต และการสมัภาษณ์ แลว้ท าการรวบรวมขอ้มลูมาวเิคราะห ์

ขัน้ตอนที ่6 ปรบัปรุงผลผลติครัง้ที่ 1 เป็นการน าขอ้มลูและผลการทดลองใชจ้าก
ขัน้ตอนที ่5 มาพจิารณาปรบัปรงุ 

ขัน้ตอนที ่7 ทดลองหรอืทดสอบผลผลติครัง้ที่ 2 เป็นการน าผลผลติทีป่รบัปรุงไป
ทดลอง เพื่อทดสอบคุณภาพผลผลติตามวตัถุประสงคก์บัโรงเรยีน จ านวน 5-15 โรงเรยีนใชก้ลุ่ม
ตวัอย่างประมาณ 30-100 คน ท าการประเมนิผลเชงิปรมิาณในลกัษณะก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
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(Pretest และ Posttest) น าผลทีไ่ดไ้ปเปรยีบเทยีบกบัวตัถุประสงคข์องการใช้ผลผลติอาจมกีลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองถา้จ าเป็น 

ขัน้ตอนที ่8 ปรบัปรุงผลผลติครัง้ที่ 2 น าขอ้มลูและผลการทดลองจากขัน้ตอนที ่7 
มาพจิารณาปรบัปรงุ 

ขัน้ตอนที ่9 ทดลองหรอืทดสอบผลผลติครัง้ที่ 3 เป็นการน าผลผลติทีป่รบัปรุงไป
ทดลอง เพื่อทดสอบคุณภาพการใชง้านของผลผลติ โดยใชต้ามล าพงัในโรงเรยีน จ านวน 10-30 โรง 
เรยีน ใชก้ลุ่มตวัอย่างประมาณ 40-200 คน ท าการประเมนิผลโดยใชแ้บบสอบถาม การสงัเกตและ
การสมัภาษณ์แลว้รวบรวมขอ้มลูท าการวเิคราะห์ 

ขัน้ตอนที ่10 ปรบัปรุงผลผลติครัง้ที่ 3 โดยการน าขอ้มลูจากการทดลองขัน้ที่ 9 
มาพจิารณาปรบัปรงุเพื่อผลติและเผยแพรต่่อไป  

เอสพชิ และวลิเลีย่มส ์(Espich; & Williams. 1967: 75-76) ไดอ้ธบิายถงึการวจิยัและ
พฒันาสื่อการเรยีนการสอนไว ้3 ขัน้ ดงันี้ 

1.  การทดสอบทลีะคน (One to one) จากกลุ่มตวัอย่างทีม่ผีลการเรยีนระดบัต ่า
กว่าปานกลางเลก็น้อย จ านวน 2-3 คน เพื่อใหศ้กึษาสื่อทีพ่ฒันาขึน้ และหลังจากการศกึษาผูพ้ฒันา
จะสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัขอ้บกพรอ่งและสื่อจากกลุ่มตวัอยา่งนัน้ 

2. การทดลองกบักลุ่มย่อย (Small group testing) ใชก้ลุ่มตวัอย่าง 5-6 คน ด า 
เนินการคลา้ยขัน้ตอนที ่1 แต่ใหก้ลุ่มตวัอย่างไดร้บัการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ย เพื่อน า
ผลไปวิเคราะห์ทดสอบประสิทธิภาพของสื่อ โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 โดย 90 ตัวแรก 
หมายถงึ คะแนนเฉลี่ยของผู้เรยีนทัง้หมด สามารถท าข้อสอบก่อนเรยีนขอ้หนึ่งๆได้ถูกต้อง 90 ตวั
หลงั หมายถงึ คะแนนเฉลีย่ของผูเ้รยีนทัง้หมด สามารถท าขอ้สอบหลงัเรยีนขอ้หนึ่งๆไดถู้กต้อง หาก
ผลวเิคราะห์เป็นไปตามเกณฑด์งักล่าวก็ปรบัปรุงแก้ไขเฉพาะส่วนที่บกพร่อง เพื่อน าไปทดสอบใน
ขัน้ตอนที ่3 ต่อไป 

3. การทดสอบภาคสนาม (Field testing) ทดลองกบักลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นประชากร
เป้าหมายจริง โดยผู้พัฒนาสื่อจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทดลองด้วย แต่จะอาศัยครูผู้สอน
ด าเนินการแทนโดยใชว้ธิดี าเนินการเช่นเดยีวกบัตอนที ่2 

จากการศึกษาขัน้ตอนของการวิจยัและพฒันา พบว่า ขัน้ตอนการวจิยัและพฒันามี
หลายรปูแบบ ผูท้ าวจิยัควรเลอืกหรอืประยุกต์ใช้ข ัน้ตอนและวธิกีารทีเ่หมาะสมกบังานวจิยัทีท่ า และ
ตระหนักว่าผลผลิตจากการวิจยัและพัฒนา นับว่าเป็นผลงานที่มีคุณค่ายิ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์
นวตักรรมรวมทัง้รปูแบบการท างานใหเ้จรญิก้าวหน้ายิง่ขึน้ และในปจัจุบนัจะเหน็ไดว้่า แต่ละองคก์ร 
หรือสถาบันต่างๆ ให้ความสนใจในการส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวิจยัและพัฒนาอย่าง
กวา้งขวางมากขึน้ 
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2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ทัว่โลกเต็มไปด้วยข่าวสารและข้อมูลต่างๆที่ล้วนส่ง 

ผลกระทบต่อการด าเนินชวีติและการตดัสนิใจของผูค้นอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ ผูท้ีส่ามารถเขา้ถงึ และมี
ความแม่นตรงของข่าวสารและขอ้มลูมากกว่า ย่อมตดัสนิใจในสิง่ต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสมและถูก 
ตอ้ง การรบัรูข้า่วสารและขอ้มลูเหล่านี้เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการเรยีนรูต้ลอดชวีติบน พืน้ฐานของการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

ความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง คอืการเรยีนรูท้ีเ่กดิจากแรงจงูใจของแต่ละบุคคล เหมาะสม

กบัสภาวการณ์ของสงัคมปจัจบุนั ความส าเรจ็ของการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง นัน้มเีงื่อนไขและปจัจยัหลกั
อยู่ทีต่วัผู้เรยีน ที่ต้องมวีนิัย ความมุ่งมัน่และนิสยัใฝ่เรยีน ใฝ่รู ้ดงันัน้ การเรยีนรูด้ว้ยตนเองและการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติจะเกดิขึน้ได้ต้องอาศยัสถาบนั ทางสงัคมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะครอบครวั และ
สถานศกึษาทีส่่งเสรมิหรอืจงูใจใหเ้กดิการเรยีนรู ้

การเรยีนรูด้ว้ยตนเองเป็นการเรยีนรูท้ี่ ท าใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ซึง่มคีวาม 
ส าคัญสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปจัจุบันที่บุคคลควรพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะการคดิวเิคราะห ์คดิอยา่งมวีจิารณญาณ การรูจ้กัเชื่อมโยงความรูก้บัการท างาน และรูเ้ท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ตามสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ตลอดเวลา และทวคีวามรวดเรว็มากขึน้ตามความกา้วหน้าของเทคโนโลย ีการเรยีนรูด้ว้ยตนเองเพิง่
มกีารศกึษาคน้คว้าอย่างเป็นระบบเมื่อสามสบิกว่าปี แนวคดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเองวางบนรากฐาน
ความเชื่อทางมนุษยนิยม (Humanistic Philosophy) ทีก่ าหนดเป้าหมายของการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ไว้
ที ่การพฒันาตนเอง (Personal Growth) (ชยัฤทธิ ์โพธิส์ุวรรณ, 2541) ดงันัน้ การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
เป็นแนวคดิของการเรยีนรูช้นิดหนึ่งทีส่นบัสนุนการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life-long Learning)ของผูใ้หญ่
ทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสนับสนุนสภาพ “สงัคมแห่งการเรยีนรู้ (Learning Society)” ไดเ้ป็น
อยา่งด ี

นกัการศกึษาไดใ้หค้วามหมายของการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ดงันี้ 
สมคดิ อสิระวฒัน์ (2538: 4) กล่าวว่าการเรยีนรูด้ว้ยตนเองเป็นการเรยีนรู ้ที่

ผูเ้รยีนมคีวามคดิรเิริม่ดว้ยตนเอง โดยอาศยัความช่วยเหลอืหรอืไม่กไ็ด้ ผูเ้รยีนวเิคราะหค์วามต้อง 
การทีจ่ะเรยีนรูข้องตน ก าหนดเป้าหมายในการเรยีนรู ้ แยกแยะ เจาะจง แหล่งขอ้มลูในการเรยีนรู ้
คดัเลอืกวธิกีารเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมและประเมนิผลการเรยีนรูน้ัน้ๆ 

ชยัฤทธิ ์โพธสิุวรรณ (2541: 4) กล่าวว่าการเรยีนรูด้ว้ยตนเองคอืกระบวนการ 
เรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนจะดว้ยความช่วยเหลอืสนบัสนุนจากภายนอกตวัผูเ้รยีนหรอืไมก่ต็าม รเิริม่การเรยีนรู ้
เลอืกเป้าหมาย แสวงหาแหล่งทรพัยากรของการเรยีนรู ้เลอืกวธิกีารเรยีนรู ้จนถงึการประเมนิความ 
กา้วหน้าของการเรยีนรูข้องตนเอง 
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กรฟิฟิน (Griffin. 1983: 153) กล่าวว่าการเรยีนรูด้ว้ยตนเองเป็นการจดัประ 
สบการณ์การเรยีนรูเ้ฉพาะของบุคคล โดยมเีป้าหมายที่จะพฒันาการเรยีนรู ้ ความสามารถในการ
วางแผน การปฏบิตัติามแผน และการประเมนิผลการเรยีนรูข้องตน 

บรูค๊ฟิลด ์(Brookfield. 1984: 61) กล่าวว่าการเรยีนรูด้ว้ยตนเองเป็นการแสวง 
หาความรูโ้ดยผูเ้รยีนเป็นผูก้ าหนดเป้าหมายการเรยีนทีช่ดัเจน ควบคุมกจิกรรมการเรยีนของตนใน
ดา้นเนื้อหาและวธิกีารเรยีนซึง่อาจขอความช่วยเหลอืในดา้นต่างๆ เช่น การก าหนด และใชห้นังสอื
ประกอบการเรยีนหรอืบทความต่างๆ จากบุคคลอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้เลอืกวธิกีารประเมนิผล
การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

จากทีไ่ดศ้กึษา มนีกัการศกึษาหลายท่านใหค้วามหมายของการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
ไว ้จงึสรปุไดว้่าการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง คอืกระบวนการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนรเิริม่การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ตาม
ความสนใจ ความต้องการ และความถนัดมเีป้าหมาย รูจ้กัแสวงหาแหล่งทรพัยากรของการเรยีนรู้ 
เลอืกวธิกีารเรยีนรู ้จนถงึการประเมนิความกา้วหน้าของการเรยีนรูข้องตนเอง โดยจะด าเนินการดว้ย
ตนเองหรอืรว่มมอืช่วยเหลอืกบัผูอ้ื่นหรอืไมก่ไ็ด้ 

ลกัษณะของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ในการสรา้งบทเรยีนเพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ควรพจิารณาถงึความแตกต่างระหว่าง

บุคคล ซึ่งนักการศึกษาได้น าหลกัจติวทิยามาใช้ โดยค านึงถึงความต้องการ ความถนัดและความ
สนใจของผู้เรยีนเป็นส าคญั เอกตับุคคล มคีวามแตกต่างกันหลายด้าน กล่าวคือ ความสามารถ 
สตปิญัญา ความต้องการ ความสนใจ ร่างกาย อารมณ์ สงัคม และความแตกต่างระหว่างบุคคลดา้น
อื่นๆ 

เสาวณีย ์สกิขาบณัฑติ (2528: 287) ไดก้ล่าวถงึการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ในรปูแบบของ
บทเรยีนโมดลู (Instructional Module) มลีกัษณะดงันี้ 

1. ใหผู้เ้รยีนเรยีนดว้ยตนเอง นัน่คอื สามารถเรยีนให้บรรลุวตัถุประสงคใ์หไ้ดด้ว้ย
ตนเอง โดยมคีรเูป็นผูค้อยดแูลใหค้ าปรกึษาเท่านัน้ 

2. วตัถุประสงค์และกจิกรรมการเรยีนควรจดัใหม้ลีกัษณะทีด่ ีเพื่อใหผู้เ้รยีนเรยีน
ได้ด้วยความเขา้ใจ และเกดิความรูต้ามล าดบั ไม่สบัสน และจะได้เป็นการเพิม่พูความรูท้ลีะน้อยๆ 
ตามขัน้ตอน 

3. จูงใจผู้เรยีนในทุกกิจกรรมการเรยีน ซึ่งจะท าให้ผู้เรยีนสนใจเรยีนด้วยความ
อยากรูอ้ยากเหน็ ซึง่จะส่งผลใหก้ารเรยีนนัน้มคีวามหมายมากขึน้ส าหรบัเขา 

4. ภาษาทีใ่ชช้ดัเจน ถูกตอ้ง และเหมาะสมกบัระดบัความรูแ้ละระดบัชัน้ของ 
5. เนื้อหามคีวามถูกต้อง ค าอธบิายชดัเจน ซึ่งจะเป็นการท าให้ผู้เ รยีนเขา้ใจไม่

ไขวเ้ขว 
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6. ใหผู้เ้รยีนมพีฒันาการหลายดา้นในเน้ือหาบทเรยีนบางเรื่อง บางตอน หรอืบาง
บทอาจจะมคีวามจ าเป็นต้องใหผู้เ้รยีนไดม้พีฒันาการดา้นเจตคต ิมคีวามซาบซึง้และเหน็คุณค่าดว้ย 
นอกเหนือจากความรูแ้ละทกัษะ 

วชัร ีบูรณสงิห ์(2526: 417-418) ไดส้รุปวธิกีารจดัการศกึษาและการเรยีนรูข้องนัก- 
เรยีนตามลกัษณะความแตกต่างระหว่างบุคคลไวด้งันี้ 

1.  จดัแผนการเรยีนใหเ้หมาะสมกบัระดบัความสามารถและความสนใจของผูเ้รยีน 
เช่น จดัชัน้เรง่รดัส าหรบันกัเรยีนทีเ่รยีนเก่ง มตี าราทีใ่ชเ้รยีนดว้ยตนเอง จดัสอนซ่อมเสรมิ 

2.  จดักจิกรรมการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน เพื่อสนองความต้องการของผูเ้รยีน 
เช่น การมอบหมายง านตามระดบัความสามารถหรอืผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน 

3.  ใชส้ื่อการสอนใหเ้หมาะสมตามระดบัความสามารถของผูเ้รยีน 
4. การประเมนิผลควรก าหนดใหเ้หมาะสมกบัรายวชิาและนกัเรยีนทีเ่กีย่วขอ้ง 

สมคดิ อสิระวฒัน์ (2532: 76) กล่าวว่า ลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง คอื  
1.  สมคัรใจทีจ่ะเรยีนดว้ยตนเอง (Voluntarily to Learn) มไิดเ้กดิจากการบงัคบั 

แต่มเีจตนาทีจ่ะเรยีนดว้ยความอยากรู ้
2.  ตนเองเป็นแหล่งขอ้มลูของตนเอง (Self Resourceful) นัน่คอื ผูเ้รยีนสามารถ

บอกได้ว่าสิง่ที่ตนเรยีนคอือะไร รูว้่าทกัษะและขอ้มูลทีต่้องการหรอืจ าเป็นที่ต้องใช้มอีะไร สามารถ
ก าหนดเป้าหมาย วธิรีวบรวมขอ้มูลที่ต้องการและประเมนิผลการเรยีนรู้ ผู้เรยีนต้องเป็นผู้จดัการ
เกี่ยวกบัการเปลีย่นแปลงต่างๆดว้ยตนเอง (Manager of Change) ผูเ้รยีนต้องมคีวามตระหนักใน
ความสามารถของตนเองว่า สามารถตดัสนิใจได ้มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีแ่ละบทบาทในการเป็น
ผูเ้รยีนทีด่ ี

3.  ผูเ้รยีนตอ้งรู ้“วธิกีารจะเรยีน” (Know How to Learn) นัน่คอื ผูเ้รยีนควรทราบ
ขัน้ตอนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง รูว้่าเขา้ไปสู่จดุทีท่ าใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งไร 

โนลส ์(Knowles. 1976: 61) ไดส้รุปลกัษณะของผู้เรยีนที่เรยีนรูด้ว้ยตนเอง โดยใช้
ขอ้สรปุของ “สญัญาการเรยีน” ทีจ่ะท าใหเ้กดิผลด ี9 ประการ คอื 

1.  มคีวามเขา้ใจในความแตกต่างดา้นความคดิเกี่ยวกบัผูเ้รยีนและทกัษะทีจ่ าเป็น
ในการเรยีนรู ้นัน่คอื รูค้วามแตกต่างระหว่างการสอนทีค่รเูป็นผูช้ีน้ ากบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

2.  มแีนวคดิเกีย่วกบัตนเองในฐานะทีเ่ป็นบุคคลทีเ่ป็นตวัของตวัเอง มคีวามอสิระ
และความสามารถทีน่ าตนเองได ้

3.  มคีวามสามารถที่จะสัมพันธ์กับเพื่อนๆได้ดี เพื่อที่จะใช้บุคคลเหล่านี้ เป็น
เหมอืนสิง่สะท้อนให้ทราบถึงความต้องการในการเรยีนรู้ด้วยตนเอง การวางแผนการเรยีนรู้ด้วย
ตนเอง การเรยีนรูแ้ละการช่วยเหลอืบุคคลอื่นและการไดร้บัความช่วยเหลอืจากบุคคลเหล่านัน้ 

4.  มคีวามสามารถในการวเิคราะห์ความต้องการในการเรยีนรูอ้ย่างสมจรงิ โดย
ความช่วยเหลอืจากผูอ้ื่น 
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5.  มคีวามสามารถในการแปลงความต้องการในการเรยีนออกมาเป็นจุดมุ่งหมาย
ของการเรยีนรูใ้นรปูแบบทีอ่าจจะท าใหก้ารประเมนิผลส าเรจ็นัน้เป็นไปได้ 

6.  มคีวามสามารถในการโยงความสมัพนัธ์กบัผู้สอน ใช้ประโยชน์จากผู้สอนใน
การท าเรือ่งยากใหง้ายขึน้ และเป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลอืเป็นทีป่รกึษา 

7.  มคีวามสามารถในการหาบุคคลและแหล่งเอกสารวิทยาการที่เหมาะสมกับ
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างกนั 

8.  มคีวามสามารถในการเลอืกแผนการเรยีนที่มปีระสทิธภิาพ โดยใช้ประโยชน์
จากแหล่งวทิยาการและมคีวามคดิรเิริม่ในการวางแผนนโยบายอยา่งมทีกัษะ ความช านาญ 

9.  มคีวามสามารถในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและน าผลของขอ้ค้นพบต่างๆไปใช้
อยา่งเหมาะสม 

กล่าวโดยสรปุไดว้่า การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มลีกัษณะส าคญัคอื ผูเ้รยีนพรอ้มและเตม็ใจ
ทีจ่ะเรยีนรูค้วามต้องการของตนเอง สามารถออกแบบหรอืเลอืกวธิกีารเรยีน วธิกีารประเมนิตนเอง
ได้ ซึง่ส่งผลให้ผู้เรยีนมคีวามตัง้ใจในการเรยีน จงึท าให้เกดิการเรยีนรูแ้ละผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ขึน้ 

ประเภทของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
กาเย ่(Gagne'. 1974: 187) ไดแ้บ่งประเภทของการเรยีนรูด้ว้ยตนเองออกเป็น 5 ประ 

เภท ดงันี้ 
1.  แผนการเรยีนอสิระ (Independent Study Plan) เป็นการเรยีนทีค่รกูบันักเรยีน

ตกลงกนัในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการเรยีน แล้วให้ผูเ้รยีนศกึษาคน้ควา้ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายดว้ย
ตนเอง 

2. ศกึษาดว้ยการควบคุมตนเอง (Self-Directed Study) จะมกีารตกลงในจุดมุ่ง 
หมายเฉพาะก าหนดเอาไว ้แต่วธิกีารศกึษานัน้เป็นเรื่องของนักเรยีน ครอูาจแนะน าการอ่านและการ
จดัเตรยีมวสัดุการเรยีนไวใ้หแ้ลว้ 

3.  โปรแกรมผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง (Learner-Centered Programs) เป็นโปรแกรม
ทีจ่ดัขึน้กวา้งๆ แลว้เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนเลอืกเรยีนโดยมวีชิาหลกั วชิาเสรมิ และวชิาเลอืก 

4.  เรยีนตามความเรว็ของตน (Self-Pacing) เป็นการเรยีนรูท้ี่ผู้เรยีน เรยีนตาม
อตัราความเรว็หรอืความสามารถของตนเอง มกีารก าหนดจุดมุ่งหมายไว้ ตลอดจนเกณฑต่์างๆไว ้
ทุกคนเหมอืนกนั ต่างกนัทีเ่วลาทีใ่ชใ้นการเรยีน 

5.  การเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนก าหนดเอง (Student-Determined Instruction) นัก 
เรยีนเลอืกจดุมุง่หมายก าหนดเอาเอง ทดสอบเอง มเีสรทีี่จะท าจดุมุง่หมายใดกไ็ด ้ 

จากทีศ่กึษาขา้งต้น สรุปไดว้่า ประเภทของการเรยีนรูด้ว้ยตนเองผูเ้รยีนสามารถเลอืก
วิธีการเรียนได้เองตามความต้องการ สามารถที่จะก าหนดวิธีการ ทิศทาง โปรแกรมการเรยีน 
คน้ควา้ใหบ้รรลุจดุมุง่หมายดว้ยตนเอง 
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องคป์ระกอบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มอีงคป์ระกอบทีส่ าคญั ดงันี้ 

โนลส ์(Knowles. 1976: 40-47) ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
ไว ้ดงันี้ 

1. การวเิคราะหค์วามตอ้งการของตนเอง เริม่จากการใหผู้เ้รยีนแต่ละคนบอก
ความตอ้งการและความสนใจพเิศษของตนเองในการเรยีน โดยใหเ้พื่อนอกีคนหนึ่งท าหน้าทีเ่ป็นผูใ้ห้
ค าปรกึษาแนะน า และอกีคนท าหน้าทีจ่ดบนัทกึ กระท าเช่นน้ีหมุนเวยีนกนัจนครบทัง้ 3 คน ไดแ้สดง
บทบาทครบ 3 ดา้น คอื ผูเ้สนอความตอ้งการ ผูใ้หค้ าปรกึษา และผูจ้ดบนัทกึสงัเกตการณ์การเรยีนรู้
บทบาทดงักล่าวใหป้ระโยชน์อยา่งยิง่ในการเรยีนรว่มกนั และช่วยเหลอืกนัและกนัในทุกดา้น 

2. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรยีน โดยเริม่ต้นจากบทบาทของผู้เรยีนเป็น
ส าคญั ดงันี้ 

2.1 ผูเ้รยีนควรศกึษาจุดมุ่งหมายของวชิา แลว้จงึเริม่เขยีนจุดมุ่งหมายใน
การเรยีน 

2.2 ผูเ้รยีนควรเขยีนจุดมุ่งหมายใหช้ดัเจน เขา้ใจได ้ไม่คลุมเครอื คนอื่น
อ่านแลว้เขา้ใจ 

2.3 ผูเ้รยีนควรเน้นถงึพฤตกิรรมทีผู่เ้รยีนคาดหวงั 
2.4 ผูเ้รยีนควรก าหนดจดุมุง่หมายทีส่ามารถวดัได ้
2.5 การก าหนดจุดมุ่งหมายของผู้เรยีนในแต่ละระดบั มคีวามแตกต่าง

อยา่งชดัเจน 
3.  การวางแผนการเรยีน โดยใหผู้้เรยีนก าหนดวตัถุประสงคข์องวชิา ผูเ้รยีน

ควรวางแผนจดักจิกรรมตามล าดบั ดงันี้ 
3.1 ผูเ้รยีนจะตอ้งเป็นผูก้ าหนดเกีย่วกบัการวางแผนการเรยีนดว้ยตนเอง 
3.2  การวางแผนการเรยีนของผู้เรยีน ควรเริม่ต้นจากการก าหนดจุดมุ่ง 

หมายในการเรยีนดว้ยตนเอง 
3.3  ผูเ้รยีนเป็นผูจ้ดัเนื้อหาใหเ้หมาะสมกบัสภาพความต้องการและความ

สนใจของผูเ้รยีน 
3.4  ผูเ้รยีนเป็นผูร้ะบุวธิกีารเรยีน เพื่อใหเ้หมาะสมกบัตนเองมากทีสุ่ด 

4.  การแสวงหาแหล่งวชิาการ เป็นกระบวนการศกึษาคน้คว้าทีม่คีวามส าคญั
ต่อการศกึษาในปจัจบุนัอยา่งมาก ดงัน้ี 

4.1 ประสบการณ์การเรยีนแต่ละดา้น ทีจ่ดัใหผู้เ้รยีนแสดงใหเ้หน็ถงึความ
มุง่หมาย ความหมายและความส าเรจ็ของประสบการณ์นัน้ 

4.2  แหล่งวทิยาการ เช่น ห้องสมุด วดั สถานีอนามยั ถูกน ามาใช้อย่าง
เหมาะสม 
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4.3  เลอืกแหล่งวทิยาการไดเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีนแต่ละคน 
4.4  มกีารจดัสรรอย่างด ีเหมาะสม กิจกรรมบางส่วนผู้สอนจะต้องเป็นผู้

จดัเองตามล าพงั บางส่วนเป็นกจิกรรมทีจ่ดัรว่มกนัระหว่างครกูบัผูเ้รยีน 
5.  การประเมนิผล เป็นขัน้ตอนส าคญัในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ช่วยใหผู้เ้รยีน

ทราบถงึ ความก้าวหน้าในการเรยีนของตนเองได้เป้นอย่างด ีการประเมนิผลจะต้องสอดคล้องกบั
วตัถุประสงค ์โดยทัว่ไปจะเกี่ยวกบัความรูค้วามเขา้ใจ ทกัษะ ทศันคตแิละค่านิยม ซึง่ขัน้ตอนในการ
ประเมนิผลมดีงันี้ 

5.1  ก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงคใ์หแ้น่ชดั 
5.2  ด าเนินการทุกอย่าง เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ที่วางไว้ ขัน้ตอนนี้

ส าคญัในการใชป้ระเมนิผลการเรยีนการสอน 
5.3  รวบรวมหลกัฐาน การตดัสนิใจจากการประเมนิ จะต้องอยู่บนพืน้ฐาน

ของขอ้มลูทีส่มบรูณ์และเชื่อถอืได ้
5.4  รวบรวมข้อมูลก่อนเรยีน เพื่อเปรยีบเทียบกบัหลงัเรยีนว่า ผู้เรยีน

กา้วหน้าเพยีงใด 
5.5  แหล่งขอ้มลู จะหาขอ้มลูจากครแูละผูเ้รยีนเป็นหลกัในการประเมนิ 

ดงันัน้ จงึสามารถสรุปไดว้่า หลกัการจดัการเรยีนรู้ เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
ผูจ้ดักจิกรรมตอ้งศกึษาผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล จดัใหผู้เ้รยีนมสี่วนรบัผดิชอบในการเรยีน พฒันาทกัษะ
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน พฒันาทกัษะการเรยีนรูร้่วมกบัผูอ้ื่น พฒันาทกัษะการประเมนิตนเอง และการ
รว่มมอืกนัประเมนิและจดัปจัจยัสนับสนุนการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของผูเ้รยีน 

ประโยชน์ของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ไชยยศ เรอืงสุวรรณ (2526: 188) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของการเรยีนการสอนแบบการ

เรยีนรูด้ว้ยตนเองไวห้ลายประการ ดงันี้  
1.  หลกัสตูรหรอืรายวชิาจดัไวอ้ยา่งมรีะบบ 
2.  ระบบการวัดผลประกอบด้วยเครื่องมือวัดระดับความรู้ที่จะเรียน และ

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
3.  เอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่ผูเ้รยีนอยา่งกวา้งขวางตามบุคลกิภาพของผูเ้รยีน 
4.  กระบวนการสอนเหมาะสมกบับุคลากรในหน่วยงาน 

การเรยีนการสอนแบบเรยีนรูด้ว้ยตนเองยงัเกือ้หนุนสภาพการเรยีนรู ้ท าใหก้ารเรยีนรู้
ของผูเ้รยีนแต่ละคนเกดิขึน้อยา่งมปีระสทิธภิาพ ดงันี้ 

1. ผูเ้รยีนมโีอกาสรว่มกจิกรรมการเรยีนตามความสนใจ 
2. ผูเ้รยีนมโีอกาสรบัขอ้มลูยอ้นกลบัทนัท ี
3. ผูเ้รยีนไดร้บัการเสรมิแรงตลอดเวลา 
4. การเรยีนการสอนเป็นไปตามขัน้ตอนอย่างเหมาะสม 
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วรีะ ไทยพาณชิย ์(2529: 126) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของการเรยีนดว้ยตนเอง ไวด้งันี้ 
1. นกัเรยีนสามารถเรยีนรูต้ามความสามารถของตนเอง 
2. เป็นการค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล 
3. นกัเรยีนมอีสิระมากกว่าการสอนแบบปกต ิ
4. เป็นการจงูใจนกัเรยีน และนกัเรยีนจะชอบบรรยากาศในโรงเรยีนมากขึน้ 
5. ครมูเีวลาทีจ่ะท างานกบันกัเรยีนรายบุคคลเมือ่นกัเรยีนตอ้งการ 

สิง่ทีเ่ป็นตวัก าหนดศกัยภาพของการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self-Directed Learning) คอื
ความสามารถและความตัง้ใจของบุคคล นัน่คอื ผูเ้รยีนมทีางเลอืกเกี่ยวกบัทศิทางทีต่้องการไป แต่
สิง่ทีจ่ะต้องมคีวบคู่กนัไปดว้ย คอื ความรบัผดิชอบ และการยอมรบัต่อสิง่ทีจ่ะตามมาจากความคดิ
และการกระท าของตนเอง 

ผูเ้รยีนแบบ Self-Directed จะประสบความส าเรจ็ไดม้กัจะมลีกัษณะทีม่ ี Self-Concept 
ทางบวก พรอ้มทีจ่ะเรยีนแบบ Self-Direction มปีระสบการณ์ และม ีStyles การเรยีนเป็นของตนเอง 
โดยการเรยีนแบบน้ีจะเน้นทีล่กัษณะของผูเ้รยีน (ปจัจยัภายใน) ทีจ่ะช่วยสรา้งใหผู้เ้รยีนยอมรบัความ
รบัผดิชอบต่อความคดิและกระท าของตน และจะใหค้วามส าคญักบัปจัจยัภายนอก ทีช่่วยใหผู้เ้รยีน
สามารถรบัผดิชอบต่อการ เรยีนได ้ปจัจยัทัง้ภายในและภายนอกน้ี จะสามารถเหน็ไดจ้ากความต่อ 
เนื่องในการเรยีนรูแ้ละสถานการณ์การเรยีนทีเ่หมาะสม 

ขณะทีล่กัษณะบุคลกิของบุคคล การสอน กระบวนการเรยีนรู ้เป็นจุดเริม่ต้นของการ
ท าความเขา้ใจนัน้ การเรยีนแบบ Self-Directed บรบิททางสงัคมจะเป็นตวัก าหนดกจิกรรมการเรยีน 
หรอืผลทีจ่ะได้ เพื่อจะเขา้ใจกจิกรรมการเรยีนแบบ Self-Directed อย่างแทจ้รงิ ทัง้นี้เราจะต้องตระ 
หนกัถงึ ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีน ผูส้อน แหล่งทรพัยากร และมติทิางสงัคมดว้ย 

นอกจากนี้ ยงัมนีักวชิาการหลายท่าน ศึกษาถงึการเรยีนรู้ด้วยตนเองมานานหลาย
ทศวรรษ ไดใ้หข้อ้คดิเหน็โดยรวมว่า ควรมกีารท างานวจิยัเพื่อศกึษาหารปูแบบของการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองใหล้ะเอยีด ยิง่ขึน้ หาวธิใีนการน า และหาวธิกีารวดัคุณภาพของการเรยีนดว้ยวธินีี้ใหช้ดัเจน
ขึน้ และศกึษาว่าควรจะก าหนดบทบาทของผูส้อนและหน่วยงานทีร่บัผดิชอบอย่างไรบา้ง 

จากที่ศึกษาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การเรยีนรู้ได้ด้วยตนเอง ถือว่าเป็นที่สุดของการ
เรยีนรู ้การจะสรา้งกระตุ้นให้เกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเองได ้โดยมากมกัจะเริม่ต้นการเรยีนรูจ้ากสิง่ที่
ตวัเองรกั และชอบก่อน สิง่เป็นตวัปลุกเรา้ให้เกดิความสนใจที่จะศกึษาเรยีนรูใ้นรายละเอยีดต่อไป  
แนวคิดการเรยีนรู้ด้วยตนเองมีแนวโน้มที่จะเป็นแนวคิดที่ส าคัญของวงการการศึกษาผู้ใหญ่ใน
อนาคต นอกจากนัน้คาดว่าจะเป็นแนวคดิทีม่พีลงัขบัเคลื่อนใหว้งการการศกึษาผูใ้หญ่ก้าวหน้าอย่าง
มาก อยา่งไรกต็าม การเรยีนรูด้ว้ยตนเองจะเน้นถงึความรบัผดิชอบของบุคคลและเชื่อในศกัยภาพที่
ไมส่ิน้สุดของมนุษย ์ในการเรยีนรูด้ว้ยตนเองทีป่ระสบผลส าเรจ็ ผูอ้ านวยความสะดวกต้องมบีทบาท
ในการร่วมปรกึษาแลกเปลีย่นความคดิ เป็นแหล่งความรูต้ามทีผู่เ้รยีนต้องการ มคีวามสมัพนัธอ์นัดี
กบัผูเ้รยีน มสี่วนร่วมในการถ่ายโอนบทบาทการเรยีนการสอนและสนับสนุนใหผู้เ้รยีนคดิอย่างแตก 
ฉาน (Critical Thinking)  
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3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันารปูแบบการเรียนการสอน 
ความหมายของรปูแบบการเรียนการสอน 

รปูแบบการเรยีนการสอน หมายถงึ สภาพหรอืลกัษณะของการเรยีนการสอนทีจ่ดัขึน้
ตามหลกัปรชัญา หลกัการและแนวคดิ หรอืความเชื่อ โดยอาศยัวธิสีอน และเทคนิคการสอนช่วยให้
สภาพการเรยีนการสอนนัน้เป็นไปตามหลกัการ และจดุประสงคท์ีก่ าหนดไว้ 

 ละเอยีด รกัษ์เผ่า (2528: 8) ให้ความหมายของรูปแบบการเรยีนการสอนว่า รูปแบบ
การเรยีนการสอนคอื โครงสรา้งทีแ่สดงถงึความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบต่างๆ ทีจ่ะใชจ้ดักระท า 
เพื่อใหเ้กดิผลทีต่ ัง้เป้าหมายใหแ้ก่ผูเ้รยีน 

 ทศินา แขมมณี (2547: 221) ให้ความหมายของรูปแบบการเรยีนการสอนคอื สภาพ
ลกัษณะของการเรยีนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบส าคญัซึง่ได้รบัการจดัไวอ้ย่างเป็นระเบยีบ
ตามหลกัปรชัญา ทฤษฎ ีหลกัการ แนวคดิหรอืความเชื่อต่างๆ โดยประกอบด้วยกระบวนการหรอื
ขัน้ตอนส าคญัในการเรยีนการสอน รวมทัง้วธิสีอนและเทคนิคการสอนต่างๆ ทีส่ามารถช่วยใหส้ภาพ
การเรยีนการสอนนัน้เป็นไปตามทฤษฎี หลกัการหรอืแนวคดิที่ยดึถือซึ่งได้รบัการพสิูจน์ทดสอบ 
หรอืยอมรบัว่ามปีระสทิธภิาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนในการเรยีนการสอนให้บรรลุวตัถุประสงค์
เฉพาะของรปูแบบนัน้ๆ 

 สงดั อุทรานันท์ (2532) ได้กล่าวถงึความส าคญัของรปูแบบการสอนว่า เป็นสิง่ที่ช่วย
ครูผู้สอนด าเนินการสอนได้อย่างสะดวก ราบรื่น ลดปญัหาที่จะเกิดขึ้นในการสอน และประการที่
ส าคญั คอื ช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมและเจตคตไิปในแนวทางทีต่อ้งการ 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

การออกแบบการสอน 
การออกแบบการสอน เป็นการจดัองค์ประกอบของการเรยีนการสอนใหเ้ป็นระเบยีบตาม

แนวคดิทีก่ าหนด โดยวชิยั วงษ์ใหญ่ (2537: 70 – 71) ไดเ้สนอแนวทางการออกแบบการสอนโดยผู้ 
ออกแบบจะตอ้งตอบค าถามทีส่ าคญัของระบบการสอน ดงันี้ 

1. สอนท าไม คอื จุดประสงคข์องการเรยีนการสอนทีต่้องก าหนดอย่างชดัเจน แน่นอน
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมและประสบการณ์การเรยีนรู ้การประเมนิผู้เรยีนว่ าเกิดการ
เรยีนรูแ้ละเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตามทีจ่ดุประสงคก์ าหนดไวม้ากน้อยเพยีงใด 

2. สอนอะไร คอื เนื้อหาวชิาทีเ่ป็นสิง่ทีค่รผููส้อนตอ้งศกึษาคน้ควา้วเิคราะหอ์ย่างด ีสอด 
คลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนการสอน ช่วยใหค้รผููส้อนเกดิความมัน่ใจว่ากระบวนการเรยีนการสอน 
จะด าเนินไปตามล าดบัขัน้ของความรู ้ท าใหผู้เ้รยีนไมส่บัสนสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ย่างรวดเรว็ 

3. สอนอยา่งไร คอื กจิกรรมและประสบการณ์และผลทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้รยีน 
4. ผลการสอนเป็นอย่างไร คอื การประเมนิผลจะทราบไดอ้ย่างไรว่า ไดเ้กดิการเรยีนรู้

ตามจดุประสงคใ์นระดบัใด มสีิง่ใดทีค่วรปรบัปรงุ และสิง่ทีเ่รยีนรูส้ามารถน าไปใชใ้นการเรยีนรูเ้ร ือ่ง 
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ต่อไป มากน้อยเพยีงใด จงึจะท าใหก้ารเรยีนการสอนเป็นไปตามจดุหมายของหลกัสตูร ซึง่สอดคลอ้ง
กบัไทเลอร ์(Tyler. 1970) ไดเ้สนอรปูแบบและหลกัการขัน้พืน้ฐานในการออกแบบการสอนการสอน 
4 ประการ คอื 

1. มคีวามมุง่หมายทางการศกึษาอะไรบา้งทีโ่รงเรยีนตอ้งการแสวงหา 
2. มปีระสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้าง ที่โรงเรยีนควรจดัขึ้นเพื่อบรรลุ ความมุ่ง

หมายทีก่ าหนดไว ้
3. จะจัดประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างไร จึงจะช่วยให้การเรียนการสอนมี

ประสทิธภิาพ 
4. จะทราบไดอ้ยา่งไรว่าไดบ้รรลุความมุ่งหมายทีก่ าหนดไวแ้ลว้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 รปูแบบการสอนของไทเลอร ์
 
การออกแบบการสอน เป็นการสรา้งระบบการสอนขึน้ใหม่ หรอืเป็นการปรบัปรุงการเรยีน

การสอนเดมิที่มอียู่ให้เป็นระบบ การจดัระบบเป็นการก าหนดแนวทาง การด าเนินงานที่มคีุณภาพ 
การออกแบบการสอนจะประกอบไปดว้ยกระบวนการวเิคราะห์ระบบ การสงัเคราะห์ระบบการสรา้ง
แบบจ าลองระบบ และการทดสอบระบบ มผีู้เสนอขัน้ตอนการออกแบบการสอนไว้หลายท่าน เช่น 
บานาธ ี(Banathy. 1968: 26-30) ไดเ้สนอ ขัน้ตอนการออกแบบการสอนไว ้6 ขัน้ตอนดงั ภาพประ- 
กอบ 4 
 
 
 
 

จติวทิยาของ
การเรยีนรู ้
 

การศึกษา
สงัคม 

ปรชัญา 

ขอ้เสนอแนะ 

การศึกษา
ผูเ้รยีน 

จุดมุ่งหมาย
ชัว่คราว 
 

จุดมุง่หมาย 
สุดทา้ย 
 

การเลอืก
ประสบการณ์
เรยีน 
 

การจดั
ประสบการ
ณ์ 
 

การ
ประเมนิผล 
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ภาพประกอบ 4 รปูแบบการสอนของบานาธ ี
 
จากภาพประกอบ 4 รปูแบบการสอนของบานาธ ีประกอบดว้ย 
 1.  ก าหนดวตัถุประสงค ์(Formulate Objectives) ทีค่าดหวงัใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้

และเจตคตทิีต่้องการ วตัถุประสงคม์ ี2 ระดบั คอื วตัถุประสงคข์องระบบ (System Purpose) และ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะ (Specification of Objectives) 

 2.  ขัน้พฒันาแบบทดสอบองิเกณฑ ์(Develop Criterion Test) ซึง่เป็นเครื่องมอืในการ
วดัความกา้วหน้าของผูเ้รยีนว่าบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้และวตัถุประสงคข์องระบบหรอืไม่ 
 3. ขัน้วเิคราะหแ์ละก าหนดงานการเรยีนรู ้(Analyze and Formulate Leaning Task)
เพื่อคน้หา ว่าผูเ้รยีนตอ้งเรยีนรูอ้ะไรบา้ง จงึสามารถปฏบิตัเิพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว้ 

 4.  ขัน้ออกแบบระบบ (Design System) การออกแบบระบบจะต้องตอบค าถามว่า จะ
สอนอะไร เพื่อให้นักเรยีนบรรลุวตัถุประสงค์ที่ก าหนด ใครจะเป็นผู้สอนได้เหมาะสม สอนเมื่อไหร่
และทีไ่หน เป็นขัน้ทีพ่จิารณาและระบุสิง่ทีต่อ้งท าเพื่อใหผู้เ้รยีนประสบผลส าเรจ็ตามทีค่าดหวงัไว ้ซึง่ 
ประกอบด้วยการวเิคราะห์หน้าที่ (Function Analysis) การวเิคราะห์องค์ประกอบ (Component 
Analysis) การแจกแจงหน้าที่ขององค์ประกอบ (Distribution) ต่างๆ และ การก าหนดเวลาและ
สถานที ่(Scheduling) 

 5.  ขัน้ทดลองใชแ้ละทดสอบผลผลติ (Implement and Test Output) เป็นการทดสอบ 
ระบบ และทดสอบพฤติกรรมของผู้เรยีนซึ่งเป็นผลผลิตของระบบ โดยการน าระบบการสอนไป
ทดลองใชแ้ละตรวจสอบคุณภาพ 
 6.  ขัน้ปรบัปรุงระบบ (Change to Improve) ผลการทดลองเป็นขอ้มลูป้อนกลบัเขา้สู่
ระบบ เพื่อปรบัปรงุต่อไป 

1 
ก าหนดวตัถุประสงค ์

(Formulate Objectives) 

2 
พฒันาแบบทดสอบ 

(Develop Test) 

3 
วเิคราะหง์านการเรยีนรู ้

(Analyze learning) 

4 
ออกแบบระบบการสอน 

(Design System) 

5 
ทดลองใชแ้ละทดสอบผลผลติ 

(Implement and Test Output) 

6 
เปลีย่นแปลงเพือ่ปรบัปรุง 
(Change to Improve) 
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การออกแบบการสอนของเคมพ ์(Kemp. 1985 : 1-10) เป็นการออกแบบการสอนทีช่ีแ้นะ 
ใหค้ดิถงึองคป์ระกอบต่าง ๆ 10 องคป์ระกอบ ดงันี้ 

 1.  วเิคราะห์ความต้องการทางการเรยีน (Learning Needs) ก าหนดเป้าหมายการ
เรยีน จดัล าดบัความตอ้งการและความจ าเป็น 

 2.  ก าหนดหวัเรื่องหรอืภารกจิ (Topics or Job Tasks) และจุดมุ่งหมายทัว่ไป 
(General Purposes) 

 3.  ศกึษาลกัษณะผูเ้รยีน (Learner Characteristics) 
 4.  วเิคราะหเ์นื้อหาวชิาและภารกจิ (Subject Content Task Analysis) 
 5.  ก าหนดจดุประสงคก์ารเรยีน (Learning Objective) 
 6.  ก าหนดกจิกรรมการเรยีนการสอน (Teaching / Learning Activities) 

 7.  ก าหนดแหล่งทรพัยากรการเรยีนการสอน (Instruction Resources) 
 8.  จดับรกิารสิง่สนบัสนุน (Support Services) 
 9.  ประเมนิผลการเรยีน / ประเมนิผลโปรแกรมการเรยีน (Learning Evaluation) 
 10. ทดสอบก่อนเรยีน (Pretesting) 
การออกแบบการสอนของ IPISD (วารินทร์ รศัมพีรหม. 2542; อ้างอิงจาก The 

Interservice Procedures for Instruction Systems Development Model.1975) ซึง่พฒันาขึน้มา 
โดยกองทพับกสหรฐัอเมรกิา และศูนย์เทคโนโลยกีารศกึษา มหาวทิยาลยัแห่งรฐัฟลอรดิา (Florida 
State University) ม ี5 ขัน้ตอน ดงันี้ 

 1.  วเิคราะห ์(Analyze) เป็นการวเิคราะหภ์ารกจิซึง่เป็นงานเกี่ยวกบัการสอน การฝึก- 
อบรม การเลอืกภารกจิและแนวปฏบิตั ิรวมทัง้การวเิคราะหเ์นื้อหาวชิาและสถานการณ์ในการสอน 

2.  ออกแบบ (Develop) ประกอบด้วย การตัง้จุดมุ่งหมายการสอน การพฒันาแบบ 
ทดสอบ การก าหนดพฤตกิรรม และการพจิารณาล าดบัขัน้ตอนและโครงสรา้ง 

3.  พฒันา (Develop) เป็นขัน้ทีร่ะบุสถานการณ์การเรยีน และกจิกรรมการเรยีน ก า- 
หนดยทุธศาสตรก์ารสอน ทบทวนการเลอืกวสัดุ พฒันาการสอน และตรวจสอบ 

 4.  น าไปใช้ (Implement) เป็นการน าระบบการสอนไปใช้ด าเนินการตามแผนที่ก า 
หนด 

 5.  ควบคุม (Control) เป็นขัน้การประเมนิทัง้ภายในและภายนอก รวมทัง้การปรบัปรุง
ระบบ และน าผลยอ้นกลบัไปสู่ข ัน้ตอนที ่1 ใหม ่

รปูแบบการเรียนการสอน 
 คปิเลอร ์(Kibler. 1974: 44-53) ไดเ้สนอรปูแบบการเรยีนการสอน ม ี4 องคป์ระกอบ 

คอื 
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 1.  จดุมุง่หมายในการเรยีนการสอน เป็นผลผลติทางการเรยีนการสอนทีมุ่่งหวงัใหเ้กดิ
ในผู้เรยีน ซึ่งมคีวามครอบคลุมพฤตกิรรม ทางด้านสตปิญัญา (Cognitive Domain) ด้านเจตคต ิ 
(Affective Domain) และดา้นการปฏบิตั ิ(Psychomotor Domain) 
 2.  การวดัพฤตกิรรมพืน้ฐาน เป็นการตรวจสอบความพรอ้ม ความรูพ้ืน้ฐานและทกัษะ
เบือ้งตน้ของผูเ้รยีนก่อนการเรยีนการสอนจรงิๆ 

 3.  การจดักระบวนการเรยีนการสอน เป็นการจดักจิกรรม เพื่อพฒันาพฤตกิรรม ของ
ผูเ้รยีนโดยเริม่ตน้ทีพ่ฤตกิรรมพืน้ฐาน ต่อเนื่องจนถงึพฤตกิรรมปลายทาง 

 4.  การประเมนิผลรวม เป็นการประเมนิเพื่อตรวจสอบว่าการเรียนการสอนบรรลุ
ความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการสอนและการออกแบบการสอน วตัถุประสงค์เพยีงใด มวีิธกีาร
จดัการเรยีนการสอนเหมาะสมเพยีงใด เป็นตน้ 

 คปิเลอร ์ไดน้ าเสนอรปูแบบการเรยีนการสอน ดงัภาพประกอบ 5 
 
 
 

 
 

 
ภาพประกอบ 5 รปูแบบการสอนของคปิเลอร ์

  

 ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการสอนและการออกแบบการสอน 
 ความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการสอนและการออกแบบการสอนเป็นความสมัพนัธ์ที่
ต่อเนื่องกนั กล่าวคอื รปูแบบการสอนเป็นผลของการออกแบบการสอนในการออกแบบการสอนเป็น
ความพยายามจดัองค์ประกอบของการสอนใหเ้ป็นระบบระเบยีบ สอดคลอ้งกบัแนวคดิทีก่ าหนดขัน้
เพื่อความสะดวกในการน าไปใช้และมปีระสทิธภิาพต่อการเรยีนการสอน ดงันัน้ก่อนทีจ่ะน ารูปแบบ
การสอนไปใช้ต้องมกีารน าไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ และประสิทธภิาพในการ
ปฏบิตั ิรวมทัง้การปรบัปรงุแกไ้ขใหม้คีวามสมบูรณ์ยิง่ขึน้ 
 ทศินา แขมมณี (2545) ไดเ้สนอแผนภูมแิสดงความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการสอน
และการออกแบบการสอน ดงัภาพประกอบ 6 
 
 
 
 
 

จุดมุง่หมายในการ
เรยีนการสอน 

การวดัพฤตกิรรม
พืน้ฐาน 

จุดมุง่หมายในการ
เรยีนการสอน 

จุดมุง่หมายในการ
เรยีนการสอน 

ผลยอ้นกลบั 
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ภาพประกอบ 6 ความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบ การออกแบบการสอนและรปูแบบการสอน 
 

องคป์ระกอบของระบบ 
 ระบบ (System) คอื การรวบรวมสิง่ต่างๆ ทัง้หลาย ทีม่นุษยไ์ดอ้อกแบบและคดิ

สรา้งสรรคข์ึน้มา เพื่อจดัด าเนินการใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายทีว่างไว ้(Banathy. 1968) นอกจากนี้ 
เปรื่อง กุมุท (2519) ได้ใหค้วามหมายว่า ระบบ คอื ภาพรวมของโครงสรา้ง หรอืกระบวนการอย่าง
หนึ่ง ที่มกีารจดัระเบียบความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ที่รวมกนัอยู่ในโครงสร้างหรอื
กระบวนการนัน้ 

 ส่วนองคป์ระกอบของระบบนัน้ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 5 ส่วนคอื 
1. ตวัป้อน (Input) ไดแ้ก่ ส่วนต่างๆ ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของระบบ 
2. กระบวนการด าเนินงาน (Process) ไดแ้ก่ การปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) ของ

องคป์ระกอบเพื่อท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง 
3. การควบคุม (Control) ไดแ้ก่ การตดิตาม ตรวจสอบเพื่อใหก้ารด าเนินการเป็น 

ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
4. ผลผลติ (Output) ไดแ้ก่ ผลลพัธห์รอืจดุมุง่หมายปลายทางของการด าเนินการ 
5. ขอ้มลูป้อนกลบั (Feedback) ไดแ้ก่ ขอ้มลู ขอ้เสนอแนะเพื่อใชป้รบัปรุง แก้ไข

ใหก้ารท างานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 จากองค์ประกอบดงักล่าวสามารถแสดงแผนภูมขิองระบบ ที่มคีวามสมบูรณ์ได้ดงั

แผนภาพดงัต่อไปนี้ (บุญเรอืง เนียมหอม. 2540:24) 
 
 
 
 
 

องคป์ระกอบการสอน 

ไดแ้ก่ จุดมุง่หมาย เนื้อหา 
กระบวนการสอน วธิสีอน 
สือ่การสอน ผูเ้รยีน 
สภาพแวดลอ้ม คร ู

การออกแบบการสอน 

ไดแ้ก่ ส ารวจผูเ้รยีน 
เนื้อหา ขอ้จ ากดั 
ศกึษาทฤษฎกีารสอน 
แนวคดิทีเ่กีย่วขอ้ง 
ก าหนดองคป์ระกอบ 
ทีส่ าคญั ตรวจสอบ 
ประสทิธภิาพ 
ปรบัปรุงแกไ้ข 

รปูแบบการสอน 

ไดแ้ก่ แนวคดิพืน้ฐาน 
องคป์ระกอบต่าง ๆ  
แนวทางการน าไปใช ้
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ภาพประกอบ 7 แสดงองคป์ระกอบของระบบทีส่มบรูณ์ 

 
 จากการศกึษาเอกสารเกี่ยวกบัรปูแบบการสอน และการออกแบบและพฒันาระบบการ
สอนทีก่ล่าวมา พบว่า รปูแบบการสอนแต่ละรปูแบบมจีุดเด่นและจุดเน้นทีแ่ตกต่างกนั เช่น รปูแบบ
ของคปิเลอร ์(Kibler. 1974) จะเน้นถงึจดุมุง่หมายในการเรยีนการสอน ทีต่้องมคีวามครอบคลุมพฤติ 
กรรมทางดา้นสตปิญัญา (Cognitive Domain) ดา้นเจตคต ิ(Affective Domain) และดา้นการปฏบิตั ิ
(Psychomotor Domain) ส่วนรปูแบบของเคมพ์ (Kemp. 1985) มรีปูแบบทีไ่ม่เป็นเสน้ตรงการออก 
แบบสามารถเริม่จากจุดใดก่อนกไ็ด ้ขอ้ดขีองแบบนี้ จะใหอ้สิระในการเขยีนวตัถุประสงคท์ีจ่ะแนะน า
ใหต้ัง้วตัถุประสงคอ์ย่างมคีวามหมายที่ชดัเจนและการก าหนดกจิกรรมการเรยีนการสอนทัง้ส าหรบั
กลุ่มเลก็กลุ่มใหญ่  
 
4. เอกสารท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 

ปจัจุบนัเครอืข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามามบีทบาทในชวีติประจ าวนัเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
เป็นแหล่งรวบรวมความรูใ้นรปูแบบของขอ้ความหลายมติ ิ(Hypertext) บนเครอืข่ายเวลิดไ์วดเ์วบ็ ที่
มกีารจดัเกบ็ขอ้มลูจ านวนมหาศาล และเป็นช่องทางสื่อสารทีส่ะดวก รวดเรว็ ประหยดัเวลาค่าใชจ้่าย
ในการตดิต่อสื่อสาร อกีทัง้ผู้ใช้ยงัสามารถโต้ตอบมปีฏสิมัพนัธ์ได้หลายรูปแบบ ท าให้มกีารพฒันา
เวบ็เพื่อการศกึษาและมกีารจดัการเรยีนการสอนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตมากขึน้ เวบ็จงึกลายเป็น
เครือ่งมอืทีส่ าคญัในการเรยีนการสอนและการเรยีนรูซ้ึง่สามารถใชเ้สรมิการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน
ปกต ิหรอืใชเ้ป็นรปูแบบหน่ึงของการเรยีนการสอนในหลกัสตูรได้ 

ความหมายของการเรยีนการสอนบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 
ราชบณัฑติยสถานบญัญตัศิพัท ์Web-Based Instruction ไวว้่า “การสอนบนเครอืข่าย

อนิเทอรเ์น็ต” 
ค าว่า Web-Based Instruction ประกอบขึน้จากค าศพัทต่์างๆ ดงันี้ 
Web หมายถงึ เวบ็ (ศพัทค์อมพวิเตอรฉ์บบัราชบณัฑติยสถาน แก้ไขเพิม่เตมิ. 2543: 

157) 

การควบคุม 

 

ก
ารควบคุม ผลผลติ 

 

ก
ารควบคุม 

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

 

ก
ารควบคุม 

ตวัป้อน 

 

ก
ารควบคุม 
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Based หมายถึง ฐาน (ศพัท์คอมพวิเตอรฉ์บบัราชบณัฑติยสถาน แก้ไขเพิม่เติม. 
2543: 13) 

Instruction หมายถงึ ค าสัง่หรอืการสอน (ศพัทค์อมพวิเตอรฉ์บบัราชบณัฑติยสถาน 
แกไ้ขเพิม่เตมิ. 2543: 18) 

เนื่องจากมกีารพูดหรอืเขยีนในภาษาองักฤษจะใชค้ าว่า “on web” ซึง่แปลเป็นภาษา 
ไทยอยา่งตรงตวั คอื “บนเวบ็” 

การเรยีนการสอนผ่านเว็บนี้  เป็นการรวมกนัระหว่างการศึกษาและการฝึกอบรมเข้าไว้
ดว้ยกนัโดยให้ความสนใจต่อการใช้ในระดบั การเรยีนที่สูงกว่าระดบัมธัยมศกึษาส าหรบัประโยชน์
ทางการศกึษาแก่ผูเ้รยีนภายในประเทศไทย การเรยีนการสอนผ่านเวบ็ถอืเป็นรูปแบบใหม่ของการ
เรยีนการสอนที่เริม่น าเขา้มาใช้ ทัง้นี้นักการศกึษาหลายท่านให้ความหมายของการเรยีนการสอน
ผ่านเวบ็ไวด้งันี้ 

กดิานันท์ มลทิอง (2543) ได้ให้ความหมายไวว้่า การสอนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต
เป็นการใชเ้วบ็ในการเรยีนการสอน โดยอาจใช้เวบ็เพื่อการน าเสนอบทเรยีนในลกัษณะสื่อหลายมติิ
ของวชิาทัง้หมดตามหลกัสตูร หรอืใชเ้ป็นเพยีงการน าเสนอขอ้มลูบางอยา่งเพื่อประกอบการสอนกไ็ด ้
รวมทัง้ใชป้ระโยชน์ต่างๆของการสื่อสารที่มอียู่ในระบบอนิเทอรเ์น็ต เช่น การพมิพ์ขอ้ความโต้ตอบ
กนัทางไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส ์และการพดูคุยดว้ยขอ้ความเสยีง เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด 

จาตุรนต์  ขนัทเ์ขต (2547) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การสอนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต
เป็นรูปแบบการเรียนการสอน ที่ท างานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้เรียนเรียนจาก
ฐานขอ้มลูความรูแ้ละสามารถรบัส่งขอ้มลูการศกึษาอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Education Data) ได้
อย่างไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ภายใต้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลักษณะของ Web-Based 
Instruction เป็นแบบหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ (Virtual Classroom) โดยการใชเ้ครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตเป็น
ช่องทางในการสื่อสาร ผูเ้รยีนและผูส้อนจงึตอ้งมคีวามร ูทกัษะการใชอ้นิเทอรเ์น็ตเป็นอย่างดเีพื่อการ
เรยีนการสอนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ใจทพิย ์ณ สงขลา (2542) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การเรยีนการสอนบนเวบ็ (Web-
based Instruction) เป็นการผนวกคุณสมบตัไิฮเปอรม์เีดยีเข้ากบัคุณสมบตัขิองระบบเครอืข่าย
เวลิด์ไวด์เวบ็ เพื่อสร้างสิง่แวดล้อมแห่งการเรยีนในมติทิี่ไม่มขีอ้จ ากดัด้านระยะทางและวนัเวลาที่
แตกต่างกนัของผูเ้รยีน (Learning Without Boundary)  

ปรชัญนนัท ์นิลสุข (2543) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การเรยีนการสอนบนเวบ็เป็นการใช้
ทรพัยากรทีม่อียู่ในระบบอนิเทอรเ์น็ตมาออกแบบและจดัระบบเพื่อการเรยีนการสอน โดยสนับสนุน
และส่งเสรมิให้เกดิการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย เชื่อมโยงเป็นเครอืข่ายทีส่ามารถเรยีนไดทุ้กที่ทุก
เวลา  

ภาสกร  เรอืงรอง (2544) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า WBI (Web-based Instruction) คอื 
การเรยีนการสอนผ่านเว็บ หรอืการด าเนินการจดัสภาวการณ์การเรยีนการสอน ผ่านทางระบบ
เครอืขา่ยโดยมกีารก าหนดเงือ่นไขและกจิกรรม 
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สุภาณ ี เสง็ศร ี(2543) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า WBI (Web-based Instruction) คอื บท 
เรยีนทีส่รา้งขึน้ส าหรบัการเรยีนผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต โดยน าจุดเด่นของวธิกีารใหบ้รกิารขอ้มลู
แบบ www มาประยุกต์ใช ้Web Base Instruction จงึเป็นบทเรยีนประเภท CAI แบบ On-line ค าว่า 
On-line ในทีน่ี้หมายความว่า ผูเ้รยีนเรยีนอยู่หน้าจอคอมพวิเตอรท์ีต่ดิต่อผ่านเครอืข่ายกบัเครื่องแม่
ขา่ยทีบ่รรจบุทเรยีน 

คลารค์ (Clark. 1996) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การสอนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต เป็น
การสอนรายบุคคล โดยการใช้ข่ายงานคอมพิวเตอร์สาธารณะ หรอืข่ายงานส่วนบุคคล โดยใช้
โปรแกรมคน้ดใูนการเสนอผล และสามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดโ้ดยผ่านทางข่ายงานคอมพวิเตอร ์ 

คาน (Khan. 1997) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การสอนผ่านเวบ็เป็นโปรแกรมไฮเปอรม์ ี
เดยีทีช่่วยในการสอน โดยการใชป้ระโยชน์จากคุณลกัษณะและทรพัยากรของอนิเทอรเ์น็ตมาสรา้งให้
เกดิการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย โดยส่งเสรมิและสนบัสนุนการเรยีนรูใ้นทุกทาง 

คารล์สนั และคณะ (Carlson; et al. 1998) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การเรยีนการสอน
ผ่านเวบ็เป็นภาพที่ชดัเจนของการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยใีนยุคปจัจุบนักบักระบวนการออก 
แบบการเรยีนการสอน (Instructional Design) ซึง่ก่อใหเ้กดิโอกาสทีช่ดัเจนในการน าการศกึษาไปสู่
ที่ด้อยโอกาส เป็นการจดัหาเครื่องมอืใหม่ ๆ ส าหรบัส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละเพิม่เครื่องมอือ านวย
ความสะดวกทีช่่วยขจดัปญัหา เรือ่งสถานทีแ่ละเวลา 

พารส์นั (Parson. 1997) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การสอนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตเป็น
การสอนโดยใชเ้วบ็ทัง้หมดหรอืเพยีงบางส่วนเท่านัน้ในการส่งความรูไ้ปยงัผูเ้รยีน โดยเวบ็สามารถ
กระท าได้ในหลากหลายรูปแบบและหลายขอบเขตที่เชื่อมโยงกนัทัง้การเชื่อมต่อบทเรยีนวสัดุช่วย
การเรยีนรูแ้ละการศกึษาทางไกล การสอนลกัษณะนี้มหีลายรปูแบบและมคี าทีเ่กี่ยวขอ้งกนัหลายค า 
เช่น วชิาออนไลน์ (Courseware Online) และ การศกึษาทางไกลออนไลน์ (Distance Education 
Online) เป็นตน้ 

รแีลนและกลิลานิ (Relan; & Gillani. 1997) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การสอนบนเครอื 
ข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการประยุกต์อย่างแท้จรงิของการใช้วิธีการต่างๆมากมาย โดยใช้เว็บเป็น
ทรพัยากรเพื่อการสื่อสารและใชเ้ป็นโครงสรา้งส าหรบัการแพรก่ระจายการศกึษา  

ลานเพยีร ์ (Laanpere. 1997) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การเรยีนการสอนผ่านเวบ็เป็น
การจดัการเรยีนการสอนผ่านสภาพแวดล้อมของเวลิด์ไวด์เว็บ ซึ่งอาจเป็นเพยีงส่วนหนึ่งของการ
เรยีนการสอนในหลกัสูตรมหาวทิยาลยั ส่วนประกอบการบรรยายในชัน้เรยีน การสมัมนาโครงการ
กลุ่มหรือการสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนหรืออาจเป็น ลักษณะของหลักสูตรที่เรียนผ่าน
เวลิดไ์วดเ์วบ็โดยตรงทัง้กระบวนการเลยกไ็ด ้    

แฮนนัม (Hannum. 1998) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การเรยีนการสอนผ่านเวบ็เป็นการ
จดัสภาพการเรยีน การสอนผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตหรอือนิทราเน็ตบนพื้นฐานของหลกัและวธิกีาร
ออกแบบการเรยีนการสอนอยา่งมรีะบบ  
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จากนิยามและความคดิเหน็ของนักวชิาการและนักการศึกษา ทัง้ในต่างประเทศและภาย 
ในประเทศไทยดงัทีก่ล่าวมาแลว้นัน้สามารถสรุปไดว้่า การเรยีนการสอนผ่านเวบ็เป็นการจดัสภาพ
การเรียนการสอนที่ได้ร ับการออกแบบอย่างมีระบบ โดยอาศัยคุณสมบัติและทรัพยากรของ
เวิลด์ไวด์เว็บ มาเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้มี
ประสทิธภิาพ โดยอาจจดั เป็น การเรยีนการสอนทัง้กระบวนการหรอืน ามาใชเ้ป็นเพยีงส่วนหนึ่งของ
กระบวนการทัง้ หมดและช่วยขจดัปญัหาอุปสรรคของการเรยีนการสอนทางดา้นสถานทีแ่ละเวลาอกี
ดว้ย  

ความส าคญัของการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 
เวบ็ไซดใ์นระบบอนิเทอรเ์น็ต หรอืทีเ่รยีกว่า การสอนบนเวบ็ อนัดบัแรกต้องพจิารณา

ความหมายและลกัษณะความเป็นเวบ็ก่อน เนื่องจากมคี าจ ากดัความหลายที ่ยงัสบัสนและอาจท าให้
เข้าใจคลาดเคลื่อนได้ จากนิยามการสอนบนเว็บ ของนักการศึกษาต่างๆ เช่น เป็นโปรแกรมใน
ลกัษณะสื่อหลายมติชิ่วยในการสอน ใชป้ระโยชน์จากคุณลกัษณะและทรพัยากรของอนิเทอรเ์น็ตมา
สร้างให้เกิดการเรยีนรู้ โดยส่งเสรมิละสนับสนุนการเรยีนรู้ในทุกทาง หรอืเป็นการสอนที่น าสิง่ที่
ต้องการส่งบางส่วนหรอืทัง้หมดโดยการอาศยัเวบ็ การสอนบนเวบ็สามารถท าได้หลายรูปแบบและ
หลายขอบเขตเชื่อมโยงทัง้การเชื่อมต่อบทเรยีน วสัดุช่วยการเรยีนรู ้และการศกึษาทางไกล นิยาม
ต่างๆ เป็นเพียงการให้ความหมายกว้างๆ ยงัไม่ได้เจาะจงสภาพการเป็นการสอนบนเว็บอย่าง
ชดัเจน ปญัหาน้ีมมีาตัง้แต่คอมพวิเตอรช่์วยสอนเริม่มบีทบาทในการศึกษา และเป็นที่ถกเถียงว่า 
อย่างไรจงึจะเป็นคอมพวิเตอร์มลัติมเีดยี การสอนโดยการน าเสนอเนื้อหาด้วยโปรแกรม Power 
Point จะเรยีกว่าคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีหรอืไม่ เพราะบางคนบอกว่าถอืเป็นคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี 
กลุ่มของนกัเทคโนโลยกีารศกึษามคีวามคดิเหน็ว่า เป็นเพยีงการน าคอมพวิเตอรม์าใชเ้ป็นเครื่องมอื
ในการสอนเหมอืนการใชเ้ครื่องฉายภาพขา้มศรีษะ จะต้องมแีผ่นโปร่งใสที่เป็นขอ้ความหรอืเนื้อหา
เพราะตัวของเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะไม่สามารถสอนอะไรได้ ในแนวคิดของคอมพิวเตอร์
มลัตมิเีดยีจะใหค้วามหมายเป็นใชค้อมพวิเตอรเ์ป็นฐานการสอน 

การสอนบนเวบ็รวมถงึการใชเ้ครื่องมอืต่างๆในระบบอนิเทอรเ์น็ตเขา้มาประกอบการ
สอน เช่น ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) หอ้งสนทนา (Internet Relay Chat : IRC) กระดานฝาก
ขอ้ความ (Bulletin Board) เครื่องมอืสบืคน้ (Search Engine) และการประชุมทางไกลดว้ยภาพและ
เสยีง (Audio and Video Conferencing) เป็นต้น ท าให้ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดทุ้กทีทุ่กเวลา มี
ปฏสิมัพนัธ์กนัระหว่างผู้เรยีนและผู้สอนได้ในทนัท ีและเป็นการศกึษาทางไกลได้ ซึ่งคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนไม่สามารถท าได ้หรอืจดัไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของเวบ็ช่วยสอนเท่านัน้ เมื่อดูจากโครงสรา้งของ
ระบบอนิเทอรเ์น็ต เวบ็ช่วยสอนจดัเป็นองคป์ระกอบหนึ่งที่น ามาช่วยในการเรยีนการสอน โดยผ่าน
คอมพวิเตอรท์ีต่ดิตัง้ระบบอนิเทอรเ์น็ต (ปรชัญานนัท ์นิลสุข. 2543: 48-49) 

จากที่กล่าวมานี้  สรุปได้ถึงเหตุผลที่มีการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่าย
อนิเทอรเ์น็ตขึน้ เนื่องจากความกา้วหน้าทางเทคโนโลยกีารสื่อสารและคอมพวิเตอร ์ท าใหก้ารสื่อสาร
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ขอ้มูล ความรู ้สารสนเทศต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเรว็ ด้วยคุณสมบตัขิองคอมพวิเตอรป์ระกอบกบั
คุณสมบตัิของเครือข่าย ส่งผลให้มี ความเหมาะสม ที่จะใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อเพื่อการศึกษา 
ปจัจบุนัเน้ือหาความรูส้ารสนเทศต่างๆถูกจดัเกบ็ในรปูแบบเอกสารอเิลก็ทรอนิกสม์ากขึน้ การเรยีกดู
ขอ้มูลและเนื้อหาจงึท าได้ง่ายขึน้ โดยผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องไปถงึสถานที่หรอืแหล่งข้อมูลด้วยตนเอง 
เพยีงแค่เชื่อมต่อเขา้สู่อนิเทอรเ์น็ตกส็ามารถเรยีกดูขอ้มูลได้ทนัท ีทัง้นี้ ไม่ได้หมายความว่าสื่อและ
เนื้อหาต่างๆ จะถูกเก็บในลกัษณะอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมด เอกสาร หนังสือ สิง่พิมพ์ต่างๆ ก็ยงัมี
ความส าคญั เพยีงแต่มรีปูแบบการจดัเกบ็เพิม่ขึน้ ท าใหส้ามารถคน้ควา้ขอ้มลูไดร้วดเรว็ขึน้ 

ลกัษณะของการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 
การเรยีนการสอนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต มลีกัษณะการจดัสภาพการเรยีนการสอนที่

ทีม่ลีกัษณะเป็นเครอืขา่ย ดงันี้ (Chute, Sayers; & Gardner. 1997)  
 

 

 
 

ภาพประกอบ 8 การเรยีนรูท้ีม่ลีกัษณะเป็นเครอืขา่ย 
 
อาจกล่าวได้ว่า  การเรยีนการสอนบนเวบ็ เป็นการเรยีนรูแ้บบระบบเครอืข่ายมลีกัษณะ 

การเรยีนการสอน ดงันี้  
1.  ตอบสนองความต้องการการเรยีนรู ้อย่างต่อเนื่อง (the needs for continuous 

learning) จากสภาพการเรยีนรูใ้นปจัจุบนัไดม้กีารปรบัเปลี่ยนไปตามกระแสของโลกาภวิตัน์ มกีาร
เรยีนรูจ้ากสื่ออเิลก็ทรอนิกสก์นัมากขึน้ทัง้ในและนอกระบบโรงเรยีน  

ผูอ้ านวยความสะดวก/ 

ผูส้อน ( facilitator/Instructor ) 

ผูเ้รยีนอื่นๆ  

( Other student ) 

บรกิารสนบัสนุน 

( Support Service ) 

ผูเ้รยีนทางไกล 

( Distance Lerner ) 

ผูเ้ชีย่วชาญเนื้อหา 

(Subject Matter Experts ) 

อนิเทอรเ์น็ต 

( Internet ) 

หอ้งสมดุเสมอืนจรงิ 

( Virtual Library ) 
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2.  มลีกัษณะการเชื่อมโยงเครอืขา่ยการเรยีนรูใ้นเวลิดไ์วด์เวบ็ (distance learning 
networks)  

 2.1  เครอืขา่ยประเภทเสยีง (audio network) ไดแ้ก่ การถามตอบ  
 2.2 เครอืขา่ยประเภทวดิโีอ (video network) ไดแ้ก่ ISDN, MCUC, ประกอบ- 

ดว้ย บทเรยีนทีป่ระกอบดว้ยรปูภาพ สไลด ์วดีทิศัน์ ขอ้มลูต่างๆ ทีห่ลากหลาย  
3.  การเรยีนการสอนบนเครอืข่าย  
 3.1 มกีารปฏสิมัพนัธใ์นและนอกเครอืขา่ย  
 3.2 มกีารถามตอบ  
 3.3 มสี่วนของการระดมสมอง  
 3.4 มกีารอภปิราย case (case study)  
 3.5 มบีทบาทสมมต ิ(role playing)  

4.  บทบาทของการบรกิารสนบัสนุนการเรยีนการสอน ไดแ้ก่  
 4.1 ผู้เรยีนได้รบัการบรกิารด้านการลงทะเบยีนเรยีนการค้นหาข้อมูล การประ 

เมนิผลการเรยีน ข้อมูลการเรยีนการสอนในโปรแกรมการเรยีน และวธิกีารเรยีนผ่านเว็บและใน
หอ้งเรยีน การปรกึษาผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒ ิและการตดิต่อสื่อสาร ระหว่างผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญ และผู ้
เรยีนดว้ยกนั  

 4.2 มผีูเ้ชีย่วชาญ และผูใ้หก้ารปรกึษาส าหรบัผูเ้รยีนเมือ่มปีญัหา 
5.  บรกิารบนอนิเทอรเ์น็ต  
 5.1 ไปรษณยีอ์เิลก็โทรนิค (e-mail)  

 5.2 ขอ้มลูและสื่ออ้างองิ  
 5.3 เครือ่งมอืในอนิเทอรเ์น็ต เช่น มลัตมิเีดยี รปูภาพ ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ  
 5.4 เนื้อหาในโฮส ไดแ้ก่ วทิย ุวดิโีอ รปูภาพ อเีมล มลัตมิเีดยี  
 5.5 การทดสอบ ไดแ้ก่ ลกัษณะของการตอบ เช่น ถูกผดิ, ค าตอบสัน้ๆ  

6.  ห้องสมุดเสมอืนจรงิเป็นห้องสมุด ที่รวมห้องสมุดทัว่โลกไว้ให้ผู้เรยีนได้สามารถ
คน้หาขอ้มลูได้เหมอืนอยู่ในห้องสมุดนัน้จรงิๆโดยใชอ้นิเทอร์เน็ต การบรกิารสัง่จองหนังสอื และสื่อ
การเรยีนต่างๆ เป็นตน้  

7.  สิง่แวดลอ้มการเรยีนรูท้ีเ่หมอืนจรงิ เป็นการเรยีนรูท้ีผู่้เรยีนสามารถเรยีนได ้4 ทาง
คอื 
 7.1 เวลาเดยีวกนั และสถานทีเ่ดยีวกนั แบบ face to face  
 7.2 เวลาเดยีวกนั แต่คนละสถานที ่ไดแ้ก่ Teleconference  

 7.3 เวลาต่างกนั แต่สถานทีเ่ดยีวกนั ไดแ้ก่ การเรยีนแบบกลุ่ม  
     7.4 เวลาต่างกนั และสถานทีต่่างกนั  
การเรยีนการสอนบนเวบ็ มขี ัน้ตอนการเรยีนการสอนดงัตวัอยา่ง ต่อไปนี้  

1.  ผูเ้รยีนทีเ่ป็นสมาชกิอนิเทอรเ์น็ตเขา้สู่ระบบดว้ยการบนัทกึเข้า (login)  
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2. พมิพท์ีอ่ยูข่องเวบ็เพจทีต่อ้งการเขา้ไปศกึษา  
3. เมื่อเข้าสู่เวบ็ที่ต้องการแล้ว ผู้เรยีนศกึษาเนื้อหาบทเรยีนที่น าเสนอผ่านทางหน้า 

จอคอมพวิเตอร ์ 
4. ในบางช่วงบางตอนของบทเรยีนผูเ้รยีนจะถูกกระตุน้ใหม้ปีฏกิริยิาสนองตอบเนื้อหา 

ของบทเรยีน โดยผูเ้รยีนสามารถโต้ตอบกบับทเรยีนผ่านเวบ็ หรอืสามารถโต้ตอบกบัผูเ้รยีนคนอื่นๆ 
หรอืแมแ้ต่ผูส้อนทีเ่ขา้สู่บทเรยีนในเวลาเดยีวกนัหรอืคนละเวลากไ็ด ้ 

5. ผูเ้รยีนสามารถศกึษาเนื้อหาเท่าทีก่ าหนด ในเวบ็เพจหนึ่งๆ หรอือาจเขา้สู่เวบ็เพจ 
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกไ็ดเ้พื่อเป็นการขยายขอบเขตของความรู ้(วชิุดา รตันเพยีร. 2542)  

ใจทพิย ์ณ สงขลา (2542: 28–30) กล่าวถงึการสรา้งบทเรยีนออนไลน์ทีใ่ช้ เพื่อการ
เรยีนการสอน จะมอียู ่2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1.  ผูเ้รยีนศกึษาดว้ยตนเอง (Human to Computer) เป็นการสรา้งเนื้อหาทีม่กีารเชื่อม 
โยงค าส าคญั (Key Word) ไปยงัเนื้อหารายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอือาจเชื่อมโยงไปยงัสื่อชนิด
อื่นๆ ที่ผูส้อนเหน็ว่าจะช่วยให้ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ด้ดขีึน้ บทเรยีนออนไลน์จะมลีกัษณะเฉพาะที่
โดดเด่นคือ ผู้สอนสามารถเชื่อมโยงบทเรยีนของตนไปสู่เนื้อหาที่มผีู้สอนอื่นสร้างขึ้นไว้แล้วใน
เครอืขา่ยคอมพวิเตอรท์ีผู่ส้อนเหน็ว่ามปีระโยชน์เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้ไปศกึษา เช่นเดยีวกนัผูส้อนจะ
เปิดให้ผู้ใดกไ็ด้เขา้มาศกึษาบทเรยีนที่ตนสรา้งขึน้ไว้อย่างเสรหีรอืจะก าหนดให้เพยีงผูเ้รยีนเฉพาะ
กลุ่มเขา้เรยีนผ่านเครอืขา่ยกไ็ด ้นอกจากนัน้ผูส้อนยงัสามารถแกไ้ขปรบัปรงุเนื้อหาเพื่อใหท้นัสมยัได้
ตลอดเวลา โดยไมต่อ้งเสยีเวลาตามไปแกไ้ขใหก้บัผูเ้รยีนทลีะคน 

2. ผูเ้รยีนศกึษาร่วมกบัผู้อื่น (Human to Human) การเรยีนวธินีี้มกัพบในลกัษณะ
ของการเรยีนแบบเอาปญัหาเป็นตวัตัง้ (Problem – Based Learning) คอืผูส้อนจะเป็นผูก้ าหนด
ปญัหาหรอืโจทย์บางอย่างขึ้นมา และให้กลุ่มผู้เรยีนร่วมกนัระดมความคดิ หาสาเหตุ และเสนอ
หนทางแก้ไขโดยผู้สอนจะท าหน้าที่ย ัว่ยุ กระตุ้นให้ผู้เรยีนเกิดความกระตือรอืร้นในการแสวงหา
ค าตอบ และจะต้องอาศยัความร่วมมอืจากผูเ้รยีนอื่นๆ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการเรยีนนัน้ๆ 
การเรียนลักษณะนี้  นิยมใช้ในกลุ่มการเรียนแทบจะทุกวิชา ไม่ว่าจะเป็นวิชาประวัติศาสตร ์
ภมูศิาสตร ์การบรหิารธุรกจิ เป็นตน้ และการเรยีนในลกัษณะนี้ นอกจากเป็นการเรยีนร่วมกบัผูเ้รยีน
อื่นแลว้ ยงัเป็นการสรา้งปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนกบัผู้สอนผ่านเครอืข่ายดว้ย โดยผูส้อนสามารถ
โตต้อบกบัผูเ้รยีนเป็นรายกลุ่มหรอืเป็นรายบุคคลกไ็ด้  

จากการทีไ่ดศ้กึษา สามารถสรุปไดว้่าการเรยีนการสอนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต ต่าง
จากการเรยีนในชัน้เรยีนปกติ ผู้เรยีนจะเรยีนผ่านจอคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับ เครอืข่าย โดย
ผูเ้รยีนแต่ละคน ที่เป็นสมาชกิเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตสามารถเขา้สู่ระบบเครอืข่าย เพื่อศกึษาเนื้อหา
บทเรยีนจากที่ใดก็ได้ ในเวลาใดก็ได้  และผู้เรยีนแต่ละคนยงัสามารถตดิต่อสื่อสารกบัผู้สอนหรอื
ผูเ้รยีนคนอื่นๆ ได้ทนัททีนัใดเหมอืนกบัได้เผชญิหน้ากนัจรงิ เกดิการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผู้สอนกบั
ผูเ้รยีน และระหว่างผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีนดว้ยกนัเองนี้ ยงัก่อใหเ้กดิสิง่ทีเ่รยีกว่า กลุ่มชุมชนเสมอืนจรงิ 
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(Virtual Community) ความสมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้ในกลุ่มนี้หากด าเนินการไปดว้ยดี กจ็ะช่วยส่งเสรมิเจต
คตทิีด่ใีนการเรยีนรูต่้อไป  
 รปูแบบของการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 

การเรยีนการสอนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต เป็นการเรยีนการสอน โดยน าระบบอนิ 
เทอรเ์น็ตมาใชจ้งึเป็นการจดัการเรยีนการสอนทางไกล (Distance education) ประเภทหนึ่ง เพราะมี
ระบบเครอืข่ายเชื่อมโยงตดิต่อกนัโดยผูเ้รยีนอยู่ต่างสถานที่และห่างไกลกนั การเรยีนรู ้ลกัษณะนี้มี
ทัง้ภาพ เสยีง และขอ้มลูใหแ้ก่ผูเ้รยีน ซึง่สามารถเรยีนรูไ้ดท้ัง้ในเวลาจรงิ (Real time) และไม่ใช่เวลา
จรงิ (Non-real-time) นอกจากนัน้แลว้ ยงัมกีารตดิต่อกนัแบบสองทาง (Two-way communication) 
หรอืทางเดยีวกไ็ด ้จะตดิต่อกนัแบบพบเผชญิหน้ากัน (Face to face) ย่อมสามารถท าไดเ้นื่องจากมี
การเชื่อมโยงเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ ท าให้ผู้ใช้สามารถรบัส่งข่าวสารขอ้มูลรูปแบบต่างๆ ถงึกนัได้
ดว้ยความสะดวกและรวดเรว็ ดงันัน้การน าอนิเทอรเ์น็ตมาใชป้ระโยชน์กบัการศกึษาจะมสี่วนส าคญั
ในการพฒันาการเรยีนการสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพราะสามารถน าขอ้มลูการศกึษาจากแหล่ง
ต่างๆ ทัว่โลกมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งรวดเรว็ (รฐัพล ประดบัเวทย.์ 2551: 18) เนื่องจากการรบัส่งขอ้ 
มลูขา่วสารบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตสามารถท าได ้2 ลกัษณะ คอื  

1. Synchronous Learning คอื รปูแบบการเรยีนการสอนทีม่กีจิกรรมการเรยีน
การสอนในเวลาเดยีวกนั ผู้เรยีนต้องมาเรยีนพรอ้มๆกนั โดยใชก้ารรบัส่งข่าวสารขอ้มูล ที่ผู้ส่งและ
ผูร้บัสารตดิต่อกนัได้ในเวลาเดยีวกนัหรอืพรอ้มกนั เช่น บรกิารพูดคุยสนทนา (Chat) บรกิารรบัส่ง
ขอ้ความ เสยีง ภาพ และภาพเคลื่อนไหว เป็นตน้ 

2. Asynchronous Learning คอื รปูแบบการเรยีนการสอนบนเวบ็ ทีผู่เ้รยีนและ
ผูส้อนไมจ่ าเป็นตอ้งท ากจิกรรมการเรยีนการสอนในเวลาเดยีวกนั เพราะเป็นรปูแบบการรบัส่งขอ้มลู
ข่าวสารที่ผู้รบัและผู้ส่งไม่จ าเป็นต้องท างานพรอ้มกนั เช่น บรกิารจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (e-mail) 
กลุ่มสนทนา (newsgroup) รวมทัง้บรกิารเวลิด์ไวด์เวบ็ เป็นต้น ที่เป็นเครอืข่ายขอ้มูลความรูโ้ดย
ผูเ้รยีนจะเขา้มาเรยีนรูเ้มื่อใดและทีไ่หน ย่อมสามารถท าไดโ้ดยปราศจากขอ้จ ากดัใดๆทัง้สิน้ (Zhao. 
1998) 

นอกจากนี้ แฮนนัม (Hannum. 1998) ไดแ้บ่งรปูแบบของการเรยีนการสอนบนเครอื 
ขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ออกเป็น 4 รปูแบบใหญ่ๆ คอื 

1. รปูแบบการเผยแพร่ รปูแบบน้ีสามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 3 ชนิด คอื 
1.1 รปูแบบหอ้งสมุด (Library Model) เป็นรปูแบบทีใ่ช้ประโยชน์จากความ 

สามารถในการเขา้ไปยงัแหล่งทรพัยากรอเิลก็ทรอนิกสท์ีม่อียู่หลากหลาย โดยวธิกีารจดัหาเนื้อหาให้
ผู้เรยีนผ่านการเชื่อมโยงไปยงัแหล่งเสรมิต่างๆ เช่นสารานุกรม วารสาร หรอืหนังสือออนไลน์
ทัง้หลาย ซึ่งถือได้ว่า เป็นการน าเอาลักษณะทางกายภาพของห้องสมุดที่มีทรพัยากรจ านวน
มหาศาลมาประยุกต์ใช้ ส่วน ประกอบของรูปแบบนี้ ได้แก่ สารานุกรมออนไลน์ วารสารออนไลน์ 
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หนังสอืออนไลน์ สารบญัการอ่าน ออนไลน์ (Online Reading List) เวบ็หอ้งสมุด เวบ็งานวจิยั รวม 
ทัง้การรวบรวมรายชื่อเวบ็ทีส่มัพนัธก์บัวชิาต่างๆ  

1.2 รปูแบบหนังสอืเรยีน (Textbook Model) การเรยีนการสอนผ่านเวบ็รปู 
แบบนี้ เป็นการจดัเนื้อหาของหลกัสูตรในลกัษณะออนไลน์ให้แก่ผู้ เรยีน เช่น ค าบรรยาย สไลด ์
นิยามค าศพัทแ์ละส่วนเสรมิผูส้อนสามารถเตรยีมเนื้อหาออนไลน์ทีใ่ชเ้หมอืนกบัทีใ่ชใ้น การเรยีนใน
ชัน้เรยีนปกตแิละสามารถท าส าเนาเอกสารให้กบัผู้เรยีนได้ รูปแบบนี้ต่างจากรูปแบบห้องสมุดคอื
รปูแบบน้ีจะเตรยีมเนื้อหาส าหรบัการเรยีนการสอนโดยเฉพาะ ขณะทีร่ปูแบบหอ้งสมุดช่วยใหผู้้ เรยีน
เขา้ถงึเนื้อหาที่ต้องการจากการเชื่อมโยงทีไ่ดเ้ตรยีมเอาไว ้ส่วนประกอบของรปูแบบหนังสอืเรยีนนี้
ประกอบด้วยบนัทกึของหลกัสูตร บนัทกึค าบรรยาย ขอ้แนะน าของห้องเรยีนสไลด์ที่น าเสนอวดิโีอ
และภาพทีใ่ชใ้นชัน้เรยีน เอกสารอื่นทีม่คีวามสมัพนัธก์บัชัน้เรยีน เช่น ประมวลรายวชิา รายชื่อในชัน้ 
กฎเกณฑ์ ข้อตกลงต่าง ๆ ตารางการสอบและตวัอย่างการสอบครัง้ที่แล้ว ความคาดหวงัของชัน้
เรยีน งานทีม่อบหมาย เป็นตน้ 

1.3 รปูแบบการสอนทีม่ปีฏสิมัพนัธ ์ (Interactive Instruction Model) รปูแบบ
นี้จดัใหผู้้เรยีนได้รบัประสบการณ์การเรยีนรูจ้ากการมปีฏสิมัพนัธ์กบัเนื้อหาทีไ่ดร้บั โดยน าลกัษณะ
ของบทเรยีน คอมพวิเตอรช์่วยสอน (CAI) มาประยุกต์ใชเ้ป็นการสอนแบบออนไลน์ทีเ่น้นการมปีฏิ 
สมัพนัธ ์มกีารให ้ค าแนะน า การปฏบิตั ิการใหผ้ลยอ้นกลบั รวมทัง้การใหส้ถานการณ์จ าลอง  

2. รปูแบบการส่ือสาร (Communication Model)  
การเรยีนการสอนผ่านเวบ็รปูแบบน้ีเป็นรปูแบบทีอ่าศยัคอมพวิเตอรม์าเป็นสื่อ

เพื่อการสื่อสาร (Computer – Mediated Communications Model) ผูเ้รยีนสามารถทีจ่ะสื่อสารกบั
ผูเ้รยีนคนอื่นๆ ผูส้อนหรอืกบัผูเ้ชีย่วชาญได ้โดยรปูแบบการสื่อสารทีห่ลากหลายในอนิเทอรเ์น็ต ซึง่
ได้แก่ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอภิปรายการสนทนาและการอภิปรายและการประชุมผ่าน
คอมพวิเตอร ์เหมาะ ส าหรบัการเรยีนการสอนทีต่้องการส่งเสรมิการสื่อสารและปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผู้
ทีม่สี่วนรว่มในการเรยีนการสอน  

3. รปูแบบผสม (Hybrid Model)  
รปูแบบการเรยีนการสอนผ่านเวบ็รปูแบบนี้เป็นการน าเอารปูแบบ 2 ชนิด คอื 

รูปแบบการเผยแพร่กับรูปแบบการสื่อสารมารวมเข้าไว้ด้วยกัน เช่น เว็บไซต์ที่รวมเอารูปแบบ
ห้องสมุดกบัรูปแบบหนังสอืเรยีนไว้ด้วยกัน เว็บไซต์ที่รวบรวมเอาบนัทกึของหลกัสูตรรวมทัง้ค า
บรรยายไวก้บักลุ่มอภปิรายหรอืเวบ็ไซตท์ีร่วมเอารายการแหล่งเสรมิความรูต่้างๆ และความสามารถ
ของจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ไว้ดว้ยกนั เป็นต้น รูปแบบนี้มปีระโยชน์เป็นอย่างมากกบัผู้เรยีนเพราะ
ผูเ้รยีน จะไดใ้ชป้ระโยชน์ของทรพัยากรทีม่ใีนอนิเทอรเ์น็ตในลกัษณะทีห่ลากหลาย 

4. รปูแบบห้องเรียนเสมือน (Virtual classroom model)  
รปูแบบหอ้งเรยีนเสมอืนเป็นการน าเอาลกัษณะเด่นหลายๆ ประการของแต่ละ

รปูแบบทีก่ล่าวมาแล้วขา้งต้นมาใช ้ฮลิทซ ์(Hiltz. 1993) ไดน้ิยามว่า หอ้งเรยีนเสมอืนเป็นสภาพ- 
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แวดล้อมการเรยีนการสอนที่น าแหล่งทรพัยากรออนไลน์มาใช้ในลกัษณะการเรยีนการสอนแบบ
รว่มมอื โดยการรว่มมอืระหว่างนักเรยีนดว้ยกนั นักเรยีนกบัผูส้อน ชัน้เรยีนกบัสถาบนัการศกึษาอื่น 
และกบัชุมชนทีไ่ม่เป็นเชงิวชิาการ (Khan. 1997) ส่วนเทอรอฟฟ์ (Turoff. 1995) กล่าวถงึหอ้งเรยีน
เสมอืน ว่าเป็นสภาพแวดลอ้มการเรยีน การสอนทีต่ ัง้ขึน้ภายใต้ระบบการสื่อสารผ่านคอมพวิเตอรใ์น
ลกัษณะของการเรยีน แบบร่วมมอื ซึ่งเป็นกระบวนการที่เน้นความส าคญัของกลุ่มที่จะร่วมมอืท า
กจิกรรมรว่มกนั นักเรยีนและผูส้อนจะไดร้บัความรูใ้หม่ๆ จากกจิกรรมการสนทนาแลกเปลีย่นความ
คดิเหน็และขอ้มูล ลกัษณะเด่นของการเรยีนการสอนรูปแบบนี้ก็คอืความสามารถในการลอกเลยีน
ลกัษณะ ของห้องเรยีนปกตมิาใช้ในการออกแบบการเรยีนการสอนผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต โดย
อาศัยความสามารถต่างๆ ของอินเทอร์เน็ต โดยมสี่วนประกอบคือ ประมวลรายวิชา เนื้อหาใน
หลกัสตูร รายชื่อแหล่งเน้ือหาเสรมิ กจิกรรมระหว่าง ผูเ้รยีนผูส้อน ค าแนะน าและการใหผ้ลป้อนกลบั 
การน าเสนอในลกัษณะมลัตมิเีดยี การเรยีนแบบรว่มมอื รวมทัง้การสื่อสารระหว่างกนั  

สรุปได้ว่า รูปแบบของการเรยีนการสอนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต ไม่ว่าผู้ออกแบบ
บทเรยีนจะท ารูปแบบใดมาใช้ หรอืใช้การผสมผสานรูปแบบต่างๆเขา้ด้วยกนัก็ตาม การเรยีนการ
สอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็มุ่งเน้นที่ประโยชน์หลกัโดยส าคัญ ก็คือจะช่วยให้ผู้เรียนได้รบั
ประโยชน์จากการเรยีน โดยไม่มขี้อจ ากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่  ท าให้ผู้สอนและผู้เรยีน
สามารถรบัส่งข่าวสารข้อมูลรูปแบบต่างๆ ถึงกนัได้ด้วยความสะดวกและรวดเรว็ และพฒันาการ
เรยีนการสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 ประเภทของการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต  

พารส์นั (Parson. 1997) ไดแ้บ่งประเภทของ WBI ไว ้3 ลกัษณะ คอื 
1. WBI แบบรายวชิาอย่างเดยีว (Stand - Alone Courses) เป็นเวบ็รายวชิาทีม่ ี

เครื่องมอืและแหล่งเข้าไปถึงและเข้าหาได้โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอย่างมากที่สุด ถ้าไม่มกีาร
สื่อสารกส็ามารถทีจ่ะผ่านระบบคอมพวิเตอรส์ื่อสารได ้ลกัษณะของเวบ็ช่วยสอนแบบนี้มลีกัษณะเป็น
แบบวทิยาเขตมนีักศกึษาจ านวนมากทีเ่ขา้มาใช้จรงิ เป็นเวบ็ทีม่กีารบรรจุ เนื้อหา (Content) หรอื
เอกสารในรายวชิาเพื่อการสอนเพยีงอย่างเดยีว มลีกัษณะการสื่อสารส่งขอ้มูลระยะไกลและมกัจะ
เป็นการสื่อสารทางเดยีว 

2. WBI แบบสนับสนุนรายวชิา (Web Supported Courses) เป็นเวบ็รายวชิาทีม่ ี
ลกัษณะเป็นรูปธรรมที่มกีารพบปะระหว่างครูกบันักเรยีน การสื่อสารผ่านระบบคอมพวิเตอร ์หรอื 
การมเีวบ็ที่สามารถชี้ต าแหน่งของแหล่งบนพื้นที่ของเวบ็ไซต์ที่ร่วมกจิกรรมเอาไว้ เป็นการสื่อสาร
สองทางทีม่ปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน และมแีหล่งทรพัยากร ทางการศกึษาใหม้าก มกีาร
ก าหนดงานใหท้ าบนเวบ็ การก าหนดใหอ่้านมกีารรว่มกนัอภปิราย การตอบค าถามมกีารสื่อสารอื่นๆ 
ผ่านคอมพวิเตอรม์กีจิกรรมต่างๆ ทีใ่หท้ าในรายวชิา มกีารเชื่อมโยงไปยงัแหล่งทรพัยากรอื่นๆ เป็น
ตน้ 
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3. WBI แบบศูนยก์ารศกึษา หรอื เวบ็ทรพัยากรการศกึษา (Web Pedagogical 
Resources) เป็นเวบ็ทีม่รีายละเอยีดทางการศกึษา การเชื่อมโยงไปยงัเวบ็อื่นๆ เครื่องมอื วตัถุดบิ 
และรวมรายวิชาต่างๆ ที่มีอยู่ในสถาบันการศึกษาไว้ด้วยกัน  และยังรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
สถาบันการศึกษาไว้บริการทัง้หมด และเป็นแหล่งสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทางการศึกษา ทัง้
ทางดา้นวชิาการและไมใ่ช่วชิาการโดยการใชส้ื่อทีห่ลากหลายรวมถงึการสื่อสารระหว่างบุคคลดว้ย 

ระบบการจดัการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 
ระบบการจดัการเรยีนการสอน มาจากค าว่า Learning Management System หรอื 

LMS เป็นซอฟแวรท์ีท่ าหน้าทีบ่รหิารจดัการเรยีนการสอนผ่านอนิเทอรเ์น็ต ประกอบดว้ยเครื่องมอื
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูส้อน ผู้เรยีน ผู้ดูแลระบบ โดยที่ผู้สอนน าเนื้อหาและสื่อการสอนขึน้เวบ็
ไซดร์ายวชิาตามทีไ่ด้ขอให้จดัระบบไวใ้ห้ไดโ้ดยสะดวก ผูเ้รยีนเขา้ถงึเนื้อหา กจิกรรมต่างๆ ไดโ้ดย
ผ่านเว็บ ผู้สอนและผู้เรียนติดต่อสื่อสารได้ผ่านทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไว้ให้ เช่น 
ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส ์หอ้งสนทนา กระดานถาม-ตอบ เป็นต้น นอกจากนัน้แลว้ ยงัมอีงคป์ระกอบ
ที่ส าคญั คือ การเก็บบนัทึกข้อมูลการเรยีนของผู้เรยีนไว้บนระบบ เพื่อให้ผู้สอนสามารถน าไป
วเิคราะห ์ตดิตามและประเมนิผลการเรยีนการสอนในรายวชิานัน้อย่างมปีระสทิธภิาพ  

ระบบการจดัการเรยีนการสอนเป็นระบบทีม่คีวามส าคญัอย่างมากใน e-Learning ดงั
ค ากล่าวทีว่่า “That if course content is King, then infrastructure (LMS) is God” โดยระบบการ
จดัการเรยีนการสอน เป็นแอพพลิเคชัน่ที่มาช่วยจดัการ และควบคุมกิจกรรมการเรยีนการสอน
ทัง้หมดของ e-Learning อาศยัการตดิตามผล วเิคราะห์และรายงานถงึประสทิธภิาพของระบบฝึก 
อบรม รวมทัง้ช่วยในการจดัการฐานขอ้มลูความรูข้องหน่วยงาน ซึง่ถือเป็นสิง่ส าคญัอย่างยิง่ทีจ่ะท า
ใหก้ารด าเนินธุรกจิในยคุ New Economy ประสบผลส าเรจ็ 

ระบบการจดัการเรยีนการสอนเป็นระบบทีม่เีครื่องมอืส าหรบัการจดัการเรยีนการสอน
ในหลายๆดา้น ไดแ้ก่ 

1. เครื่องมอืส าหรบัผูส้อนเพื่อเนื้อหาในรายวชิาทีม่อียู่แลว้ (Courseware) ในรปู 
แบบไฟลเ์อกสาร ไฟลภ์าพ หรอืภาพเคลื่อนไหว เพื่อน าเสนอใหแ้ก่ผูเ้รยีน 

2. เครื่องมอืส าหรบัผู้สอนใช้ส าหรบัประกาศเกี่ยวกบักจิกรรมการเรยีนการสอน 
รวมไปถงึก าหนดการในรายวชิาใหแ้ก่ผูเ้รยีน (Announcement) 

3. เครื่องมือการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เช่น กระดานข่าว 
(Webboard) และหอ้งสนทนา (Chat)  

4. เครือ่งมอืในการเกบ็สถติต่ิางๆ ของผูเ้รยีน (Student Progress Tracking) เช่น 
การตรวจสอบจ านวนผูม้าเขา้เรยีน และเกบ็สถติกิารเขา้ใช ้เป็นตน้ 

สรปุตามทีก่ล่าวมาขา้งต้น ระบบการจดัการเรยีนการสอน มลีกัษณะเป็นคอมพวิเตอร์
โปรแกรมทีอ่อกแบบมาเพื่อบนัทกึและจดัขอ้มลูการเรยีนการสอนโดยโปรแกรมทีท่ าหน้าทีต่รวจสอบ
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การเขา้มาใชบ้ทเรยีน และออกจากบทเรยีนของผูเ้รยีน ตรวจสอบความก้าวหน้าของผูเ้รยีนในแต่ละ
บทรวมทัง้การเกบ็รวบรวมและวเิคราะหค์ะแนนสอบของผูเ้รยีนแต่ละคน 

องคป์ระกอบของระบบการจดัการเรียนการสอน หรอื LMS ประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงันี้ 
1. ระบบจดัการหลกัสูตร (Course Management) กลุ่มผูใ้ชง้านแบ่งเป็น 3 ระดบั คอื

ผูเ้รยีน ผูส้อน และผูบ้รหิารระบบ โดยสามารถเขา้สู่ระบบจากทีไ่หน เวลาใดกไ็ด ้โดยผ่านเครอืข่าย
อนิเทอรเ์น็ต ระบบสามารถรองรบัจ านวน User และจ านวนบทเรยีนไดไ้ม่จ ากดั โดยขึน้อยู่กบั Hard 
ware/Software ทีใ่ช ้และระบบสามารถรองรบัการใชง้านภาษาไทยอย่างเตม็รปูแบบ 

2. ระบบการสรา้งบทเรยีน Content Management) ระบบประกอบดว้ยเครื่องมอืใน
การช่วยสรา้ง Content ระบบสามารถใชง้านไดด้ทีัง้กบับทเรยีนในรปู Text-based และบทเรยีนใน
รปูแบบ Steaming Media 

3. ระบบการทดสอบและประเมนิผล (Test and Evaluation System) มรีะบบคลงัขอ้ 
สอบ โดยเป็นระบบการสุ่มขอ้สอบ สามารถจบัเวลาการท าขอ้สอบ และการจรวจข้อสอบอตัโนมตั ิ
พรอ้มเฉลย รายงานสถติ ิคะแนน และสถติกิารเรยีนของนกัเรยีน 

4. ระบบส่งเสรมิการเรยีน (Course Tools) ประกอบดว้ยเครื่องมอืต่างๆ ทีใ่ชส้ื่อสาร
ระหว่างผูเ้รยีน - ผูส้อน และผูเ้รยีน - ผูเ้รยีน ไดแ้ก่ Webboard และ Chatroom โดยสามารถเกบ็ 
History ของขอ้มลูเหล่านี้ได ้

5. ระบบจดัการขอ้มลู (Data Management System) ประกอบดว้ยระบบจดัการไฟล์
และโฟลเดอร ์ผูส้อนมเีนื้อทีเ่กบ็ขอ้มลูบทเรยีนเป็นของตนเอง โดยไดเ้นื้อทีต่ามที ่Admin ก าหนดให ้

สรุปไดว้่า องค์ประกอบของระบบ LMS มคีวามส าคญัทุกส่วน ต้องมคีรบถ้วนดงัทีก่ล่าว
ข้างต้น จึงจะสามารถน ามาใช้เป็นตัวช่วยในการจัดการระบบการเรียนการสอนบนเครือข่าย
อนิเทอรเ์น็ตไดเ้ป็นอยา่งด ี

การสอนบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 
การสอนบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ตในระบบโรงเรยีน ซึ่งมกีารก าหนดวนั เวลา และ

สถานที่เรยีน ตามวชิาอยู่แล้วจะมวีธิกีารเรยีนโดยผู้สอนและผู้เรยีนจะมกีารพบกนัในครัง้แรกของ
การเปิดภาคเรยีน เพื่อผูส้อนสามารถอธบิายวธิกีารเรยีนและการประมวลรายวชิาซึง่มรีายละเอยีดว่า
จะตอ้งเรยีนในหวัขอ้ใดบา้งในเวบ็ไซต์ทีผู่ส้อนจดัท าไวส้ าหรบัวชิานัน้ และอาจมกีารท างานส่งในแต่
ละสปัดาห ์เมือ่ทราบวธิกีารเรยีนแลว้ผุเ้รยีนจะต้องมรีหสัเพื่อบนัทกึเขา้ไปเรยีนในเวบ็ไซต์เพื่อเรยีน
เนื้อหาที่ก าหนดไว้ รวมถงึอเีมลเ์พื่อการตดิต่อระหว่างกนั หากมคี าถามหรอืขอ้สงสยัก็สามารถส่ง
อเีมลไ์ปยงัผู้สอน หรอืจะไปพบผูส้อนดว้ยตนเองกไ็ด้ หรอืตดิต่อกบัผูเ้รยีนคนอื่นๆ ดว้ยอเีมล ์และ
การสนทนากนัด้วยโปรแกรม Chat เกี่ยวกบัเนื้อหาบทเรยีนนัน้ อาจให้ผู้เรยีนเชื่อมโยงไปยงัเวบ็ 
ไซต์อื่นๆ เพื่ออ่านเนื้อหาเพิ่มเติม หรือผู้เรียนต้องค้นคว้าจากเว็บไซต์อื่นเพื่อท างานที่ได้ร ับ
มอบหมายและส่งงานทางอเีมล ์การประเมนิผลการเรยีนผูส้อนสามารถท าไดโ้ดยบนัทกึการเขา้เรยีน
ของผูเ้รยีนแต่ละคนว่าไดเ้ขา้มาอ่านบทเรยีนตามทีก่ าหนดไวห้รอืไม่ รวมถงึการส่งงานและการสอบ
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ซึง่สามารถท าไดโ้ดยการใชอ้เีมล ์เช่นกนั นอกจากนี้แลว้ หากเป็นการเรยีนในชัน้เรยีนปกตจิะมกีาร
ใชเ้วบ็ไซตต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนื้อหาบทเรยีนมาใชเ้ป็นส่วนหนึ่งในวชิานัน้ หรอืใชเ้ป็นกจิกรรมการ
เรยีน โดยที่ผู้สอนและผู้เรยีนอาจร่วมกนัค้นหาเวบ็ไซต์ต่างๆ มาใช้ประกอบการเรยีน และมกีาร
สื่อสารกนั ด้วยอีเมล์ เพื่อปรกึษาการเรยีนร่วมกนั ตวัอย่างเช่น ขณะนี้หลายคณะในจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั มกีารสอนในลกัษณะน้ีบา้งแลว้ โดยอาจใชก้ารสอนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตอย่างเตม็
รปูแบบหรอือาจใชป้ระกอบการเรยีนปกตโิดยใชเ้วบ็เสรมิ 

การสอนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตในการศกึษาทางไกล จะเป็นรปูแบบ “มหาวทิยาลยั
เสมอืน” โดยทีผู่เ้รยีนไมจ่ าเป็นตอ้งเดนิทางไปยงัสถานศกึษา แต่สามารถเรยีนในเวลาทีส่ะดวกไม่ว่า
จะอยูท่ีใ่ดในโลก ท าใหป้ระหยดัเวลาและค่าใชจ้า่ยในการเดนิทาง ตัง้แต่ขัน้ตอนการลงทะเบยีนเรยีน
เพื่อขอรหสับนัทกึเขา้เรยีน การเรยีนเนื้อหาตามหลกัสูตรจากเวบ็ไซต์ของอาจารยป์ระจ าวชิาและ
เวบ็ไซต์อื่นๆทีก่ าหนด รวมถงึการคน้คว้าเพิม่เตมิในเวบ็ไซต์ต่างๆ โดยผูเ้รยีนเอง การท ากจิกรรม
หรอืส่งงานที่ได้รบัมอบหมายจะส่งได้โดยทางอีเมล์และแนบแฟ้มงานติดไปด้วย หรอืส่งงานทาง
ไปรษณยีห์ากเป็นชิน้งานทีไ่มส่ามารถส่งทางอเีมลไ์ด ้การตดิต่อระหว่างผูเ้รยีนและผูส้อนจะใชอ้เีมล์
และโทรศพัทบ์นเวบ็โดยไมต่อ้งมกีารพบหน้ากนั ผูส้อนสามารถประเมนิผลโดยดูบนัทกึการเขา้เรยีน
ของผูเ้รยีน รวมถงึการสอบซึง่ท าผ่านทางอเีมลห์รอืจากเวบ็ไซต์ทีผู่เ้รยีนสรา้งขึน้คุณลกัษณะส าคญั
ของเวบ็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรยีนการสอนม ี8 ประการ ไดแ้ก่ 

1. เวบ็เปิดโอกาสใหเ้กดิการมปีฏสิมัพนัธ ์(Interactive) ระหว่างผูเ้รยีน กบัผูส้อน 
กบัผูเ้รยีนดว้ยกนั หรอืกบัเนื้อหาบทเรยีน 

2. เวบ็สามารถน าเสนอเนื้อหาในรปูแบบของสื่อประสม (Multimedia) 
3. เวบ็เป็นระบบเปิด (Open System) อนุญาตใหผู้ใ้ชม้อีสิระในการเขา้ถงึขอ้มลู

ไดท้ัว่โลก 
4. เวบ็อุดมไปดว้ยทรพัยากรเพื่อการสบืคน้ออนไลน์ (Online Search/Resource) 
5. ไม่มขี้อจ ากัดทางสถานที่ และ เวลาของการสอนบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต 

(Device, Distance and Time Independent) ผูเ้รยีนทีม่คีอมพวิเตอรซ์ึง่ต่อเขา้กบัอนิเทอรเ์น็ตจะ
สามารถเขา้เรยีนจากทีใ่ดและในเวลาใดกไ็ด ้

6. เวบ็อนุญาตใหผู้เ้รยีนเป็นผูค้วบคุม (Learner Controlled) สามารถเรยีนตาม
ความพรอ้มความถนดัและความสนใจของตน 

7.  เวบ็มคีวามสมบูรณ์ในตนเอง (Self-Contained) ท าใหส้ามารถจดักระบวนการ
เรยีนการสอนทัง้หมดผ่านเวบ็ได ้

8. เวบ็อนุญาตใหม้กีารตดิต่อสื่อสาร ทัง้แบบเวลาเดยีวกนั เช่น การสนทนา 
(Chat or Talk)  และต่างเวลา เช่น กระดานส าหรบัแจง้ขา่วสาร (Web Board) เป็นตน้ 

จากการศกึษา สรปุไดว้่า การสอนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตเป็นการประยุกต์ใชว้ธิกีาร
สอนแบบต่างๆหลายรปูแบบโดยการใชเ้วบ็เป็นแหล่งทีใ่ชเ้กบ็เนื้อหาบทเรยีนตามหลกัสูตร ใชเ้วบ็ใน
การเสรมิเนื้อหาจากการเรยีนใช้เป็นแหล่งทรพัยากรในการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม และใช้ในการ
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สื่อสาร การสอนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตใชไ้ดท้ัง้การสอนในระบบโรงเรยีนและในลกัษณะการศกึษา
ทางไกล โดยทีผู่เ้รยีนไมจ่ าเป็นตอ้งเดนิทางไปยงัสถานศกึษา แต่สามารถเรยีนในเวลาทีส่ะดวกไม่ว่า
จะอยู่ที่ใดในโลก ท าใหป้ระหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง ซึง่ก าลงัเป็นทีน่ิยมใชก้นัมากใน
ปจัจบุนั 

หลกัการออกแบบเวบ็เพจเพ่ือการศึกษา 
เวบ็เพจ (Web page) เปรยีบเสมอืนหน้าหนงัสอืทีป่ระกอบดว้ยขอ้ความและภาพเรยีก

ไดว้่าเป็นหน้าสิง่พมิพอ์เิลก็ทรอนิกส ์แต่สิง่ทีแ่ตกต่างจากหน้าสิง่พมิพท์ัว่ไป คอืเวบ็เพจจ านวนมาก
ที่เราเห็นกนัอยู่ในเวลิด์ไวด์เว็บนัน้ มสีิง่ที่เหมอืนกนัทัง้หมด เนื่องจากเป็นหน้าสิง่พมิพ์ที่เข้ารหสั
เนื้อหาเพื่อให้โปรแกรมคน้ดู (Browser) ถอดรหสัและแสดงผลออกมาให้ผูใ้ชท้ราบ เวบ็เพจจะรวม 
กนัอยู่บนเวบ็ไซต์ (Web site) ซึง่เป็นที่รวบรวมเวบ็เพจเหล่านัน้อยู่ในเครื่องบรกิารอนิเทอรเ์น็ต 
(Internet Server) ก่อนออกแบบเวบ็เพจ็แต่ละหน้า ผูอ้อกแบบควรท าโครงรา่งเวบ็ไซตไ์วก่้อนเพื่อให้
ทราบว่าเว็บไซต์นัน้ควรประกอบด้วยเวบ็เพ็จอะไรบ้าง จ านวนกี่หน้า จงึควรเริม่ด้วยการวางแผน
อย่างง่ายๆไม่ยุ่งยากซบัซ้อน โดยในขัน้แรกจะต้องท ารายการสารสนเทศที่รวมอยู่ในเว็บไซต์
เสยีก่อน รายการนี้จะเป็นการร่างแบบอย่างหยาบๆ เพื่อช่วยเป็นแนวคดิกวา้งๆของเนื้อหาทีจ่ะรวม 
อยู่ในเวบ็แลว้จงึท าโครงร่าง (Outline) ตามรายการนัน้เพื่อเป็นการรวมสารสนเทศเขา้ดว้ยกนั การ
ท าเช่นน้ีจะเป็นการท าโครงร่างพืน้ฐานของเวบ็ไซต์ เพื่อใหภ้ายหลงัเราสามารถเปลีย่นแปลงสิง่ทีอ่ยู่
ในโครงร่างได้เช่น การรวมหวัขอ้ต่างๆ เขา้เป็นหวัขอ้เดยีวกนัหรอืแยกหวัขอ้ใหญ่ออกเป็นหวัข้อ
ยอ่ยๆ แลว้จงึเป็นการออกแบบเวบ็เพจ็แต่ละหน้าต่อไป 

จุดประสงค์ของการออกแบบเว็บเพจเพื่อการศึกษา คอื ต้องการให้ผู้เรยีนได้รบัผล
ดงัต่อไปนี้ 

1. เรยีนรูไ้ดง้่าย (Easy to Learn) หมายถงึ การทีผู่เ้รยีนสามารถปฏบิตัติามค า 
สัง่ทีม่อียูใ่นเวบ็ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

2. สามารถใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ (Efficient to Use) หมายถงึ การทีผู่เ้รยีน
และผูอ้อกแบบต่างเขา้ใจความสามารถของระบบการเชื่อมโยงเอกสาร (Hypertext Systems) ได ้

3. จดจ าไดง้า่ย (Easy to Remember) หมายถงึ ผูเ้รยีนสามารถกลบัมาใชส้ื่อการ
เรยีนในเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตตามอธัยาศยัได ้แมจ้ะไมเ่ป็นชัว่โมงทีเ่รยีนก็ตาม 

4. มขีอ้ผดิพลาดน้อย (Few Errors) ขณะทีเ่รยีนอยู่ปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่ควร
เป็นเพยีงปญัหาเลก็ๆ ทีผู่เ้รยีนสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง 

5. น่าใช ้(Pleasant to Use) หมายถงึ ความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อเวบ็ไซต์ ที่
สรา้งขึน้ 

สรุปว่า การออกแบบบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ ต การใช้มัลติมีเดียใน
อนิเทอรเ์น็ตควรค านึงถงึรูปแบบของการจดัเวบ็ไซต์ เพราะขอ้ความทีซ่บัซอ้นจะส่งผลต่อการเรยีน
และความคดิรเิริม่สรา้งสรรคข์องผูเ้รยีน จงึควรจดัใหม้ปีรมิาณเนื้อหามคีวามเหมาะสมในแต่ละหน้า 
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ใชร้ปูแบบการร าเสนอทีต่รงประเดน็ทลีะประเดน็ เพื่อใหก้ารเรยีนเป็นไปตามล าดบัขัน้ตอนทีต่่อเนื่อง 
เนื้อหาทีใ่ชค้วรเป็นสิง่ทีผู่เ้รยีนจะสามารถเขา้ใจไดง้่าย ไม่สบัสนสามารถรบัความรูด้ว้ยวจิารณญาณ
ของตนเอง 

การประเมินบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 
 การประเมนิเวบ็ไซด์ว่าเป็นบทเรยีนบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ตหรอืไม่ ต้องมทีัง้การ

ประเมนิลกัษณะส าคญัเบือ้งต้น คอื มวีตัถุประสงคเ์พื่อการศกึษา และเป็นเวบ็ทีอ่อกแบบอย่างเป็น
ระบบและมกีระบวนการเพื่อการเรยีนการสอน ยงัไม่สามารถตดัสนิว่าเวบ็ช่วยสอนนัน้มคีุณภาพด ี
หรอืมปีระสิทธิภาพในการสอนหรอืไม่ เพราะการแยกระหว่างการเป็นเว็บช่วยสอนกับการเป็น
ฐานขอ้มลูเป็นเรือ่งทีต่อ้งประเมนิก่อน (ปรชัญานนัท ์นิลสุข. 2543: 51) 

การประเมนิว่าเว็บไซด์ใดเป็นบทเรียนบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต ควรมีระดบัการ
ประเมนิ ดงันี้ 

1. เวบ็ไซดเ์กีย่วขอ้งกบัการศกึษา 
2. เว็บไซด์เกี่ยวข้องกบัการเรยีนการสอนวชิาใดวชิาหนึ่ง หรอืการศึกษาตาม

อธัยาศยั 
3. เวบ็ไซดส์ามารถเรยีนรูไ้ดเ้องโดยอสิระจากทุกทีทุ่กเวลา 
4. เวบ็ไซดอ์อกแบบใหม้ปีฏสิมัพนัธก์บัผูเ้รยีน 
5. เวบ็ไซดม์เีครือ่งมอืทีว่ดัผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนได้ 
6. เวบ็ไซดม์กีารออกแบบการเรยีนการสอนอยา่งเป็นระบบ 
7. เวบ็ไซดไ์มไ่ดม้ขีอ้มลูใหอ่้านแต่เพยีงอยา่งเดยีว 
8. เวบ็ไซดไ์มม่ผีลประโยชน์แอบแฝงอื่นใด นอกจากเพื่อการเรยีนรู ้

เมื่อประเมนิแล้วว่าเว็บใดเป็นบทเรยีนบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต ขัน้ต่อไปเป็นการ
ประเมนิว่าว่า เวบ็ช่วยสอนนัน้มคีุณลกัษณะและองคป์ระกอบทีเ่หมาะสมหรอืไม่ 

แลนสเ์บอรเ์กอร ์(Landsberger. 1998) กล่าวว่า ในการประเมนิเบื้องต้นของเวบ็ ต้อง
พจิารณาถงึเนื้อหาที่ปรากฏความน่าสนใจของเวบ็ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเชื่อมโยงและรูปแบบทัว่ไป
ของเวบ็ สิง่ทีต่อ้งระลกึเสมอ คอื การออกแบบเวบ็ช่วยสอนจะตอ้งเน้นความตอ้งการของผูเ้รยีน สิง่ที่
ตอ้งพจิารณาอนัเป็นองคป์ระกอบพืน้ฐาน ไดแ้ก่ 

1. หวัขอ้ของเวบ็ 
2. เนื้อหา 
3. การสบืคน้ (การเชื่อมโยง ค าแนะน า แผนผงั เครือ่งมอืสบืคน้ ฯลฯ) 
4. ต าแหน่งทีอ่ยูข่องเวบ็ (URL) 
5. ผูร้บัผดิชอบดแูลเวบ็ 
6. ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง (สญัลกัษณ์ของสถาบนั) 
7. เวลาทีป่รบัปรงุครัง้ล่าสุด 
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8. หวัขอ้ขา่วสาร 
เกณฑก์ารประเมนิเวบ็โดยทัว่ไปของ ทลิแมน (Tillman. 1998) มองไปในมุมทีต่่างกนั 

โดยเหน็ว่า เกณฑก์ารประเมนิควรค านึงถงึ 6 องคป์ระกอบ คอื 
1. ความเชื่อมัน่ทีม่ต่ีอองคป์ระกอบของขอ้มลู 
2. ความน่าเชื่อถอืของผูเ้ขยีนหรอืผูส้รา้งเวบ็ 
3. การน าไปเปรยีบเทยีบหาความสมัพนัธก์บัเวบ็อื่นๆ 
4. เสถยีรภาพของขอ้มลูภายในเวบ็ 
5. ความเหมาะสมของรปูแบบทีใ่ช ้
6. ความตอ้งการใชซ้อฟตแ์วร ์ฮารด์แวร ์และมลัตมิเีดยีต่างๆ 

ขณะทีน่ักการศกึษาอกีกลุ่มหนึ่ง มมีุมมองของการใชเ้วบ็เพื่อการศกึษา แต่ไม่ไดม้อง
ไปทีก่ารใชเ้วบ็เพื่อการสอนโดยตรง คอื กลุ่มของนักบรรณารกัษ์และสารสนเทศศาสตรท์ีเ่หน็ว่าเวบ็
เป็นสื่อหรอืเทคโนโลยหีนึ่งทีม่าสนับสนุนการเรยีนการสอนเป็นแหล่งขอ้มลูขนาดใหญ่ทีเ่ชื่อมโยงถงึ
กนั มุมมองการประเมนิเวบ็ของกลุ่มนี้ มแีนวคดิการประเมนิทีแ่ตกต่างออกไป โดยการประเมนิเวบ็
ของอเลก็ซานเดอร ์และแทคย ์(Alexander; & Tate. 1998) เป็นการเปลีย่นเกณฑก์ารประเมนิสิง่- 
พมิพป์กตมิาประเมนิเว็บ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของเบค (Beck. 1998) และไดม้กีารสรุปแนวคดิ
โดย คาพอน (Kapoun. 1998) ออกมาเป็นเกณฑก์ารประเมนิ 5 ประการ คอื 

1. ความถูกต้องของเนื้อหาเว็บ เนื่องจากมผีู้ที่น าเสนอข้อมูลภายในเว็บเป็นจ า 
นวนมาก การประเมนิจ าเป็นตอ้งค านึงถงึความถูกตอ้งของเนื้อหาเป็นส าคญั 

2. ความน่าเชื่อถอืของเวบ็ เป็นการยากที่จะพจิารณาว่าควรจะเชื่อถอืเนื้อหาใน
ระดบัใดจ าเป็นตอ้งพจิารณาผูเ้ขยีนเวบ็ ตอ้งประเมนิว่ามกีารแจง้ชื่อสถาบนัสถานทีก่ารตดิต่อหรอืไม ่
เพราะเป็นการแสดงความรบัผดิชอบและสรา้งความน่าเชื่อถอื 

3. ความมุง่หมายของเวบ็ ตอ้งมเีป้าหมายและวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจน ตัง้แต่เริม่ต้น
น าเสนอโดยใหร้ายละเอยีดและขอ้มลูของบุคคลหรอืกลุ่มทีจ่ดัท า 

4. ความทนัสมยั บอกวนัเวลาทีเ่ริม่น าเสนอ พืน้ทีข่องเวบ็ การปรบัปรุง และขอ้- 
มลูล่าสุดท าขึน้เมือ่ใด เป็นการบ่งชีถ้งึคุณภาพของขา่วสารขอ้มลูในแงท่ีท่นัต่อเหตุการณ์ 

5. ความครอบคลุม เวบ็มคีวามแตกต่างจากสิง่พมิพใ์นด้านของความครอบคลุม 
เว็บจ าเป็นจะต้องกระท าให้สมบูรณ์ ทัง้การเชื่อมโยงเนื้อหา การใช้ภาพ ข้อความ การออกแบบ
หน้าจอ การเขา้ถงึหรอืการคน้หา ลว้นเป็นองคป์ระกอบทีเ่วบ็ด าเนินการใหค้รอบคลุมถงึ เวบ็ไซดท์ีด่ ี
ตอ้งใหผู้ใ้ชเ้ป็นศูนยก์ลาง สามารถเขา้ใชไ้ดส้ะดวก 

การประเมนิเวบ็ไซดข์องโซวารด์ (Sowards. 1997) มหีลกัการ คอื 
1. การประเมนิวตัถุประสงค ์(Purpose) ต้องมวีตัถุประสงคว์่า เพื่ออะไร เพื่อใคร 

กลุ่มเป้าหมายคอืใคร 
2. การประเมนิลกัษณะ (Identification) ควรจะทราบไดท้นัทเีมื่อเปิดใชว้่า เกี่ยว 

ขอ้งกบัเรือ่งใด หน้าแรกทีท่ าหน้าทีอ่ภปิราย (Title) เป็นสิง่จ าเป็นในการบอกลกัษณะของเวบ็ 
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3. การประเมนิภารกจิ (Authority) หน้าแรกของเวบ็บอกขนาดขององคก์ร และ
ควรบอกชื่อผูอ้อกแบบ แสดงทีอ่ยูแ่ละเสน้ทางภายในเวบ็ 

4. การประเมนิโครงการและการออกแบบ (Layout and Design) ผูอ้อกแบบควร
จะประยกุตแ์นวคดิตามมมุมองของผูใ้ช ้ความซบัซอ้น เวลา รปูแบบทีเ่ป็นทีต่อ้งการ 

5. การประเมนิการเชื่อมโยง (Link) ถอืเป็นหวัใจของเวบ็ไซต์ เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นและ
มผีลต่อการใช้ การเพิม่จ านวนเชื่อมโยง โดยไม่จ าเป็นไม่เป็นประโยชน์กบัผู้ใช้ ควรมเีครื่องมอืใน
การสบืคน้แทนการเชื่อมโยง 

6. การประเมนิเนื้อหา (Content) เนื้อหาทีเ่ป็นขอ้ความ ภาพ หรอืเสยีง หรอืเนื้อ 
หาตอ้งเหมาะสมกบัเวบ็ และใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบทุกส่วนเท่าเทยีมกนั 

การประเมนิลกัษณะทัว่ไปของบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต จงึมใิช่การประเมนิ
โดยตรงที่การออกแบบและการจดัระบบของเนื้อหา เป็นเพยีงประเมนิว่าถ้าจะสร้างเว็บช่วยสอน 
ควรจะมอีะไรบา้งเขา้มาเกีย่วขอ้ง ถา้สามารถสรา้งเวบ็ช่วยสอน ตามคุณลกัษณะทีค่วรมไีดค้รบถ้วน
กจ็ะไดเ้วบ็ช่วยสอนทีม่คีุณภาพ 

การประเมนิผลแบบทัว่ไป ที่เป็นการประเมนิระหว่างเรยีน (Formative Evaluation) 
กบัการประเมนิรวมหลงัเรยีน (Summative Evaluation) เป็นวธิกีารประเมนิผลส าหรบัการเรยีนการ
สอน โดยการประเมนิระหว่างเรยีนสามารถท าได้ตลอดเวลาระหว่างมกีารเรยีนการสอน เพื่อดูผล
สะทอ้นกลบัของผูเ้รยีนและดูผลทีค่าดหวงัไว ้อนัจะน าไปปรบัปรุงการสอนอย่างต่อเนื่อง ขณะทีก่าร
ประเมนิหลงัเรยีนมกัจะใชก้ารตดัสนิใจตอนทา้ยของการเรยีนโดยการใชแ้บบทดสอบ เพื่อวดัผลตาม
จดุประสงคข์องรายวชิา  

พอตเตอร ์(Potter. 1998) ไดเ้สนอวธิกีารประเมนิเวบ็ช่วยสอน ซึง่เป็นวธิกีารทีใ่ชป้ระ 
เมนิส าหรบัการเรยีนการสอนทางไกลผ่านเวบ็ของมหาวทิยาลยัจอห์จเมสนั โดยแบ่งการประเมนิ
ออกเป็น 4 แบบ คอื 

1. การประเมนิดว้ยเกรดในรายวชิา (Course Grades) เป็นการประเมนิทีผู่ส้อน
ใหค้ะแนนกบัผูเ้รยีน วธิกีารนี้ ก าหนดองคป์ระกอบของวชิาชดัเจน ไดแ้ก่ 

 การสอบ   30% 
 การมสี่วนรว่ม   10% 
 โครงงานกลุ่ม   30% 
 งานทีม่อบหมายในแต่ละสปัดาห ์ 30% 

2. การประเมนิรายคู่ (Peer Evaluation) เป็นการประเมนิระหว่างคู่ของผูเ้รยีนที่
จบัคู่ในการเรยีนทางไกลด้วยกัน ไม่เคยพบหรอืท างานด้วยกัน โดยให้ท าโครงงานร่วมกันโดย
ตดิต่อกนัผ่านเวบ็ และสรา้งโครงงานเป็นเวบ็ทีเ่ป็นแฟ้มสะสมงาน โดยแสดงเวบ็ใหน้ักเรยีนคนอื่นๆ
ไดเ้หน็ และจะประเมนิผลรายคู่จากโครงงาน  
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3. การประเมนิต่อเนื่อง (Continuous Evaluation) เป็นการประเมนิทีผู่เ้รยีนต้อง
ส่งงานทุกๆสปัดาหใ์หก้บัผูส้อน โดยผูส้อนจะใหข้อ้เสนอแนะและตอบกลบัในทนัที ถ้ามสีิง่ผดิพลาด
กบัผูเ้รยีนผูส้อนกจ็ะแกไ้ข และประเมนิตลอดเวลาในช่วงระยะเวลาของวชิา 

4. การประเมนิทา้ยภาคเรยีน (Final Course Evaluation) เป็นการประเมนิผล
ปกตขิองการสอนทีผู่เ้รยีนน าส่งผูส้อนโดยการท าแบบสอบถาม ส่งผ่านไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์หรอื
เครื่องมอือื่นใดบนเวบ็ตามแต่จะก าหนด เป็นการประเมนิตามแบบการสอนปกตทิีจ่ะต้องตรวจสอบ
ความกา้วหน้าและผลสมัฤทธิก์ารเรยีนของผูเ้รยีน 

จากที่ผ่านมาข้างต้นจะเป็นการประเมินคุณลักษณะโดยทัว่ไปของเว็บชี้ให้เห็น
องคป์ระกอบต่างทีค่วรจะต้องพจิารณา เพื่อใหก้ารออกแบบเวบ็มคีุณภาพและประสทิธภิาพไม่ว่าจะ
น าเวบ็ไปด าเนินการในดา้นใด ส าหรบัการประเมนิเวบ็ช่วยสอนจะมลีกัษณะทีแ่ตกต่างอยู่บ้าง แต่ก็
อยูบ่นพืน้ฐานความตอ้งการใหเ้วบ็ช่วยสอนมคีุณภาพและประสทิธภิาพต่อการเรยีนการสอน ส าหรบั
การประเมนิในแง่ของการจดัการเรียนการสอนผ่านเว็บ ซึ่งจดัว่าเป็นการจดัการเรยีนการสอน
ทางไกล วธิใีนการประเมนิผลสามารถท าไดท้ัง้ผูส้อนประเมนิผูเ้รยีน หรอืใหผู้เ้รยีนประเมนิผลผูส้อน 
ซึง่องคป์ระกอบทีใ่ชเ้ป็นมาตรฐานจะเป็นคุณภาพของการเรยีนการสอน วธิปีระเมนิผลทีใ่ชก้นัอยู่ใน
การประเมินผลมีหลายวิธีการ แต่ถ้าจะประเมินผลการใช้เว็บช่วยสอนต้องพิจารณาวิธีการที่
เหมาะสมและทนักับเทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะกับเว็บซึ่งเป็นการศึกษา
ทางไกล 

ประโยชน์ของการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 
ประโยชน์ของการเรยีนการสอนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตหรอืผ่านเวบ็มมีากมายหลาย

ประการ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัวตัถุประสงคข์องการน าไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน ซึง่เป็นมติใิหม่ของ
เครือ่งมอืและกระบวนการในการเรยีนการสอน โดยมผีูก้ล่าวถงึประโยชน์ของการเรยีนการสอนผ่าน
เวบ็ไวด้งันี้  

ถนอมพร เลาหจรสัแสง (2544) ไดก้ล่าวถงึการสอนบนเวบ็มขีอ้ดอียู่หลายประ- 
การ กล่าวคอื  

1. การสอนบนเวบ็เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนทีอ่ยู่ห่างไกล หรอืไม่มเีวลาใน
การมาเขา้ชัน้เรยีนไดเ้รยีนในเวลาและสถานที่ๆ  ต้องการ ซึง่อาจเป็นทีบ่า้น ทีท่ างาน หรอืสถานศกึ 
ษาใกลเ้คยีงทีผู่เ้รยีนสามารถเขา้ไปใชบ้รกิารทางอนิเทอรเ์น็ตได้ การทีผู่เ้รยีนไม่จ าเป็นต้องเดนิทาง
มายงัสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ จงึสามารถช่วยแก้ปญัหาในด้านของข้อจ ากัดเกี่ยวกับเวลาและ
สถานทีศ่กึษาของผูเ้รยีนเป็นอยา่งด ี 

2. การสอนบนเวบ็ ยงัเป็นการส่งเสรมิใหเ้กดิความเท่าเทยีมกนัทางการศกึษา 
ผู้เรยีนที่ศกึษาอยู่ในสถาบนัการศึกษาในภูมภิาคหรอืในประเทศหนึ่ง สามารถที่จะศกึษา ถกเถยีง 
อภปิราย กบัอาจารย ์ครผููส้อนซึง่สอนอยูท่ีส่ถาบนัการศกึษาในนครหลวงหรอืในต่างประเทศกต็าม  
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3. การสอนบนเวบ็นี้ ยงัช่วยส่งเสรมิแนวคดิในเรื่องของการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
เนื่องจากเวบ็เป็นแหล่งความรูท้ีเ่ปิดกวา้งใหผู้ท้ีต่อ้งการศกึษาในเรือ่งใด เรือ่งหนึ่ง สามารถเขา้มาคน้ 
ควา้หาความรูไ้ดอ้ยา่งต่อเนื่องและตลอดเวลาการสอนบนเวบ็ สามารถตอบสนองต่อผูเ้รยีนที่มคีวาม
ใฝ่รูร้วมทัง้มทีกัษะในการตรวจสอบการ เรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Meta-cognitive Skills) ไดอ้ย่างมปีระ 
สทิธภิาพ  

4. การสอนบนเวบ็ ช่วยทลายก าแพงของหอ้งเรยีนและเปลีย่นจากหอ้งเรยีน 
สีเ่หลีย่มไปสู่โลกกวา้งแห่งการเรยีนรู้ เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนสามารถเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูต่างๆไดอ้ย่าง
สะดวกและม ี ประสทิธภิาพสนับสนุนสิง่แวดลอ้มทางการเรยีน ทีเ่ชื่อมโยงสิง่ทีเ่รยีนกบัปญัหาทีพ่บ 
ในความเป็นจรงิ โดยเน้นใหเ้กดิการเรยีนรูต้ามบรบิทในโลกแห่งความเป็นจรงิ (Contextualization) 
และการเรยีนรูจ้ากปญัหา (Problem-based Learning) ตามแนวคดิแบบ Constructivism  

5. การสอนบนเวบ็ เป็นวธิกีารเรยีนการสอนที่มศีกัยภาพ เนื่องจากเวบ็ได้
กลายเป็นแหล่งค้นคว้าขอ้มูลทางวชิาการรูปแบบใหม่ครอบคลุมสารสนเทศทัว่โลก โดยไม่จ ากดั
ภาษา การสอนบนเวบ็ช่วยแก้ปญัหาของขอ้จ ากดัของแหล่งคน้ควา้แบบเดมิจากหอ้งสมุดอนั ไดแ้ก่ 
ปญัหาทรพัยากรการศกึษาทีม่อียูจ่ ากดัและเวลาทีใ่ชใ้นการคน้หาขอ้มลู เนื่องจากเวบ็มขีอ้มลูทีห่ลาก 
หลายและเป็นจ านวนมาก รวมทัง้การทีเ่วบ็ใชก้ารเชื่อมโยงในลกัษณะของ Hyper Media (สื่อหลาย
มติ)ิ ซึง่ท าใหก้ารคน้หาท าไดส้ะดวกและงา่ยดายกว่าการคน้หาขอ้มลูแบบเดมิ  

6. การสอนบนเวบ็ จะช่วยสนับสนุนการเรยีนรูท้ีก่ระตอืรอืรน้ ทัง้นี้เนื่องจาก
คุณลกัษณะของเวบ็ทีเ่อื้ออ านวยใหเ้กดิการศกึษา ในลกัษณะทีผู่เ้รยีนถูกกระตุ้นใหแ้สดงความคดิ 
เหน็ไดอ้ยูต่ลอดเวลา โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตนทีแ่ทจ้รงิ ตวัอยา่งเช่น การใหผู้เ้รยีนร่วมมอืกนั
ในการท ากจิกรรมต่างๆ บนเครอืข่าย การใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสแสดงความคดิเหน็ และแสดงไวบ้น
เวบ็บอรด์หรอืการใหผู้เ้รยีนมโีอกาสเขา้มาพบปะกบัผูเ้รยีนคนอื่นๆ อาจารย ์หรอืผูเ้ชีย่วชาญในเวลา
เดยีวกนัทีห่อ้งสนทนา เป็นตน้  

7. การสอนบนเวบ็ เอื้อใหเ้กดิการปฏสิมัพนัธ์ ซึง่การเปิดปฏสิมัพนัธน์ี้อาจท า
ได ้2 รปูแบบ คอื ปฏสิมัพนัธก์บัผูเ้รยีนดว้ยกนัและ/หรอืผูส้อน ปฏสิมัพนัธก์บับทเรยีนในเนื้อหาหรอื
สื่อการสอนบนเวบ็ ซึง่ลกัษณะแรกนี้ จะอยู่ในรปูของการเขา้ไปพูดคุย พบปะแลกเปลีย่นความคดิ 
เหน็กนั ส่วนในลกัษณะหลงันัน้จะอยูใ่นรปูแบบของการเรยีนการสอน แบบฝึกหดัหรอืแบบทดสอบที่
ผูส้อนไดจ้ดัหาไวใ้หแ้ก่ผูเ้รยีน  

8. การสอนบนเวบ็ เป็นการเปิดโอกาสส าหรบัผูเ้รยีนในการ เขา้ถงึผูเ้ชีย่วชาญ
สาขาต่าง ๆ ทัง้ในและนอกสถาบนัจากในประเทศและต่างประเทศทัว่โลก โดยผูเ้รยีนสามารถตดิต่อ
สอบถามปญัหาขอขอ้มลูต่างๆ ทีต่้องการศกึษาจากผูเ้ชี่ยวชาญจรงิโดยตรง ซึง่ไม่สามารถท าไดใ้น
การเรยีนการสอนแบบดัง้เดมิ นอกจากนี้ยงัประหยดัทัง้เวลาและค่าใชจ้่ายเมื่อเปรยีบเทยีบกบัการ
ตดิต่อสื่อสารในลกัษณะเดมิๆ  

9. การสอนบนเวบ็ เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสแสดงผลงานของตน สู่สาย 
ตาผูอ้ื่นอย่างง่ายดาย ทัง้นี้ไม่ได้จ ากดัเฉพาะเพื่อนๆ ในชัน้เรยีน หากแต่เป็นบุคคลทัว่ไปทัว่โลกได้ 
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ดงันัน้จงึถอืเป็นการสรา้งแรงจงูใจภายนอกในการเรยีนอย่างหนึ่ง ส าหรบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนจะพยายาม
ผลติผลงานทีด่เีพื่อไมใ่หเ้สยีชื่อเสยีงตนเอง นอกจากนี้ผูเ้รยีนยงัมโีอกาสไดเ้หน็ผลงานของผูอ้ื่นเพื่อ
น ามาพฒันางานของตนเองใหด้ยีิง่ขึน้  

10. การสอนบนเวบ็ เปิดโอกาสใหผู้ส้อนสามารถปรบัปรุงเนื้อหา หลกัสูตรให้
ทนัสมยัไดอ้ยา่งสะดวกสบาย เนื่องจากขอ้มลูบนเวบ็มลีกัษณะเป็นพลวตัร (Dynamic) ดงันัน้ ผูส้อน
สามารถอพัเดตเนื้อหาหลกัสูตรทีท่นัสมยัแก่ผูเ้รยีนไดต้ลอดเวลา นอกจากนี้การใหผู้เ้รยีนไดส้ื่อสาร
มโีอกาสแสดงความคดิเหน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเนื้อหา ท าใหเ้นื้อหาการเรยีนมคีวามยดืหยุ่นมากกว่าการ
เรยีนการสอนแบบเดมิและเปลีย่นแปลงไป ตามความตอ้งการของผูเ้รยีนเป็นส าคญั และการสอนบน
เวบ็สามารถน าเสนอเนื้อหาในรปูของมลัตมิเีดยี ไดแ้ก่ ขอ้ความ ภาพนิ่ง เสยีง ภาพเคลื่อนไหว วดีี
ทศัน์ ภาพ 3 มติ ิโดยผู้สอนและผู้เรยีน สามารถเลอืกรูปแบบของการน าเสนอเองได้ เพื่อให้เกิด
ประสทิธภิาพสงูสุดทางการเรยีน 

วาตาเบ และคนอื่น (Watabe.; et al. 1995) ไดศ้กึษาน าอนิเทอรเ์น็ตมาใชเ้ป็น
หลกัในการศกึษาทางไกลแบบร่วมมอืและให้ขอ้แนะน าว่า ผู้ออกแบบสภาพการเรยีนรูแ้ละรายวชิา 
เทคนิคการเรยีนแบบมปีฏสิมัพนัธแ์ละรว่มมอื ควรจะรวมอยูใ่นระบบการจดัการศกึษาการเรยีนรูท้าง 
ไกลดว้ย และระบบการประชุมควรมลีกัษณะดงันี้ 

1. ชดัเจน สะดวก งา่ยในการใชส้ามารถส่งและรบัการเขา้สู่ข่าวสาร หรอืตรงสู่
การประชุม 

2. เหมาะสมกบัการใชข้า่วสารขอ้มลูทีส่ลบัซบัซอ้น 
3. มกีารแพรก่ระจายการประชุมไปสู่เกตเวยต่์างๆ 

สรุปไดว้่า การสอนผ่านเวบ็นัน้ท าใหเ้หน็ว่าเวบ็เป็นสื่อทีท่รงพลงัทีจ่ะเขา้มาพฒันาใช้
ในการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งดแีละมปีระสทิธภิาพ สามารถเรยีนไดทุ้กสถานทีแ่ละทุกเวลา เนื่องจาก
สามารถเขา้ถงึไดใ้นทุกทีข่องหน่วยงานทีม่รีะบบอนิเทอรเ์น็ตตดิตัง้อยู่ เวบ็ช่วยสอนเป็นมติรกบัผูใ้ช้
เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายตลอด 24 ชัว่โมง เรยีนรู้ในเวลาใดก็ได้ มปีระสิทธภิาพสูงเมื่อเทียบกับราคา 
สามารถเรยีนได้ด้วยตนเอง เป็นมติใิหม่ของเครื่องมอืที่สามารถน ามาใช้ในกระบวนการเรยีนการ
สอน  

ข้อจ ากดัของการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต  
ขอ้จ ากดัของการเรยีนการสอนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต มสีาเหตุมาจากความเรว็ใน

การน าเสนอ และการมปีฏสิมัพนัธ์ ซึ่งเป็นเหตุมาจากขอ้จ ากดัของแบนด์วชิ ในการสื่อสารข้อมูล 
โดยเฉพาะการน าเสนอภาพเคลื่อนไหว ภาพวดีทิศัน์ และเสยีง ท าใหภ้าพเกดิอาการกระตุก (Jitter) 
และขาดความต่อเนื่อง ถ้าบทเรยีนมสีื่อประเภทนี้ จงึเป็นขอ้จ ากดัในการใช้งานประการส าคญัที่ลด
ความสนใจลงไป บทเรียนผ่านเว็บในปจัจุบันส่วนใหญ่ พยายามหลีกเลี่ยงการน าเสนอ
ภาพเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ๆ จงึท าใหคุ้ณภาพของบทเรยีนยงัไม่ถงึขัน้สมบูรณ์ นอกจากนี้บทเรยีนที่
มกีารพฒันาขีน้ไปในปจัจุบนั มกัมคีวามใกล้เคยีงกบัหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์(E-books) มาก โดยผู้-
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พฒันาบทเรยีนบางคนยงัมคีวามเขา้ใจคลาดเคลื่อนว่า บทเรยีนผ่านเวบ็กค็อื หนังสอืทีน่ าเสนอโดย
ใช้เว็บเบราเซอร์นัน่เอง ซึ่งท าให้มเีนื้อหาตายตวัมากเกินไป ไม่ยดืหยุ่นในการใช้งานเท่าที่ควร 
(น ้ามนต ์เรอืงฤทธิ.์ 2543: 95) 

นอกจากนี้ การจดัการเรยีนการสอนบนเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตนัน้ ยงัมขี้อควรค านึง 
เพิม่เตมิดงันี้  

1. ความพรอ้มของเครื่องมอื อุปกรณ์ และระบบเครอืข่าย การเรยีนการสอนบน
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต จ าเป็นต้องเตรยีมความพรอ้มดา้นเครื่องคอมพวิเตอร ์เครื่องบรกิาร (Server) 
และระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้พร้อมที่ผู้เรยีนจะสามารถเรยีกใช้งานได้ตลอดเวลา ปญัหา
หลกัของสถาบนัการศกึษาของไทยทีย่งัไมส่ามารถมกีารเรยีนการสอนผ่านเวบ็ไดน้ัน้ เนื่องจากความ
ไมพ่รอ้มในดา้นเครือ่งมอื อุปกรณ์ และระบบเครอืขา่ยเป็นส าคญั 

2. ทกัษะการใช้งานอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนและผู้สอน จ าเป็นต้องมีความพร้อม
ทางดา้นทกัษะการใชอ้นิเทอรเ์น็ตเบือ้งตน้ เพื่อทีจ่ะสามารถรูจ้กัวธิกีารเรยีกใชอ้นิเทอรเ์น็ต การโอน
แฟ้มข้อมูล การค้นหาข้อมูล การสนทนา การส่งไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ เพราะถอืเป็นพื้นฐานที่
ผูเ้รยีนทางอนิเทอรเ์น็ตจะตอ้งม ี

3. ผูเ้รยีน ผูเ้รยีนผ่านเครอืขา่ยทางอนิเทอรเ์น็ตนัน้ จะต้องมคีวามกระตอืรอืรน้ มี
ความตื่นตวั ใฝ่รู ้ความรบัผดิชอบ และความสามารถในการเลอืกขอ้มลู การรบัขอ้มลู วเิคราะหแ์ละ
สงัเคราะหข์อ้มลู อกีทัง้ต้องมกีารพฒันาทกัษะในการอ่าน การเขยีน การสนทนา และการอภปิราย
อกีดว้ย 

4. ผู้สอน ผู้สอนจะต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้แนะน า อ านวยความสะดวกแก่
ผู้เรยีน โดยยดึผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง กระตุ้นให้ผู้เรยีนเกิดความอยากรู้อยากเห็น และอยากท า
กจิกรรมต่างๆ ที่ส่งเสรมิการเรยีนรู ้และผู้สอนยงัต้องมกีารเตรยีมเนื้อหาบทเรยีนบรรจุลงบนเว็บ 
เพื่อให้ผูเ้รยีนเขา้มาศกึษาได้ตลอดเวลา อกีทัง้ต้องมคีวามสามารถ ทกัษะ ในการผลติบทเรยีนบน
เวบ็ไดเ้ป็นอยา่งด ี

5. เนื้อหา บทเรียน ผู้สอนจะต้องวิเคราะห์เนื้อหา และผู้เรียน เพื่ อออกแบบ 
บทเรยีนกจิกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกบัแต่ละเนื้อหา และผู้เรยีนแต่ละกลุ่ม และต้องมกีารก าหนด
วตัถุประสงคใ์นการเรยีนใหช้ดัเจน การออกแบบบทเรยีนนัน้ต้องค านึงถงึคุณสมบตัขิองอนิเทอรเ์น็ต
ดว้ย นัน่คอื Hyper Media (สื่อหลายมติ)ิ ทีม่กีารเชื่อมโยงเนื้อหาทีส่มัพนัธเ์ขา้ดว้ยกนั มกีารเชื่อม 
โยงทีเ่หมาะสมใหผู้เ้รยีนสามารถเหน็ล าดบัการเชื่อมโยงโครงสรา้งของบทเรยีน เพื่อไม่ใหเ้กดิความ
สบัสนในเนื้อหาบทเรยีน พรอ้มทัง้มกีารระบุเนื้อหาเพิม่เตมิทีจ่ะให้ผูเ้รยีนไดค้น้ควา้ อาจจะเป็นการ
คน้ควา้ขอ้มลูจากเวบ็หรอืหนังสอือื่นๆ ทัง้นี้ ผูส้อนจะต้องระบุไวใ้หผู้เ้รยีนดว้ย เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
การเรยีน การคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

สรุปไดว้่า การเรยีนการสอนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต (Online Instruction) เป็นการ
จดัการเรยีนการสอนที่มสีภาพการเรยีนทีต่่างไปจากรูปแบบเดมิ โดยอาศยัทัง้ศกัยภาพและความ 
สามารถของอนิเทอรเ์น็ต ซึง่เป็นสื่อการเรยีนการสอนทีม่เีทคโนโลยสีูงสุดในขณะนี้  ใหเ้ขา้มาช่วย
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เอื้ออ านวย เป็นเครื่องมือและเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย เชื่อมโยงเครอืข่ายที่สามารถเรยีนไดทุ้กสถานทีแ่ละทุกเวลา ซึง่ท าใหม้ชีื่อเรยีกหลาย
ลกัษณะ ไดแ้ก่ การทดสอบผ่านเวบ็ (Web-based Instruction) การเรยีนรูผ้่านเวบ็ (Web-based 
Training) การสอนผ่านอนิเทอรเ์น็ต(Internet-based Instruction) การสอน ผ่านเวลิดไ์วดเ์วบ็ (Web-
based Instruction) การเรยีนรูผ้่านเวลิดไ์วดเ์วบ็ (Web Training) การเรยีนผ่านเวบ็ (Web-based 
Learning) 

 
5. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาการถ่ายภาพ  

หลกัสตูรการถ่ายภาพ 
ความน า 

ในกระบวนการจดัการเรยีนการสอนนัน้ นอกจากผูเ้รยีนจะเหน็และเรยีนรูจ้ากของจรงิ
แล้ว หากผู้เรยีนอยู่ในที่ห่างไกลหรอืไม่สามารถจดัหาสื่อการเรยีนการสอนจรงิ ให้ผู้เรยีนได้เห็น 
เรยีนรู ้สมัผสั การถ่ายภาพเพื่อสื่อความหมายก็เป็นสิง่จ าเป็นในการผลติสื่อในรายวชิานัน้ๆอย่าง
มาก และในปจัจุบนัการสอนจากภาพถ่ายมไิด้จ ากดัเพยีงการน าภาพถ่ายนัน้ๆ สอนในห้องเรยีน
เท่านัน้ แต่มกีารน าภาพถ่ายจดัท าเป็นส่วนประกอบ ของสื่อการเรยีนการสอนในรายวชิาต่างๆ บน
ระบบเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้สามารถเผยแพร่ความรู้ไปได้กว้างขวางและแพร่หลายมากขึ้น 
การถ่ายภาพเพื่อสื่อความหมาย ดงัค าพดูทีว่่า “ภาพถ่ายหนึ่งแทนค าพูดไดน้ับพนัค า” เป็นตรรกะใน
ทุกสภาพการณ์  

วชิาการถ่ายภาพจงึเป็นวชิาส าคญั ส าหรบันักเทคโนโลยกีารศึกษาที่ต้องเรยีนรู้และ
ปฏบิตัไิดเ้ป็นอย่างด ีเพื่อที่จะสามารถมารถน าความรู ้ความเขา้ใจ ไปปฏบิตัใินการท างานและการ
ใชช้วีติไดเ้ป็นอยา่งด ี
 

รายช่ือวิชา 
วชิาการถ่ายภาพ 

วตัถปุระสงคร์ายวิชา 
1. สามารถอธบิายประวตั ิววิฒันาการของการถ่ายภาพได ้
2. สามารถอธิบายส่วนประกอบ หลักการท างานของกล้องดิจิตอล และอุปกรณ์

ประกอบได ้
3. สามารถบอกหลกัการถ่ายภาพเบือ้งตน้ได ้
4. สามารถใชง้านกลอ้งดจิติอลและอุปกรณ์ประกอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
5. สามารถจดัองคป์ระกอบในการถ่ายภาพเพื่อการสื่อความหมายได้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ศกึษาความรูเ้กี่ยวกบักล้องถ่ายภาพ ประวตั ิววิฒันาการของการถ่ายภาพ ท าความ

เขา้ใจส่วนประกอบต่างๆ ของกลอ้งถ่ายภาพ เลนส ์และอุปกรณ์ต่างๆ ศกึษาการตัง้ค่าใชง้านกลอ้ง
ถ่ายภาพเพื่อการถ่ายภาพและการจดัองคป์ระกอบภาพ เพื่อการถ่ายภาพเพื่อสื่อความหมายได้ 

เน้ือหาท่ีใช้ในการผลิตบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 
เนื้อหาที่ใช้ในการผลติบทเรยีนบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต วชิาการถ่ายภาพ ส าหรบั

นิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษานี้ ไดม้าจากการคน้คว้าและรวบรวมขอ้มูล
จากเอกสารประกอบการเรยีนการสอน ต ารา วารสาร และบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต และไดน้ าขอ้มลู
มาท าการจดัหมวดหมู่ของเนื้อหาตามล าดบัการเรยีนรู้ และน าเนื้อหามาปรบัปรุงเพื่อใช้เป็นเนื้อหา
ในบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต ซึง่แบ่งเนื้อหาเป็น 4 หน่วยการเรยีนรู ้(เฉพาะภาคทฤษฎ)ี ดงั 
นี้ 

หน่วยที ่1 ประวตั ิววิฒันาการของการถ่ายภาพ 
หน่วยที ่2 ส่วนประกอบของกลอ้งดจิติอล และอุปกรณ์ประกอบ 
หน่วยที ่3 หลกัการท างานของกลอ้งดจิติอล  
หน่วยที ่4 หลกัการเบือ้งตน้เกีย่วกบัการถ่ายภาพ และหลกัการจดัองคป์ระกอบภาพ 
 

6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 

งานวิจยัในประเทศ 
จาตุรนต์ ขนัทเ์ขต (2549: บทคดัย่อ) ไดท้ าการศกึษาและพฒันาบทเรยีนคอมพวิ 

เตอรม์ลัติมเีดยีบนเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต เรื่อง เทคนิคการผลติรายการโทรทศัน์การศกึษา ระดบั
ปรญิญาตร ีสาขาวชิาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา และหาประสทิธภิาพตามเกณฑ ์85/85 กลุ่มตวั 
อย่างทีใ่ช้ เป็นนิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่2 สาขาวชิาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา คณะศกึษา- 
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปีการศกึษา 2548 จ านวน 38 คน ผลการศกึษาคน้ควา้สรุป 
ว่า ได้บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง เทคนิคการผลติรายการโทร 
ทศัน์การศกึษา ระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา ทีม่คีุณภาพดา้นเนื้อหา และ
ดา้นเทคโนโลยกีารศกึษาอยู่ในระดบัดมีาก และมปีระสทิธภิาพ 89.88/91.55 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์
85/85 

พริุณรตัน์ ปุณยลขิติ (2549: บทคดัย่อ) ไดพ้ฒันาเวบ็เพจสาระการออกแบบและ
เทคโนโลย ีผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตของโครงการเทคโนโลย ีสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ีโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู จากกลุ่มตวั อย่างทีเ่ป็น
ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 16 คน และกลุ่มครแูกนน าสาระการออกแบบและเทคโนโลย ีสถาบนัส่งเสรมิการ
สอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีที่เคยผ่านการอบรมเรื่อง การออกแบบและเทคโนโลย ีในปีการ 



49 

ศกึษา 2546 จ านวน 150 คน ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ไดเ้วบ็เพจสาระการออกแบบและเทคโน 
โลย ีผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตของโครงการเทคโนโลย ีสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีทีม่คีุณภาพจากการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญ โดยในดา้นเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก 
คุณภาพดา้นเทคนิคการผลติสื่อโดยรวมอยู่ในระดบัด ีคุณภาพในดา้นเทคนิคการผลติสื่อโดยรวมอยู่
ในระดบัด ีและผูใ้ชเ้วบ็เพจมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก 

สายธาร โพธริาช (2548: บทคดัย่อ) ไดพ้ฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นเครอืข่าย
อนิเทอรเ์น็ต วชิา การเขยีนรายงานและการใช้ห้องสมุด ชุดเครื่องมอืช่วยค้นทรพัยากรสารนิเทศ 
ระดบัชัน้ปรญิญาตร ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของบทเรยีนบนเครอืข่าย
อนิเทอร์เน็ต ให้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 85/85 ผลการค้นคว้าสรุปว่า ได้บทเรยีนคอมพวิเตอร์
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด ชุดเครื่องมือช่วยค้น
ทรพัยากรสารนิเทศ ระดบัชัน้ปรญิญาตร ีที่มคีุณภาพอยู่ในระดบัดแีละมปีระสทิธภิาพ 87.33/89.33 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ 

ว่าที ่ร.ต.วรทั พฤกษา ทวกุีล (2548: บทคดัย่อ) ไดพ้ฒันาบทเรยีนผ่านเวบ็ เรื่อง 
การสรา้งเวบ็เพจ กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีส าหรบันักเรยีนช่วงชัน้ที ่4 เพื่อ
หาประสิทธิภาพของบทเรียนที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์ 85/85 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรยีนมธัยมสาธติสถาบนัราชภฏัสวนสุนันทา จ านวน 48 คน ผลการศึกษา
พบว่า บทเรยีนมปีระสทิธภิาพ 96.00/93.50 เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ผลการประเมนิคุณภาพ
ดา้นเน้ือหาอยูใ่นระดบัดแีละคุณภาพดา้นเทคโนโลยกีารศกึษาอยูใ่นระดบัด ี

งานวิจยัต่างประเทศ 
คูเปอร ์(Cooper. 2000) ไดท้ าการทดลองจดัการเรยีนโดยใช้เวบ็กบันักศกึษาจ า 

นวน 200 คน วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพราะข้อดีของการเรียนการสอนบนเว็บมขี้อดีหลาย
ประการคอื ช่วยเพิม่ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างครูผู้สอนกบันักศึกษาหรอืผู้เรยีนได้มากยิง่ขึ้น ให้โอกาส
ผู้เรียนในการศึกษาหาความรู้ และเรียนรู้ได้มากขึ้น และช่วยเพิ่มความพึงพอใจในการเรียน  
การศึกษาของเขาได้ข้อสรุปว่า การเรยีนออนไลน์หรอืการเรยีนการสอนบนเว็บนี้เป็นโอกาสของ
ความท้าทายในการเรยีนการสอน และเป็นความทา้ทาย น่าสนใจทัง้ตวัครผููส้อน และนักศกึษาหรอื
ผู้เรยีนเช่นเดยีวกนั ถ้าในหลกัสูตรวชิานัน้ได้ม ีการวางแผนการสอนและปฏบิตัติามแผนการสอน
อยา่งดแีละเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดใ้หข้อ้มลูยอ้นกลบัอนัจะเป็นประโยชน์ในการปรบัปรุงการเรยีนการ
สอนบนเวบ็ใหด้มีปีระสทิธภิาพ และเป็นสิง่แวดล้อมทีด่สี าหรบัการศกึษา อกีทัง้เป็นทางเลอืกใหม่ที่
แตกต่างจากการเรยีนแบบเดมิ 

จอีนั (Jiang. 1999)  ศกึษาการเรยีนทางไกลผ่านเวบ็โดยวเิคราะห ์ตวัประกอบที่
มอีิทธิพลต่อการรบัรู้ของผู้เรยีนทางไกล ข้อมูลรวบรวมจาก 19 หลกัสูตร ที่เรยีนผ่านเว็บ กลุ่ม
ตวัอย่างจากการส ารวจ 109 คน สิง่ที่พบจากการศึกษานี้คอื สงัคมการเรยีนแบบร่วมมอืกนัท าให้
ไดร้บัการเรยีนรู ้ผลสมัฤทธิก์ารเรยีนสูงจากการอภปิรายความสมัพนัธท์ี่เป็นไปไดร้ะหว่างโครงสรา้ง



50 

และธรรมชาต ิค าถามของผูส้อนและแบบการตอบสนองจากผูเ้รยีน ค าถามในวชิาทีต่้องรบัรูสู้ง ต้อง
ระมดัระวงั และออกแบบอย่างปราณีต หลากหลายทรรศนะและการเน้นประสบการณ์การเรยีนของ
ผู้เรยีน การตอบสนองในหลกัสูตรการรบัรูร้ะดบัสูงสมัพนัธ์กบัประสบการณ์ หรอืตวัอย่างที่ผู้เรยีน
คุน้เคยและการตอบสนองในหลกัสตูรระดบัสงูเกดิหลงัความเขา้ใจ 

ราวทร ี(Rowntree. 1995)  ไดเ้สนอขอ้สรุปจากผลการวจิยัว่า ตวิเตอรใ์นรายวชิา
ออนไลน์ จะช่วยให้ผู้เรยีนได้มกีารขยาย และลกึในความเข้าใจมโนทศัน์ มากกว่าครูในห้องเรยีน 
เพราะสามารถบนัทกึทุกสิง่บนหน้าจอตัง้แต่เริม่ต้นการเรยีนท าให้ช่วยเหลอืผู้เรยีน ไม่ให้เกดิความ
คลาดเคลื่อนทางมโนทศัน์ไดง้่าย และไดก้ล่าวถงึ อุปสรรคทีอ่าจเกดิได้ในการจดัการเรยีนการสอน
ออนไลน์ คอื 

1. ปญัหาดา้นเทคโนโลยทีีไ่มเ่พยีงพอและมปีระสทิธภิาพต ่า 
2. ระดบัการเรยีนรูข้องผู้เรยีนและตวิเตอรใ์นด้านทกัษะการใช้คอมพวิเตอร ์

ภาษาการอภปิราย การจดัเวลา การมปีฏสิมัพนัธ ์
3. การใชก้ารสื่อสารแบบ Asynchronous หรอื Text base อาจจะไม่ตอบ 

สนองต่อความตอ้งการของผูเ้รยีนทุกคน ผูเ้รยีนบางคน อาจจะถนดัการพดูมากกว่าการเขยีน 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการถ่ายภาพ    

บุญเลศิ ทดัดอกไม ้(2539: บทคดัย่อ) ได้ท าการศกึษาเพื่อทดสอบประสทิธภิาพบท 
เรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนชุดวชิา การถ่ายภาพเบื้องต้น โดยใช้กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีสถาบนัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา จ านวน 70 คน ผลการวจิยัพบว่า บทเรยีนคอม 
พวิเตอรช์่วยสอนมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์90/90 และท าการเปรยีบเทยีบผลการทดสอบก่อนเรยีน
และหลงัเรยีนบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วจิยัสร้างขึ้น พบว่า คะแนนจากการทดสอบหลงั
เรยีนสูงกว่าคะแนนจากการทดสอบก่อนเรยีน จากบทเรยีนคอมพิวเตอรช์่วยสอนอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 

สุขเกษม อุยโต (2540: บทคดัย่อ) ได้ท าการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน 
วชิาประวตักิารถ่ายภาพ หลกัสูตรศลิปะภาพถ่ายระดบัปรญิญาตร ีส าหรบัเป็นเครื่องมอืช่วยสอนใน
วชิาประวตักิารถ่ายภาพ และหาประสทิธภิาพตามเกณฑ ์90/90 โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นนักศกึษาชัน้ปี
ที ่1 คณะศลิปกรรม มหาวทิยาลยัรงัสติ จ านวน 45 คน โดยใหท้ดลองใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วย
สอนและท าแบทดสอบทา้ยเนื้อหา เมื่อจบทุกเนื้อหาแลว้ท าการทดสอบทา้ยบทเรยีน จากผลการทด 
ลองพบว่า บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนวชิาประวตัศิาสตรก์ารถ่ายภาพทีพ่ฒันาขึน้ มปีระสทิธภิาพ
อยูใ่นเกณฑ ์91.83/91.11 และสามารถน าไปใชเ้ป็นเครือ่งมอืช่วยสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

รฐัพล ประดบัเวทย ์(2543: บทคดัยอ่) ไดท้ าการพฒันาและหาประสทิธภิาพมลัตมิเีดยี
สารานุกรมการถ่ายภาพ ที่สามารถเก็บรวบรวมค าศัพท์ซึ่งแสดงความหมาย มีภาพและเสียง
ประกอบเกี่ยวกบัการถ่ายภาพ โดยได้ทดลองกบันักศึกษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยทีาง
การศกึษา และบุคลากรผูส้นใจ จ านวน 30 คน จากผลการวจิยัพบว่า มลัตมิเีดยีสารานุกรมการถ่าย 
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ภาพทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ มปีระสทิธภิาพในระดบัด ีทัง้ในดา้นเนื้อหา การน าเสนอ การใชภ้าพประกอบ 
ตวัอกัษร เสยีงประกอบ ความสะดวก และความคล่องตวัในการใชโ้ปรแกรม 

ศศธิร ฤดสีริศิกัดิ ์(2544: บทคดัย่อ) ไดพ้ฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรื่อง
การถ่ายภาพบุคคล และหาประสทิธภิาพตามเกณฑ ์90/90 โดยไดท้ดลองกบันักศกึษาระดบัปรญิญา
ตร ีชัน้ปีที ่3 สาขาโปรแกรมวชิานิเทศศาสตร ์วชิาเอกวทิยุโทรทศัน์และการประชาสมัพนัธ์ สถาบนั
ราชภฏัร าไพพรรณี จนัทบุร ีจ านวน 30 คน จากผลการศกึษาค้นคว้าพบว่า บทเรยีนคอมพวิเตอร์
มลัตมิเีดยีเรือ่ง การถ่ายภาพบุคคล มปีระสทิธภิาพ 90.16/90.95 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด 

อรสุชา อุปกจิ (2547: บทคดัย่อ) ไดท้ าการวจิยัเรื่อง การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์
มลัตมิเีดยี เรื่อง การจดัองคป์ระกอบในการถ่ายภาพ และหาประสทิธภิาพตามเกณฑ ์85/85 โดยใช้
กลุ่มตวัอย่าง เป็นนักศกึษาปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน สถาบนัเทคโนโลยี
ราชมงคล จ านวน 48 คน ผลการศึกษาวิจยั ได้บทเรยีนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เรื่อง การจดั
องคป์ระกอบในการถ่ายภาพ ทีม่ปีระสทิธภิาพ 94.00/88.28 และผลการประเมนิคุณภาพดา้นเนื้อหา
และดา้นสื่ออยูใ่นระดบัด ี

ผลการวจิยัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ จะเหน็ว่ามตีวัแปรอกีหลายประการทีผู่อ้อกแบบการเรยีน
การสอนบนเวบ็จะต้องน ามาพจิารณาทัง้ดา้นตวัผูเ้รยีน เนื้อหาวชิา กจิกรรม การประเมนิและการ
บรหิารรายวชิาเพื่อให้สามารถจดัสภาพการเรยีนรูไ้ด้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกบัเป้าหมายที่
ต้องการให้การเรยีนการสอนบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ตให้สามารถพฒันาการท างานเป็นทีมของ
ผูเ้รยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

สรปุเอกสารและงานวิจยัท่ีน าเข้าสู่การวิจยั 
จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบับทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต 

ท าใหผู้ว้จิยัเหน็ว่า การพฒันาบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เป็นการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้กบัการศกึษาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถแก้ปญัหาการเขา้ถงึขอ้มลู ความรูใ้นการ
เรยีน ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็ มปีฏสิมัพนัธก์บัผูเ้รยีนไดด้ ีตามทีไ่ดก้ล่าวไวว้่า การเรยีนรูร้ปูแบบใหม่
ทีไ่ด้รบัความสนใจน าไปใชใ้นการเรยีนการสอนอย่างแพร่หลาย โดยอาศยัเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์
และการเชื่อมต่ออนิเทอร์เน็ตเป็นพื้นฐาน ได้แก่ บทเรยีนบนเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ตหรอื บทเรยีน
ออนไลน์ (Online Learning) และการสอนผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์(Web-Base Instruction) 
(ถนอมพร เลาหจรสัแสง. 2545: 14) การน าเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นต่างๆเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นเทค 
โนโลยคีอมพวิเตอร ์เทคโนโลยเีครอืข่าย และเทคโนโลยกีารสื่อสารมาใชเ้ป็นเครื่องมอืส าคญัในการ
ส่งผ่านองคค์วามรูต่้างๆ สู่ผูเ้รยีนทีอ่ยูใ่นสถานทีต่่างๆ กนัใหส้ามารถรบัความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์
ร่วมกนั ในเรื่องเดยีวกนั โดยผู้เรยีนสามารถเรยีนรูไ้ด้ตามความถนัดและความสามารถของตนเอง 
ระบบการเรยีนออนไลน์นี้ จะด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกบักระบวนการเรยีนการสอนให้เป็นไปอย่าง
อตัโนมตั ิเสมอืนกบัการเรยีนการสอนปกต ิ(มนตช์ยั เทยีนทอง. 2545: 2)   



52 

โดยสรปุแลว้ การเรยีนการสอนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตจงึเป็นอกีทางเลอืกหนึ่ง ของ
การจดัการศึกษาไทย ที่สามารถตอบสนองการเรยีนรู้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ โดยอาศัย
เทคโนโลยสีารสนเทศ แต่สิง่เหล่านี้ยงัเป็นสิง่ใหมส่ าหรบัการศกึษาไทยอยู่ ดงันัน้จงึต้องมกีารพฒันา
รปูแบบการเรยีนการสอน เนื้อหา กจิกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกบัการเรยีนการสอนผ่านเวบ็ เพื่อให้
ระบบการเรยีนการสอนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ความเป็นไปไดข้ึน้อยู่กบัความสามารถของนัก
เทคโนโลยกีารศึกษา ผูส้อนและผู้เรยีนที่จะต้องช่วยกนัพฒันาหารูปแบบที่เหมาะสมกบัสภาพการ
เรยีนการสอนของประเทศไทย โดยการน าเทคโนโลยมีาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สูงสุด และการน าความรู้
เกีย่วกบัการถ่ายภาพในส่วนของภาคทฤษฎ ีมารวบรวมเป็นบทเรยีน น าเขา้สู่การใชเ้ทคโนโลยกีาร
เรยีนการสอนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต เป็นการประหยดัเวลา และขจดัปญัหาทัง้สถานที่และเวลา
การเรยีนทัง้ของผู้สอนและผู้เรยีน และยงัสามารถเรยีนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่มขีอ้จ ากดั การเสรมิ
แรงจงูใจผูเ้รยีนดว้ยการมปีฏสิมัพนัธ ์การโต้ตอบกนับนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต การเรยีนการสอนบน
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตจงึส่งผลท าใหก้ารเรยีนมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

 
 



บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

 
การศึกษาเพื่อพฒันาบทเรยีนบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการถ่ายภาพ ส าหรบันิสิต

ระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการศกึษาตามขัน้ตอนดงันี้ 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เนื้อหาทีใ่ชใ้นการวจิยั 
3. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
4. การสรา้งและหาคุณภาพเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง 
5. การด าเนินการทดลอง 
6. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยัเป็นนิสิตระดับปริญญาตร ีสาขาเทคโนโลยสีื่อสาร
การศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปีการศกึษา 2556 ภาคเรยีนที ่1 จ า 
นวนทัง้หมด 158 คน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างใช้ในการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ เป็นนิสติระดบัปรญิญาตรี สาขาเทคโนโลยี

สื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ชัน้ปีที ่ 2 ภาคเรยีนที ่1 ปีการ 
ศกึษา 2556 โดยกลุ่มตวัอย่างไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 31 คน และแบ่งกลุ่มตวัอย่างออก 
เป็น 3 กลุ่ม โดยท าการสุ่มอยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) เพื่อเป็นกลุ่มทดลอง ดงันี้ 

 กลุ่มทดลองครัง้ที ่1 จ านวน 3 คน ไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย จากกลุ่มตวัอย่าง
ทัง้หมด เพื่อสงัเกตพฤตกิรรมของผู้ใช้บทเรยีน และตรวจสอบหาขอ้บกพร่องของบทเรยีนในด้าน
การใชภ้าษา การน าเสนอ และการมปีฏสิมัพนัธ ์

 กลุ่มทดลองครัง้ที ่2 จ านวน 5 คน ไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย จากจ านวนกลุ่มตวั 
อยา่งทีเ่หลอืจากครัง้ที ่1 เพื่อหาแนวโน้มของประสทิธภิาพของบทเรยีน 

 กลุ่มทดลองครัง้ที ่3 จ านวน 23 คน ไดม้าจากกลุ่มตวัอย่าง ทีเ่หลอืจากการทด 
ลองครัง้ที ่1 และ 2 เพื่อหาประสทิธภิาพของบทเรยีน 
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2. เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั 
 เนื้อหาที่ใช้ในการผลติบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต วชิาการถ่ายภาพ ส าหรบันิสติ

ระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ ไดม้าจากการค้นควา้และรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารประกอบการเรยีนการสอน ต ารา วารสาร 
และบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต และไดน้ าขอ้มลูมาท าการจดัหมวดหมู่ของเนื้อหาตามล าดบัการเรยีนรู ้
และน าเนื้อหามาปรบัปรุงเพื่อใชเ้ป็นเนื้อหาในบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต ซึง่แบ่งเนื้อหาเป็น 
4 หน่วยการเรยีนรู ้(เฉพาะภาคทฤษฎ)ี ดงันี้ 

หน่วยที ่1 ประวตั ิววิฒันาการของการถ่ายภาพ 
หน่วยที ่2 ส่วนประกอบของกลอ้งดจิติอล และอุปกรณ์ประกอบ 
หน่วยที ่3 หลกัการท างานของกลอ้งดจิติอล  
หน่วยที ่4 หลกัการเบือ้งตน้เกีย่วกบัการถ่ายภาพ และหลกัการจดัองคป์ระกอบภาพ 
 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื  
1. บทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต วิชาการถ่ายภาพ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี

สาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบปรนยั 4 ตวัเลอืก 
3. แบบประเมนิคุณภาพบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต วชิาการถ่ายภาพ ส าหรบั

นิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิท
รวโิรฒซึง่ประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหา และดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา 

  
 4. การสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง  

การสร้างบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต วิชาการถ่ายภาพ  
การสร้างบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการถ่ายภาพ ส าหรบันิสิตระดับ

ปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
เพื่อน ามาใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการทดลอง มขี ัน้ตอน ดงันี้ 

1. ศึกษาเนื้อหาและวเิคราะห์หลกัสูตรวิชาการถ่ายภาพ สาขาเทคโนโลยสีื่อสาร
การศึกษา เพื่อให้เข้าใจสาระส าคญัและจุดประสงค์การเรยีนรู้ โครงสรา้งของเนื้อหา กิจกรรมการ
เรยีนการสอน สื่อการเรยีนการสอน  การวดัผลและการประเมนิผล 

2. วิเคราะห์เนื้อหา และก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมเนื้อหาวิชา 
(ภาคทฤษฎ)ี แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 หน่วยการเรยีนรู ้ไดแ้ก่  

หน่วยที ่1 ประวตั ิววิฒันาการของการถ่ายภาพ 
หน่วยที ่2 ส่วนประกอบของกลอ้งดจิติอล และอุปกรณ์ประกอบ 
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หน่วยที ่3 หลกัการท างานของกลอ้งดจิติอล  
 หน่วยที ่4 หลกัการเบือ้งตน้เกีย่วกบัการถ่ายภาพ และหลกัการจดัองคป์ระกอบ

ภาพ 
3. ก าหนดวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม ดงันี้ 

3.1 เพื่อผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูป้ระวตั ิววิฒันาการของการถ่ายภาพ 
3.2 เพื่อผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจส่วนประกอบของกลอ้งดจิติอลและอุปกรณ์ 
3.3 เพื่อใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการท างานของกลอ้งดจิติอล 
3.4 เพื่อผู้เรยีนเรยีนรูห้ลกัการเบื้องต้นของการถ่ายภาพ และทราบวธิใีนการจดั

องคป์ระกอบภาพ 
4. เรยีบเรยีงเนื้อหาตามล าดบัการเรยีนรู้ จากนัน้น าเนื้อหาทีเ่รยีบเรยีงขึน้ ให้อาจารย์

ทีป่รกึษาและผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหาจ านวน 3 ท่าน (รายนามผูเ้ชีย่วชาญดงัภาคผนวก ก.) พจิารณา
ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมต่อระดบัผู้เรยีน ด้านการใช้ภาษา การใช้ภาพประกอบเพื่อสื่อ
ความหมาย โดยผูเ้ชีย่วชาญ มคีวามเหน็ว่า คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 4.52 และ
นอกจากนี้ผู้วิจยัได้ปรบัปรุงเนื้อหาตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ เพิ่มเติมเนื้อหาด้าน
องคป์ระกอบภาพ เพิม่เตมิเนื้อหาใหค้รอบคลุมเทคโนโลยทีีท่นัสมยั และปรบัปรุงภาษาทีใ่ช้ในบท 
เรยีนใหเ้ป็นทางการ หลงัจากนัน้น าเนื้อหาทีป่รบัปรงุเรยีบรอ้ยแลว้ไปวางแผนสรา้งเป็นบทเรยีน  

5. ศึกษาค้นคว้าวธิกีาร ขัน้ตอนการสร้าง บทเรยีนบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วย
โปรแกรมการจดัการเรยีนการสอน (LMS), โปรแกรมสรา้งบทเรยีน Moodle, เทคโนโลยเีครอืข่ายอนิ 
เทอรเ์น็ต, การใชโ้ฮสติ้ง, การเปิดโดเมนเนม, โปรแกรมตกแต่งภาพ, โปรแกรมตดัต่อ, ภาษาทาง
คอมพวิเตอรแ์ละโปรแกรมอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

6. ออกแบบโครงสรา้งบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต ในรปูแบบของแผนภูมสิาย
งาน (Flow chart) เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบทเรยีนแต่ละส่วน ทีม่คีวามสมัพนัธก์นัและการด าเนิน
เรือ่งบทเรยีน ดงัภาพประกอบ 9 
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ศึกษาเน้ือหาในบทเรียน 

หน่วยท่ี 1 
ประวติั วิวฒันาการของการ
ถ่ายภาพ 
 - ก าเนิดกลอ้งถ่ายภาพชนิด
แรก 
 - ก่อนจะมาเป็นกลอ้งดจิติอล 
 - ประวตักิลอ้งถ่ายภาพดจิติอล 
 - แบบฝึกหดั 

หน่วยท่ี 2 
ส่วนประกอบของกล้อง
ดิจิตอล และอปุกรณ์
ประกอบ 
 - ความรูเ้กีย่วกบัตวักลอ้ง 
 - เลนส ์
 - หน่วยความจ าและแบต 
เตอรี ่
 - ไฟแฟลช 
 - ขาตัง้กลอ้ง 
 - แบบฝึกหดั 

หน่วยท่ี 3 
หลกัการท างานของกล้อง
ดิจิตอล 
 - หลกัการท างานของกลอ้ง
ดจิติอล 
 - วดีทิศัน์เรือ่ง การรบัภาพ
ของดวงตา 
 - แบบฝึกหดั 

หน่วยท่ี 4 
หลกัการเบือ้งต้นของการ
ถ่ายภาพ และการจดั
องคป์ระกอบภาพ 
 - หลกัการเบือ้งตน้ของการ
ถ่ายภาพ 
 - วดีทิศัน์ แนะน าและสรุป 
"พืน้ฐานการถ่ายภาพ" 
 - เทคนิคการจอังคป์ระกอบ
ภาพ 
 - แบบฝึกหดั 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 9 แสดง Flow chart บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรือ่งการถ่ายภาพ 
 

7. เขยีนสครปิต์ (Script) บทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต เพื่อก าหนดรายละเอยีด
ขอ้ความ รูปภาพ กราฟิก ตวัอกัษร และภาพเคลื่อนไหว เพื่อความสะดวกในการจดัสรา้งบทเรยีน 
ดงัภาพประกอบ 10 

 
 
 
 
 
 

 
 

เข้าสู่เครอืข่ายอินเทอรเ์น็ตและเวบ็ไซตร์ายวิชา 

http://photoguideonline.net 

ลงทะเบียนเขา้สู่เวบ็ไซดร์ายวิชาและใส่รหสัผา่นเพื่อเขา้สู่บทเรียน 

ท าแบบฝึกหดัวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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บทเรียนบนเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต เรือ่ง “การถ่ายภาพ” 

ล าดบั ลกัษณะการน าเสนอ บทบรรยาย เทคนิค 

1 ภาพนิ่งชื่อเรื่อง 
 
หวัขอ้: วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 
หวัขอ้: ประกาศจากอาจารยผ์ูส้อน 
หวัขอ้: พดูคุยกบัอาจารยผ์ูส้อน 
หวัขอ้: กระดานเสวนา 

ยินดีต้อนรับสู่ บทเรียน เรื่อง การ
ถ่ายภาพ 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 
ประกาศจากอาจารยผ์ูส้อน 
พดูคุยกบัอาจารยผ์ูส้อน 
กระดานเสวนา 

ภาพนิ่งชื่อเรื่อง 
 
Text Link 
Text Link 
Text Link 
Text Link 

บทเรียนบนเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต เรือ่ง “การถ่ายภาพ” 

ล าดบั ลกัษณะการน าเสนอ บทบรรยาย เทคนิค 

2 น าเขา้สูบ่ทเรยีน 
 
 
 
 
 
 
หวัขอ้: แสดงความคดิเหน็ 

บทน า 
การสรา้งภาพถ่ายใหส้วยงามและมี
คุณค่านัน้ นอกจากใหภ้าพที่
ตอ้งการถ่ายไดร้บัแสงพอดี
.........................ดงัค าพดูทีก่ล่าวว่า   

"ภาพหน่ึงภาพมคีวามหมายมากกวา่
ค าพดู หรอืการเขยีนนบัพนัค า"  
ใหน้ิสติแสดงความคดิเหน็........... 

Feed in-out ภาพนิ่ง 
 
 
 
 
 
 
Text Link 

3 หน่วยที ่1 
ประวติั วิวฒันาการของการถ่ายภาพ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หวัขอ้: ก าเนิดกลอ้งถ่ายภาพชนิดแรก 
หวัขอ้: ก่อนจะมาเป็นกลอ้งดจิติอล 
หวัขอ้: ประวตักิลอ้งถ่ายภาพดจิติอล 
หวัขอ้: แบบฝึกหดั 

หน่วยที ่1  
การถ่ายภาพจากอดตีถงึปจัจุบนัไดม้กีาร
พฒันาต่อเนื่องมาเป็นล าดบั การถ่ายภาพ
เป็นการบนัทกึความทรงจ าและการสือ่
ความหมาย ในสมยัโบราณเสมอืนโชว์
วธิกีารวาดภาพ โดยดนิสอหรอืสเีพือ่
บนัทกึความทรงจ าและสือ่ความหมาย 
ต่อมา มนุษยไ์ดม้กีารคดิคน้วธิกีารสรา้ง
ภาพใหเ้หมอืนจรงิโดยอาศยัหลกัการทาง
วทิยา ศาสตร ์โดยคดิคน้กระบวนการ
สรา้งภาพในเรือ่งของแสงและกลอ้ง
ถ่ายภาพ......... 
ก าเนิดกลอ้งถ่ายภาพชนิดแรก 
ก่อนจะมาเป็นกลอ้งดจิติอล 
ประวตักิลอ้งถ่ายภาพดจิติอล 
แบบฝึกหดัหน่วยที ่1 

ภาพนิ่ง ชือ่เรือ่ง 
ประวตัิ ววิฒันาการของการ
ถ่ายภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text Link 
Text Link 
Text Link 

 
ภาพประกอบ 10 แสดงตวัอยา่ง Script บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรือ่งการถ่ายภาพ 
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8. เตรยีมเนื้อหา แบบฝึกหดัและแบบทดสอบ สรา้งภาพกราฟิก ถ่ายภาพและตกแต่ง
ภาพ เตรยีมวดีทิศัน์ สรา้งค าสัง่ต่างๆในการท าแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ เพื่อเตรยีมน ามาประ 
กอบในบทเรยีน 

9. น าขอ้มลูทีเ่ตรยีมไวม้าจดัรปูแบบการน าเสนอตามสครปิต์ (Script) ทีว่างไว้ใหค้รบ
ทัง้ 4 หน่วยการเรยีนรู ้ตามล าดบัการเรยีนรูท้ีอ่อกแบบไว้ 

10. ก าหนดรปูแบบ ควบคุมบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต จดัรปูแบบเชื่อมโยงบท 
เรยีนตาม แผนภูมสิายงาน (Flow Chart) และสครปิต์ (Script) ทีว่างไว ้ทัง้การเชื่อมโยงภายในและ
ภายนอกบทเรยีน 

11. น าบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต วชิาการถ่ายภาพ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญา
ตร ีสาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีพ่ฒันาขึน้ 
เสนออาจารยท์ีป่รกึษา และผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา จ านวน 3 ท่าน (รายนามผูเ้ชีย่ว- 
ชาญดงัภาคผนวก ก.) ประเมนิคุณภาพของบทเรยีน ดา้นการจดัวางรปูแบบบทเรยีน ดา้นตวั อกัษร
และภาพประกอบ ด้านวดีทิศัน์ ด้านการน าทางและเชื่อมโยงของบทเรยีน และดา้นการประเมนิผล
แบบฝึกหดัและแบบทดสอบ โดยผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ว่าคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่ 
4.50 และนอกจากนี้ ผู้วจิยัได้ปรบัปรุงบทเรยีนตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
การศกึษาและอาจารยท์ีป่รกึษา ไดแ้ก่ ปรบัเปลีย่นไฟลว์ดีทิศัน์ใหม้ขีนาดและความละเอยีดเพิม่ขึน้ 
และเพิม่ลิ้งค์ใหผู้้เรยีนสามารถคลกิเขา้สู่วดีทิศัน์ได้สะดวก น าเนื้อหาทีอ่้างองิไปสู่เวบ็เพจภายนอก
มาใส่ในบทเรยีนในรปูแบบ HTML เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพในการเรยีกใช้ เพิม่เตมิเอกสารและแหล่ง
ดาวโหลดเพิม่เตมิ เพื่อใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิ 

12. น าบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต ทีส่รา้งและปรบัปรุงแก้ไขเรยีบรอ้ยแล้ว ไป
จดัเกบ็ไวใ้นเครือ่งบรกิารแมข่า่ย (Server) เพื่อน าไปหาประสทิธภิาพ 

การสร้างและหาคุณภาพแบบฝึกหดัระหว่างเรียนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
หลงัเรียน 

การสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบ เพื่อใช้เป็นแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนในการเรียนบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย
ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้ 

1. ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ การเขยีนขอ้สอบ จากหนังสอืและ
แหล่งความรูต่้างๆ เกีย่วกบัการวดัและประเมนิผลทางการศกึษา 

2. วิเคราะห์เนื้อหาและก าหนดวัตถุประสงค์บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
วชิาการถ่ายภาพ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์  

3. ท าตารางวเิคราะหข์อ้สอบ แลว้สรา้งแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตวัเลอืก ที่มี
ค าตอบที่ถูกต้องเพยีงข้อเดยีว 1 ชุด จ านวน 160 ขอ้ ให้ครอบคลุมเนื้อหาและวตัถุประสงค์การ
เรยีนรู ้
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4. น าแบบทดสอบที่สร้างเรียบร้อยแล้ว เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ 
เสนอแนะ เพื่อน ามาปรบัปรุงแก้ไข จากนัน้เสนอใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหา 3 ท่าน (รายนามผูเ้ชีย่ว 
ชาญดงัภาคผนวก ก.) พจิารณาตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างเนื้อหาและแบบทดสอบ โดยแบบ 
ทดสอบที่ไดม้คี่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) รายขอ้อยู่ที ่0.67 – 1.00 และมคี่าเฉลีย่ดชันีความ
สอดคลอ้งโดยรวม 0.94 ในการพจิารณาความสอดคลอ้งแบบทดสอบครัง้นี้มขีอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่ว 
ชาญดงันี้ ขอ้สอบบางขอ้ค าถามใชค้ าซ ้า สื่อความหมายไม่ชดัเจน มขีอ้สอบซ ้ากนัในบางขอ้ ค าตอบ
บางข้อใช้ค าเป็นภาษาด้านเทคนิคที่ทราบเฉพาะช่างภาพอาชีพ ท าให้ผู้เรยีนตอบคลาดเคลื่อน 
ผูว้จิยัน าขอ้เสนอแนะดงักล่าวมาปรบัปรุงแก้ไขใหเ้หมาะสม แลว้เสนออาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ์
อกีครัง้ เพื่อพจิารณาตรวจสอบใหส้มบรณ์ูก่อนน าไปใชท้ดลอง(Try Out)  

5. น าแบบทดสอบทีส่รา้งเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว ไปทดสอบกบันิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้
ปีที ่3 สาขาภาพยนตรแ์ละสื่อดจิติอล วชิาเอกการผลติภาพยนตร์ วทิยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม 
จ านวน 44 คน ซึง่ผ่านการเรยีนวชิา CD322 การผลติภาพยนตรแ์ละสื่อดจิติอล ซึง่มเีนื้อหาเกี่ยวกบั
การถ่ายภาพมาแลว้  

6. น าผลทีไ่ดม้าวเิคราะหห์าค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทด 
สอบเป็นรายขอ้ โดยแบบทดสอบทัง้หมดมคี่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.38-0.90 และมคี่าอ านาจ
จ าแนก (r) 0.21 ขึน้ไป และน าแบบทดสอบ ไปหาค่าความเชื่อมัน่โดยใชสู้ตร KR-21 ของคูเดอร ์ร-ิ
ชารด์สนั (Kuder Richardson) พบว่า แบบทดสอบมคี่าความเชื่อมัน่โดยรวม 0.68 จากนัน้เลอืก
แบบทดสอบทีม่คีุณภาพ โดยเลอืกแบบทดสอบที่มคี่าอ านาจจ าแนกอยู่ในเกณฑด์ี และครอบคลุม
เนื้อหาทัง้ 4 หน่วยการเรยีนรู ้แบ่งเป็นหน่วยที ่1 จ านวน 15 ขอ้ หน่วยที ่2 จ านวน 10 ขอ้ หน่วยที ่
3 จ านวน 10 ขอ้ และหน่วยที ่4 จ านวน 25 ขอ้ รวมทัง้หมด 60 ขอ้ น าไปใชว้ดัผลสมัฤทธิห์ลงัการ
เรยีน น าแบบทดสอบส่วนเหลอื และขอ้ที่ไม่ผ่านเกณฑ ์น าไปปรบัปรุงแก้ไข แลว้น าไปใชเ้ป็นแบบ 
ฝึกหดัระหว่างเรยีน โดยมขีอ้ค าถามแบ่งตามเนื้อหาครอบคลุมทุกหน่วยการเรยีนดงันี้ หน่วยที ่1 จ า 
นวน 15 ขอ้ หน่วยที ่2 จ านวน 10 ขอ้ หน่วยที ่3 จ านวน 10 ขอ้ และหน่วยที ่4 จ านวน 25 ขอ้ รวม
ทัง้หมด 60 ขอ้ (รายละเอยีดดงัภาคผนวก จ.) 

7. น าแบบฝึกหดัระหว่างเรยีน และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทีไ่ดใ้ส่ใน
บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีพ่ฒันาขึน้  

การสร้างแบบประเมินคณุภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 
ในการประเมินคุณภาพของบทเรียนบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการถ่ายภาพ 

ส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหาและผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา โดยด าเนินการตามขัน้ตอน
ดงันี้ 

1. วเิคราะห์โครงสร้างเนื้อหา และก าหนดคุณลกัษณะที่จะประเมนิคุณภาพบทเรยีน
บนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ไดแ้ก่ 
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1.1 คุณลกัษณะด้านเนื้อหาคือ ประเมนิด้านเนื้อหา ความถูกต้อง การใช้ภาพ 
การใชภ้าษา แบบฝึกหดัระหว่างเรยีนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์

1.2 คุณลักษณะด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาคือ ด้านเนื้อหา ตัวอักษร ส ี
ภาพประกอบ วดีทิศัน์และการจดัการการเชื่อมโยง และการประเมนิผลดว้ยแบบฝึกหดัระหว่างเรยีน
และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์

2. ศกึษาลกัษณะ รูปแบบ และวธิกีารสร้างแบบประเมนิคุณภาพ จากเอกสารและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ  

3. สรา้งแบบประเมนิค่า (Rating Scale) ซึง่ก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดบั โดยก า 
หนดความหมายของคะแนนของตวัเลอืกในแบบประเมนิ ดงันี้ 

คะแนน 5 หมายถงึ คุณภาพระดบัดมีาก 
คะแนน 4 หมายถงึ คุณภาพระดบัด ี
คะแนน 3 หมายถงึ คุณภาพระดบัปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถงึ ตอ้งปรบัปรงุ 
คะแนน 1 หมายถงึ ไมม่คีุณภาพ 

4. น าแบบประเมนิที่สรา้งเรยีบรอ้ยแล้ว เสนอให้อาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ์ตรวจ 
สอบ เสนอแนะ เพื่อพจิารณาตรวจสอบใหส้มบรณ์ูและน ามาแกไ้ขปรบัปรงุก่อนน าไปใชป้ระเมนิ 

5. น าแบบประเมนิทีแ่ก้ไขปรบัปรุงเรยีบรอ้ยแลว้ เสนอให้ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทค โนโลยี
ทางการศกึษา 3 ท่าน เพื่อประเมนิคุณภาพบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  

6. น าผลจากการประเมนิมาพจิารณาหาค่าเฉลีย่ โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลความ หมาย
ขอ้มลูการประเมนิ ดงันี้ 

ค่าคะแนนเฉลีย่ 4.51-5.00 หมายถงึ คุณภาพระดบัดมีาก 
ค่าคะแนนเฉลีย่ 3.51-4.50 หมายถงึ คุณภาพระดบัด ี
ค่าคะแนนเฉลีย่ 2.51-3.50 หมายถงึ คุณภาพระดบัปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉลีย่ 1.51-2.50 หมายถงึ ตอ้งปรบัปรงุ 
ค่าคะแนนเฉลีย่ 1.00-1.50 หมายถงึ ไมม่คีุณภาพ 

โดยผู้วิจ ัยก าหนดให้คะแนนเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทเรียนบนเครือข่าย
อนิเทอรเ์น็ตเรือ่ง การถ่ายภาพอยูร่ะดบัด ีคอืคะแนน 3.51 ขึน้ไป  
 
การด าเนินการวิจยั 

ผูว้จิยัไดน้ าบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีป่รบัปรุงเรยีบรอ้ยแลว้ไปทดลองใช ้เพื่อหา
ประสทิธภิาพ ซึง่ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้ 

การทดลองครัง้ท่ี 1 เป็นการทดลองโดยน าบทเรยีนบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ตไป
ทดลองใชก้บันิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์ทีเ่ป็นกลุ่ม
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ตวัอย่าง 3 คน เพื่อสงัเกตและตรวจสอบหาขอ้บกพร่องของบทเรยีนในด้านการใช้ภาษา การน า 
เสนอ และการมปีฏสิมัพนัธ ์โดยด าเนินการดงันี้ 

1. จดัเตรยีมหอ้งคอมพวิเตอร ์ส าหรบัการเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต วชิาการ
ถ่ายภาพ โดยจดัลกัษณะการเรยีนแบบคอมพวิเตอร ์1 เครือ่ง ต่อผูเ้รยีน 1 คน 

2. ใหผู้เ้รยีนศกึษาค าแนะน าการใชบ้ทเรยีนและวธิกีารเขา้ศกึษาบทเรยีน 
3. ใหผู้เ้รยีนศกึษาบทเรยีนและประกอบกจิกรรมต่างๆ ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นบทเรยีน 

โดยให้อิสระในการศึกษาเนื้อหาบทเรยีนตามความต้องการ และระยะเวลาของแต่ละบุคคลตาม
อธัยาศยั 

4. ผูว้จิยัสงัเกตพฤตกิรรมของผู้เรยีนเป็นระยะ และสัมภาษณ์ความคดิเหน็เกี่ยว 
กบับทเรยีนจากผูเ้รยีน 

โดยจากการทดลองครัง้ที ่1 ผูว้จิยัพบว่า ผู้เรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ ในการเรยีนและ
ความสนใจต่อการเรยีนด้วยบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตเป็นอย่างด ีแต่ยงัพบขอ้บกพร่องที่
ต้องปรบัปรุงแก้ไข คอื ปรบัรปูแบบสสีนับทเรยีนใหน่้าสนใจมากขึน้ เพื่อจงูใจในการเรยีน และเพิม่
การมปีฏสิมัพนัธ ์เพื่อกระตุน้ความสนใจของผูเ้รยีน 

การทดลองครัง้ท่ี 2 เป็นการทดลองเพื่อหาแนวโน้มของประสทิธภิาพของบทเรยีน 
และเพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข โดยน าบทเรียนบนเครือข่าย
อนิเทอรเ์น็ตทีป่รบัปรงุแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้จากครัง้ที ่1 ไปทดลองกบันิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทค 
โนโลยสีื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์ที่เป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 5 คน โดยทีจ่ดัลกัษณะการ
เรยีนแบบคอมพวิเตอร ์1 เครื่อง ต่อผูเ้รยีน 1 คน โดยใหผู้เ้รยีนศกึษาตามอธัยาศยั พรอ้มท าแบบ 
ฝึกหดัระหว่างเรยีนควบคู่ไปดว้ย และเมือ่เรยีนจบใหท้ าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทนัท ี
ซึ่งคะแนนที่ได้จากการท าแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน มี
แนวโน้มประสทิธภิาพของบทเรยีนโดยรวมเป็น 87.67/91.67 จากสูตร E1/E2 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์
ทีก่ าหนดไว ้80/80   

การทดลองครัง้ท่ี 3 เป็นการทดลองเพื่อหาประสทิธภิาพของบทเรยีน กบันิสติระดบั
ปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 23 คน 
โดยน าบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีป่รบัปรงุแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้จากครัง้ที ่2 ไปทดลองโดยจดั
ใหศ้กึษา เครื่องคอมพวิเตอร ์1 เครื่อง ต่อผูเ้รยีน 1 คน โดยใหผู้เ้รยีนศกึษาตามอธัยาศยั พรอ้มท า
แบบฝึกหดัระหว่างเรยีนควบคู่ไปดว้ย และเมือ่เรยีนจบใหท้ าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ทนัท ีซึง่คะแนนทีไ่ดจ้ากการท าแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
มแีนวโน้มประสทิธภิาพของบทเรยีน โดยรวมเป็น 84.49/90.58 จากสตูร E1/E2 
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สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการถ่ายภาพ 

ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ ผูว้จิยัใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 

1. สถติพิืน้ฐาน โดยหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ (Mean) (ชศูร ีวงศร์ตันะ. 2550) 
2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพของเครือ่งมอื 

2.1 ค่าความยากงา่ย(p) ค่าอ านาจจ าแนก(r) และค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ค านวณโดยใชสู้ตร KR-21 ของคูเดอร ์รชิารด์สนั (Kuder Richardson) 
(ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 215-217) 

2.2 หาประสทิธภิาพของบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต วชิาการถ่ายภาพ ตาม
เกณฑ ์80/80 โดยใชส้ตูร E1/E2 (เสาวณยี ์สกิขาบณัฑติ. 2528: 294-295) 

 



บทท่ี 4 
ผลการวิจยั 

 
ในการวิจยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาบทเรยีนบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การ

ถ่ายภาพ ส าหรบันิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 

 
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 
บทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง การถ่ายภาพ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขา

เทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประกอบดว้ยเนื้อหา 
แบ่งเป็น 4 หน่วยการเรยีน ไดแ้ก่ 

หน่วยที ่1 ประวตั ิววิฒันาการของการถ่ายภาพ 
หน่วยที ่2 ส่วนประกอบของกลอ้งดจิติอล และอุปกรณ์ประกอบ 
หน่วยที ่3 หลกัการท างานของกลอ้งดจิติอล  
หน่วยที ่4 หลกัการเบือ้งตน้เกีย่วกบัการถ่ายภาพ และหลกัการจดัองคป์ระกอบภาพ  

โดยในบทเรยีนประกอบดว้ย เนื้อหาของบทเรยีน น าเสนอเป็นตวัหนังสอื ภาพนิ่ง วดีทิศัน์ 
ภาพกราฟิก การสื่อสารภายในบทเรยีน การเชื่อมโยงทัง้ภายนอกและภายในบทเรยีน เพื่อดงึดูด
ความสนใจของผูเ้รยีน และกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามทีผู่ว้จิยัก าหนดไว ้แบบฝึกหดัระหว่าง
เรยีนรวมทัง้ 4 หน่วยการเรยีน จ านวน 60 ขอ้ และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน จ านวน 
60 ขอ้ 

 
ผลประเมินคณุภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต  

จากการประเมนิคุณภาพของบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง การถ่ายภาพ ส าหรบั
นิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิท
รวโิรฒ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยกีารศึกษา ได้ผลวเิคราะห์ดงั
ตารางต่อไปนี้ 
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ตาราง 1 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต เรื่องการถ่ายภาพ ส าหรบันิสติ
ระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิท-
รวโิรฒ โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา 

 

รายการประเมนิ   ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบัคุณภาพ 

1. ดา้นเนื้อหาบทเรยีน 
    

   1.1 รายละเอยีดและความถูกตอ้งของเนื้อหา 4.33 1.15 ด ี
   1.2 เนื้อหาสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู้

รายวชิา 
4.67 0.58 ดมีาก 

   1.3 เนื้อหาเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รยีน 4.67 0.58 ดมีาก 
   1.4 ปรมิาณเนื้อหาในแต่ละบทเรยีน 4.33 0.58 ด ี

   1.5 การจดักลุ่มเนื้อหา 4.33 0.58 ด ี
   1.6 ล าดบัขัน้ในการน าเสนอเนื้อหา 4.33 0.58 ด ี

   1.7 ความชดัเจนของภาษาทีใ่ช้ 3.67 0.93 ด ี
   1.8 ความเหมาะสมของเนื้อหากบัภาพประกอบ 4.33 0.84 ด ี

 

ค่าเฉลีย่ 4.33 0.73 ด ี

     2. ดา้นคุณค่าและประโยชน์ 
   

   2.1 เนื้อหาใหค้วามรู ้สาระทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
ผูเ้รยีน 

4.67 0.58 ดมีาก 

   2.2 มคีวามเหมาะสมในการใชเ้ป็นสื่อการเรยีนรู้ 4.67 0.58 ดมีาก 

 
ค่าเฉลีย่ 4.67 0.58 ดมีาก 

     3. ดา้นแบบฝึกหดั และแบบทดสอบ 
  

ดมีาก 
   3.1 ความสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 4.67 0.58 ดมีาก 

   3.2 ความชดัเจนของค าถาม-ค าตอบ 4.33 0.58 ด ี
   3.3 ความเหมาะสมของจ านวนขอ้ของแบบฝึกหดั 4.33 0.58 ด ี

   3.4 ความเหมาะสมของจ านวนขอ้แบบทดสอบ 4.67 0.58 ดมีาก 
   3.5 ความถูกตอ้งของค าถาม และเฉลยค าตอบ 4.67 0.58 ดมีาก 

 
ค่าเฉลีย่ 4.53 0.58 ด ี

     
 

รวมเฉลีย่  4.52 0.65 ดมีาก 
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   จากตาราง 1  สรุปผลการประเมนิคุณภาพของบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง
การถ่ายภาพ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหา ซึง่มคีวามเหน็ว่า คุณภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดบัดมีาก ซึง่สามารถอธบิายคุณภาพแต่ละดา้นได ้ดงันี้  

ดา้นเนื้อหาบทเรยีน มคีุณภาพโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคีุณภาพในระดบัดมีากในเรื่อง
ความสอดคลอ้งระหว่างเนื้อหากบัจดุประสงคก์ารเรยีนรูร้ายวชิา,ความเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รยีน 
และมคีุณภาพในระดบัดใีนเรือ่งรายละเอยีดและความถูกต้องของเนื้อหา,ปรมิาณเนื้อหาในแต่ละบท,
การจดักลุ่มและล าดบัขัน้ในการน าเสนอเนื้อหา และความเหมาะสมของเนื้อหาและภาพประกอบ  

ดา้นคุณค่าและประโยชน์ มคีุณภาพโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก โดยมคีุณภาพอยู่ในระดบัดี
มากในเรือ่งของเนื้อหาความรู ้สาระทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูเ้รยีน และมคีวามเหมาะสมในการใชเ้ป็นสื่อ
การเรยีนรู ้

ดา้นแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ มคีุณภาพโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยมคีุณภาพอยู่ใน
ระดบัดมีากในเรื่องของความสอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรยีนรู,้ ความเหมาะสมของจ านวนข้อ
แบบทดสอบ, ความถูกต้องของค าถาม และเฉลยค าตอบ และมคีุณภาพในระดบัดใีนเรื่องความ
ชดัเจนของค าถาม-ค าตอบ ความเหมาะสมของจ านวนขอ้ของแบบฝึกหดั 

ตาราง 2 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต เรื่องการถ่ายภาพ ส าหรบันิสติ
ระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิท-
รวโิรฒ โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา 

 

รายการประเมนิ   ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบัคุณภาพ 

1. ดา้นเนื้อหาบทเรยีน 
    

   1.1 รายละเอยีดและความถูกตอ้งของเนื้อหา 4.33 1.15 ด ี
   1.2 เนื้อหาสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู้
รายวชิา 

4.67 0.58 ดมีาก 

   1.3 เนื้อหาเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รยีน 4.67 0.58 ดมีาก 

   1.4 ปรมิาณเนื้อหาในแต่ละบทเรยีน 
 

4.33 0.58 ด ี
   1.5 การจดักลุ่มเนื้อหา 

 
4.33 0.58 ด ี

   1.6 ล าดบัขัน้ในการน าเสนอเนื้อหา 
 

4.33 0.58 ด ี
   1.7 ความชดัเจนของภาษาทีใ่ช้ 

 
3.67 0.93 ด ี

   1.8 ความเหมาะสมของเนื้อหากบัภาพประกอบ 4.33 0.84 ด ี

 

ค่าเฉลีย่ 4.33 0.73 ด ี
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ตาราง 2 (ต่อ)     

     

รายการประเมนิ   ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบัคุณภาพ 
2. ดา้นคุณค่าและประโยชน์ 

    
   2.1 เนื้อหาใหค้วามรู ้สาระทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผู ้

เรยีน 
   2.2 มคีวามเหมาะสมในการใชเ้ป็นสื่อการเรยีนรู้ 

4.67 0.58 ดมีาก 

4.67 0.58 ดมีาก 

 
ค่าเฉลีย่ 4.67 0.58 ดมีาก 

     3. ดา้นภาพประกอบ 
       3.1 ความเหมาะสมของขนาดภาพ 
 

4.67 0.58 ดมีาก 
   3.2 ความเหมาะสมของสภีาพประกอบ 4.33 0.84 ด ี
   3.3 ความเหมาะสมของตวัอกัษรบรรยายภาพ 4.33 0.58 ด ี

 
ค่าเฉลีย่ 4.44 0.67 ด ี

     4. ดา้นวดีทิศัน์ 
       4.1 ความชดัเจนของภาพวดีทิศัน์ 3.67 0.93 ด ี

   4.2 ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร 4.67 0.58 ดมีาก 
   4.3 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย 4.67 0.58 ดมีาก 
   4.4 ความสอดคลอ้งของภาพกบัเสยีงบรรยาย 4.33 0.58 ด ี

 
ค่าเฉลีย่ 4.34 0.67 ด ี

     5. การน าทางและการเชื่อมโยง 
       5.1 การน าทางภายในบทเรยีน 
 

4.67 0.58 ดมีาก 
   5.2 การเชื่อมโยงภายในบทเรยีน 

 
4.67 0.58 ดมีาก 

   5.3 การเชื่อมโยงภายนอกบทเรยีน 
 

4.33 0.58 ด ี

 
ค่าเฉลีย่ 4.56 0.58 ดมีาก 

     6. แบบฝึกหดัและแบบทดสอบ 
       6.1 ความชดัเจนของค าสัง่ 
 

5.00 0.00 ดมีาก 
   6.2 ความชดัเจนของค าถามแต่ละขอ้ 

 
4.67 0.58 ดมีาก 

   6.3 การรายงานผล 
 

5.00 0.00 ดมีาก 
   6.4 การเฉลยค าตอบ  

 
4.67 0.58 ดมีาก 

 
ค่าเฉลีย่ 4.84 0.29 ดมีาก 

  รวมเฉลีย่ 4.50 0.60  ด ี
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จากตาราง 2 สรปุผลการประเมนิคุณภาพของบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง การ

ถ่ายภาพ ส าหรบันิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหา ซึง่มคีวามเหน็ว่า คุณภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดบัด ีซึง่สามารถอธบิายคุณภาพแต่ละดา้นได ้ดงันี้  

ดา้นการจดัวางรปูแบบของบทเรยีน มคีุณภาพโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคีุณภาพอยู่ใน
ระดบัดใีนเรื่องการจดัวางเมนูต่างๆและการมปีฏสิมัพนัธ์กบัผูเ้รยีน และมคีุณภาพอยู่ในระดบัดมีาก
ในเรือ่งเนื้อหาสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรูร้ายวชิาและเนื้อหาบทเรยีนเหมาะสมกบัระดบัของ
ผูเ้รยีน 

ด้านตวัอกัษร มคีุณภาพโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคีุณภาพอยู่ในระดบัดใีนเรื่องความ
เหมาะสมของขนาดตวัอกัษร, สตีวัอกัษร และแบบตวัอกัษร 

ด้านภาพประกอบ มคีุณภาพโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคีุณภาพอยู่ในระดบัดใีนเรื่อง
ความเหมาะสมของขนาดภาพ, สภีาพประกอบ และตวัอกัษรบรรยายภาพ 

ด้านวีดทิศัน์ มคีุณภาพโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคีุณภาพอยู่ในระดบัดีในเรื่องความ
ชดัเจนของภาพวดีทิศัน์, ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร, ความเหมาะสมของภาพในการสื่อ
ความหมาย และความสอดคลอ้งของภาพกบัเสยีงบรรยาย 

ด้านการน าทางและการเชื่อมโยง มคีุณภาพโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคีุณภาพอยู่ใน
ระดบัดใีนเรือ่ง การน าทางภายในบทเรยีน การเชื่อมโยงภายในบทเรยีนและภายนอกบทเรยีน 

ดา้นแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ มคีุณภาพโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก โดยมคีุณภาพอยู่ใน
ระดบัดมีากในเรื่องความชดัเจนของค าสัง่, ความชดัเจนของค าถามแต่ละขอ้, การรายงานผล และมี
คุณภาพอยูใ่นระดบัดใีนเรือ่งของการเฉลยค าตอบ 

แม้ผู้เชี่ยวชาญจะมคีวามคดิเห็นว่าบทเรยีนบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ตนี้ มคีุณภาพด้าน
เนื้อหาในระดับดีมาก และด้านเทคโนโลยีการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่ผู้เชี่ยวชาญมี
ขอ้เสนอแนะ เพื่อการปรบัปรงุเนื้อหาใหม้คีวามสมบรูณ์แบบมากขึน้ ดงัต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา 
1. ควรเพิม่เตมิเนื้อหาดา้นองคป์ระกอบภาพ 
2. ควรเพิม่เนื้อหาดา้นขัน้ตอนหลงัจากการถ่ายภาพ 
3. ควรมเีพิม่เตมิเนื้อหาใหค้รอบคลุมเทคโนโลยทีนัสมยั  
4. ควรปรบัปรงุภาษาทีใ่ชใ้นบทเรยีนใหเ้ป็นทางการ  

ข้อเสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
1. วดีทิศัน์ต้องสามารถคลกิลิง้ก์ได ้ภาพในบทเรยีนขนาดเลก็เมื่อผูเ้รยีนขยายขนาด

แลว้ภาพแตก 
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2. ส าหรบัการอา้งองิไปยงัแหล่งเนื้อหาภายนอก ควรน าเนื้อหาเหล่านัน้มาจดัเป็นหน้า
เวบ็เพจใน LMS รายวชิา 

3. เนื้อหารายวชิาทีอ่ยูใ่นรปูแบบอื่น เช่น PDF ควรจดัท าเป็นรปูแบบ HTML เพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพในการเรยีกใช ้

4. ควรเพิม่เตมิเอกสารจากภายนอกใหผู้เ้รยีนดาวน์โหลดหรอืเพิม่เตมิแหล่งการเรยีนรู้
อื่นๆ 

ซึ่งผู้วิจยัได้น าข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่มต่ีอบทเรยีนบนเครอืข่าย
อนิเทอรเ์น็ตไปปรบัปรงุแกไ้ขแลว้น าไปทดลองต่อไป 

 
ผลการตรวจสอบหาประสิทธิภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 
 ผูว้จิยัได้น าบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตที่ปรบัปรุงแก้ไขแล้วมาด าเนินการทดลองกบั
กลุ่มประชากร ซึ่งเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา คณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ชัน้ปีที ่2 ภเีรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2556 จ านวน 31 
คน เพื่อด าเนินการหาประสทิธภิาพของบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต ดงัขัน้ตอนต่อไปนี้ 

 การทดลองครัง้ท่ี 1 เป็นการทดลองกบัผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลเพื่อตรวจสอบในดา้น
การใชภ้าษา การน าเสนอ การมปีฏสิมัพนัธเ์พื่อหาขอ้บกพรอ่งของบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต 
โดยน าไปใช้กบักลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1 จ านวน 3 คน ในขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างเรยีนบทเรยีน ผู้วจิยัได้
สงัเกตและสมัภาษณ์ผู้เรยีนเกี่ยวกับข้อบกพร่องด้านต่างๆ ของบทเรยีน พบว่า ผู้เรยีนมคีวาม
กระตอืรอืรน้และใหค้วามสนใจต่อการเรยีนดว้ยบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตเป็นอย่างด ี  
  การทดลองครัง้ท่ี 2 เป็นการหาแนวโน้มของประสทิธภิาพของบทเรยีน และเป็น
การตรวจสอบหาข้อบกพร่องในด้านต่างๆ เพื่อน าไปปรบัปรุงแก้ไข โดยน าบทเรยีนที่ผ่านการ
ปรบัปรุงแก้ไขจากการทดลองครัง้ที ่1 ไปใชก้บักลุ่มทดลองกลุ่มที ่2 จ านวน 5 คน โดยใหผู้เ้รยีน
ศกึษาบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตทัง้ 4 หน่วยการเรยีน พรอ้มกบัท าแบบฝึกหดัระหว่างเรยีน
ควบคู่ไปด้วย เมื่อทุกคนเรยีนจบใหท้ าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์นัท ีและน าคะแนนทีไ่ด้จากการ
ท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน มาหาแนวโน้ม
ประสิทธภิาพของบทเรยีน พร้อมทัง้หาข้อบกพร่องของบทเรยีน โดยการสงัเกตพฤติกรรมขณะ
ทดลองและสมัภาษณ์ผูเ้รยีน ซึง่ไดผ้ลการทดลองดงัตารางต่อไปนี้ 
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ตาราง 3 ผลการวเิคราะห์แนวโน้มประสทิธภิาพของบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต เรื่องการ
ถ่ายภาพ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในการทดลองครัง้ที ่2 

                

บทเรยีน 
แบบฝึกหดัระหว่างเรยีน แบบทดสอบหลงัเรยีน 

E1/E2 
คะแนนเตม็ ค่าเฉลีย่ E1 คะแนนเตม็ ค่าเฉลีย่ E2 

หน่วยที ่1 15 12.4 82.67 15 14.2 94.67 82.67/94.67 
หน่วยที ่2 15 13.6 90.67 10 9.4 94 90.67/94.00 
หน่วยที ่3 10 8.4 84 10 8.2 82 84.00/82.00 

หน่วยที ่4 20 18.2 91 25 23.2 92.8 91.00/92.80 

รวม 60 52.6 87.67 60 55 91.67 87.67/91.67 

 
จากตาราง 3 แสดงผลการวเิคราะห์แนวโน้มประสทิธภิาพของบทเรยีนบนเครอืข่ายอิน 

เทอรเ์น็ต เรื่องการถ่ายภาพ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา คณะ
ศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในการทดลองครัง้ที ่2 พบว่า แนวโน้มประสทิธภิาพ
ของหน่วยที่ 1 เป็น 82.67/94.67  หน่วยที่ 2 เป็น 90.67/94.00  หน่วยที ่3 เป็น 84.00/82.00  
หน่วยที ่4 เป็น 91.00/92.80 และมแีนวโน้มประสทิธภิาพโดยรวมเป็น 87.67/91.67 ซึง่สามารถสรุป
ได้ว่า บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง การถ่ายภาพ ทุกหน่วยการเรียนและโดยรวมมี
แนวโน้มประสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่ าหนด ผูว้จิยัไดน้ าบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตไปทดลอง
ครัง้ที ่3 ต่อไป 
 การทดลองครัง้ท่ี 3 เป็นการหาประสทิธภิาพของบทเรยีน โดยน าบทเรยีนทีผ่่านการปรบั 
ปรงุแกไ้ขจากการทดลองครัง้ที ่2 ไปใชก้บักลุ่มทดลอง จ านวน 23 คน โดยใหผู้เ้รยีนศกึษาบทเรยีน
บนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตทัง้ 4 หน่วยการเรยีน พรอ้มกบัท าแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนควบคู่ไปดว้ย 
เมือ่ทุกคนเรยีนจบใหท้ าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิแ์ละน าคะแนนทีไ่ดจ้ากการท าแบบฝึกหดัระหว่าง
เรยีน และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน มาหาประสทิธภิาพของบทเรยีน ซึ่งได้ผลการ
ทดลองดงัตารางต่อไปนี้ 
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ตาราง 4 ผลการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรือ่งการถ่ายภาพ 
ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในการทดลองครัง้ที ่3 

                

บทเรยีน 
แบบฝึกหดัระหว่างเรยีน แบบทดสอบหลงัเรยีน 

E1/E2 
คะแนนเตม็ ค่าเฉลีย่ E1 คะแนนเตม็ ค่าเฉลีย่ E2 

หน่วยที ่1 15 12.0 80.58 15 13.6 90.43 80.58/90.43 
หน่วยที ่2 15 13.5 90.14 10 9.7 96.96 90.14/96.96 

หน่วยที ่3 10 8.8 88.26 10 8.8 87.83 88.26/87.83 
หน่วยที ่4 20 16.2 81.30 25 22.3 89.22 81.83/89.22 

รวม 60 50.5 84.49 60 54 90.58 84.49/90.58 

 
จากตาราง 4 ผลการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต เรื่องการ

ถ่ายภาพ ส าหรบันิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในการทดลองครัง้ที่ 3 พบว่า ประสทิธภิาพของหน่วยที่ 1 เป็น 
80.58/90.43  หน่วยที่ 2 เป็น 90.14/96.96  หน่วยที่ 3 เป็น 88.26/87.83 หน่วยที่ 4 เป็น 
81.83/89.22 และมแีนวโน้มประสทิธภิาพโดยรวมเป็น 84.49/90.58  ซึง่ สามารถสรุปไดว้่า บทเรยีน
บนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง การถ่ายภาพ ทุกหน่วยการเรยีนและโดยรวมมปีระสทิธภิาพตาม
เกณฑท์ีก่ าหนด 



 
 

บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัครัง้นี้เป็นการพฒันาบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต เรื่องการถ่ายภาพ ส าหรบั

นิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิท
รวโิรฒ ทัง้นี้เพื่อให้นิสติสามารถศกึษาเนื้อหาบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตได้ด้วยตนเอง ในทุกที่ ทุก
เวลาที่ต้องการพร้อมทัง้สามารถเรยีกใช้เครื่องมอืในการเรยีนรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ซึ่ง
สามารถสรปุ อภปิราย และขอ้เสนอแนะได ้ดงันี้ 
 
ความมุ่งหมายของงานวิจยั 

เพื่อพฒันาบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต วชิาการถ่ายภาพ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญา
ตรสีาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ใหม้ปีระ 
สทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
 
ความส าคญัของงานวิจยั 

บทเรยีนที่พฒันาแล้วสามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการจดัการเรยีนการสอน เพื่อลด
ปญัหา ขอ้จ ากดัในเรื่องของเวลา สถานที่ในการจดัการเรยีนการสอน ในวชิาการถ่ายภาพ ให้มกีาร
เรยีนภาคทฤษฎใีหป้ระหยดัเวลาและมปีระสทิธภิาพ และผูเ้รยีนมเีวลาในการเรยีนภาคปฏบิตัมิาก
ขึน้ ตลอดจนเป็นความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ทีน่ิสติสามารถน าไปประกอบอาชพีในอนาคตได ้นอกจากนี้
ยงัเป็นแนวทางในการพฒันาบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตในรายเนื้อหา รายวชิา หรอืในระดบั
การศกึษาอื่นๆต่อไป 
 
ขอบเขตของงานวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยัเป็นนิสิตระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยสีื่อสาร

การศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปีการศกึษา 2556 ภาคเรยีนที ่1 จ า 
นวนทัง้หมด 158 คน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างใชใ้นการศกึษาวจิยั เป็นนิสติระดบัปรญิญาตรี สาขาเทคโนโลยสีื่อสาร

การศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ชัน้ปีที ่2 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 
2556 โดยกลุ่มตวัอย่างได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จ านวน 31 คน 
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และแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม โดยท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อ
เป็นกลุ่มทดลอง ดงันี้ 

กลุ่มทดลองครัง้ที ่1 จ านวน 3 คน ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่ายจากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 
เพื่อสงัเกตพฤติกรรมของผู้ใช้บทเรยีน และตรวจสอบหาข้อบกพร่องของบทเรยีนในด้านการใช้
ภาษา การน าเสนอ และการมปีฏสิมัพนัธ ์

กลุ่มทดลองครัง้ที ่2 จ านวน 5 คน ไดม้าจากการสุ่มอย่างง่ายจากจ านวนกลุ่มตวัอย่าง
ทีเ่หลอืจากครัง้ที ่1 เพื่อหาแนวโน้มของประสทิธภิาพของบทเรยีน 

กลุ่มทดลองครัง้ที ่3 จ านวน 23 คน ไดม้าจากกลุ่มตวัอย่างทีเ่หลอืจากการทดลองครัง้
ที ่1 และ 2 เพื่อหาประสทิธภิาพของบทเรยีน 

เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั 
 เนื้อหาที่ใช้ในการผลติบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต วชิาการถ่ายภาพ ส าหรบั

นิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิท-
รวิโรฒ ได้มาจากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารประกอบการเรียนการสอน ต ารา 
วารสาร และบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต น าข้อมูลมาท าการจดัหมวดหมู่ของเนื้อหาตามล าดบัการ
เรยีนรู้ และน าเนื้อหามาปรบัปรุงเพื่อใช้เป็นเนื้อหาในบทเรยีนบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งแบ่ง
เนื้อหาเป็น 4 หน่วยการเรยีนรู ้(เฉพาะภาคทฤษฎ)ี ดงันี้ 

หน่วยที ่1 ประวตั ิววิฒันาการของการถ่ายภาพ 
หน่วยที ่2 ส่วนประกอบของกลอ้งดจิติอล และอุปกรณ์ประกอบ 
หน่วยที ่3 หลกัการท างานของกลอ้งดจิติอล  
หน่วยที ่4 หลกัการเบือ้งตน้เกีย่วกบัการถ่ายภาพ และหลกัการจดัองคป์ระกอบภาพ 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื  
1. บทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต วชิาการถ่ายภาพ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี

สาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบปรนยั 4 ตวัเลอืก 
3. แบบประเมนิคุณภาพบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต วชิาการถ่ายภาพ ส าหรบั

นิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิท-
รวโิรฒซึง่ประเมนิโดย ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา และดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา 

การทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 
การทดลองครัง้ท่ี 1 เป็นการทดลองโดยน าบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตไปทดลองใช้

กบันิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง 3 
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คน เพื่อสงัเกตและตรวจสอบหาขอ้บกพรอ่งของบทเรยีนในดา้นการใชภ้าษา การน าเสนอ และการมี
ปฏสิมัพนัธ ์โดยด าเนินการดงันี้ 

1. จดัเตรยีมหอ้งคอมพวิเตอร ์ส าหรบัการเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต วชิา การถ่าย 
ภาพ โดยจดัลกัษณะการเรยีนแบบคอมพวิเตอร ์1 เครือ่ง ต่อผูเ้รยีน 1 คน 

2. ใหผู้เ้รยีนศกึษาค าแนะน าการใชบ้ทเรยีนและวธิกีารเขา้ศกึษาบทเรยีน 
3. ใหผู้เ้รยีนศกึษาบทเรยีนและประกอบกจิกรรมต่างๆ ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นบทเรยีน โดย

ใหอ้สิระในการศกึษาเนื้อหาบทเรยีนตามความตอ้งการ และระยะเวลาของแต่ละบุคคลตามอธัยาศยั 
4. ผู้วจิยัสงัเกตพฤติกรรมของผู้เรยีนเป็นระยะ และสมัภาษณ์ความคดิเหน็เกี่ยวกบั

บทเรยีนจากผูเ้รยีน 
5. ผู้วจิยัรวบรวมข้อบกพร่องและข้อคดิเหน็ของผู้เรยีนมาปรบัปรุงแก้ไขบทเรยีนบน

เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เพื่อน าไปทดลองครัง้ที ่2 ต่อไป 
การทดลองครัง้ท่ี 2 เป็นการทดลองเพื่อหาแนวโน้มของประสทิธภิาพของบทเรยีน และ

เพื่อตรวจสอบขอ้บกพรอ่งต่างๆ เพื่อน าไปปรบัปรงุแกไ้ข โดยน าบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตที่
ปรบัปรงุแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้จากครัง้ที ่1 ไปทดลองกบันิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยสีื่อสาร
การศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 5 คน โดยจดัลกัษณะการเรยีนแบบคอม 
พวิเตอร ์1 เครื่อง ต่อผูเ้รยีน 1 คน โดยใหผู้เ้รยีนศกึษาตามอธัยาศยั พรอ้มท าแบบฝึกหดัระหว่าง
เรยีนควบคู่ไปดว้ย และเมื่อเรยีนจบใหท้ าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทนัท ีซึง่คะแนนที่
ได้จากการท าแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน มแีนวโน้ม
ประสทิธภิาพของบทเรยีน โดยรวมเป็น 87.67/91.67 จากสูตร E1/E2 ซึง่ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้ 
มลูเพื่อหาขอ้บกพรอ่งในดา้นต่างๆ จากการใชบ้ทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต แลว้น ามาปรบัปรุง
แกไ้ขก่อนการทดลองครัง้ที ่3  

การทดลองครัง้ท่ี 3 เป็นการทดลองเพื่อหาประสทิธิภาพของบทเรยีน กับนิสิตระดบั
ปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 23 คน 
โดยน าบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีป่รบัปรงุแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้จากครัง้ที ่2 ไปทดลองโดยจดั
ใหศ้กึษา เครื่องคอมพวิเตอร ์1 เครื่อง ต่อผูเ้รยีน 1 คน โดยใหผู้เ้รยีนศกึษาตามอธัยาศยั พรอ้มท า
แบบฝึกหดัระหว่างเรยีนควบคู่ไปดว้ย และเมือ่เรยีนจบใหท้ าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ทนัท ีซึง่คะแนนทีไ่ดจ้ากการท าแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
มแีนวโน้มประสทิธภิาพของบทเรยีน โดยรวมเป็น 84.49/90.58 จากสตูร E1/E2 
 

สรปุผลการวิจยั 
 จากการพฒันาบทเรยีนบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การถ่ายภาพ ส าหรบันิสติระดบั
ปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒได้
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การถ่ายภาพ ที่ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านเครือข่าย
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อนิเทอรเ์น็ต โดยในบทเรยีนประกอบด้วย เนื้อหาของบทเรยีน น าเสนอเป็นตวัอกัษร ภาพนิ่ง วดีิ
ทศัน์ ภาพกราฟิก การสื่อสารเชื่อมโยงภายในและภายนอกบทเรยีน เพื่อดงึดูดความสนใจของผู้  
เรยีน และกระตุ้นให้ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู ้ตามที่ผู้วจิยัก าหนดไว้ มกีิจกรรมปฏสิมัพนัธ์ระหว่า งผู ้
สอนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน มแีบบฝึกหดัระหว่างเรยีน รวม 4 หน่วยการเรยีน จ านวน 60 ขอ้ 
และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจ านวน 60 ขอ้ และนอกจากนี้ผูเ้รยีน ยงัสามารถทราบ
ผลการเรยีนทนัทเีมือ่เรยีนจบไดด้ว้ยตนเอง สามารถสรปุผลการวจิยัได ้ดงันี้ 

ผลประเมนิคุณภาพบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง การถ่ายภาพ ส าหรบันิสติ
ระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ ดา้นเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก และด้านเทคโนโลยกีารศกึษาโดยรวมอยู่ในระดบัดี และ
บทเรยีนมปีระสทิธภิาพโดยรวมเป็น 84.49/90.58 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้
 
อภิปรายผล 

จากการพฒันาบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต เรื่อง การถ่ายภาพ ส าหรบันิสติระดบั
ปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒที่
พฒันาขึน้มคีุณภาพดา้นเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก และดา้นเทคโนโลยกีารศกึษาโดยรวมอยู่
ในระดบัด ีและมปีระสทิธภิาพโดยรวมเป็น 84.49/90.58 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว้ สามารถ
อภปิรายผลไดด้งันี้ 

1. บทเรยีนบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การถ่ายภาพ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี
สาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ที่ผู้วจิยัได้
พฒันาขึน้อยา่งเป็นระบบ ตัง้แต่การวเิคราะหเ์นื้อหา ก าหนดจุดประสงค ์การวางแผน การออกแบบ
และพฒันาบทเรยีน จนถงึขัน้การด าเนินการทดลอง อกีทัง้บทเรยีน ได้ผ่านการปรบัปรุงแก้ไข จาก
ขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ีป่รกึษาและผูเ้ชี่ยวชาญ ท าใหบ้ทเรยีนมคีวามสมบูรณ์ยิง่ขึน้ ซึ่งผูว้จิยัใช้
หลกัการการออกแบบการสอนของ IPISD (วารนิทร ์รศัมพีรหม.2542; อ้างองิจาก The Interservice 
Procedures for Instruction Systems Development Model. 1975) ซึง่พฒันาขึน้มาโดยกองทพับก
สหรฐัอเมริกา และศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งรฐัฟลอริดา (Florida State 
University) ม ี5 ขัน้ตอน ดงันี้ 

1. วเิคราะห ์(Analyze) เป็นการวเิคราะหภ์ารกจิซึง่เป็นงานเกี่ยวกบัการสอน การฝึก 
อบรม การเลอืกภารกจิและแนวปฏบิตั ิรวมทัง้การวเิคราะหเ์นื้อหาวชิาและสถานการณ์ในการสอน 

2. ออกแบบ (Develop) ประกอบด้วย การตัง้จุดมุ่งหมายการสอน การพฒันาแบบ 
ทดสอบ การก าหนดพฤตกิรรม และการพจิารณาล าดบัขัน้ตอนและโครงสรา้ง 

3. พฒันา (Develop) เป็นขัน้ทีร่ะบุสถานการณ์การเรยีนและ กจิกรรมการเรยีน ก า  
หนดยทุธศาสตรก์ารสอน ทบทวนการเลอืกวสัดุ พฒันาการสอน และตรวจสอบ 

4. น าไปใช ้(Implement) เป็นการน าระบบการสอนไปใชด้ าเนินการตามแผนทีก่ าหนด 
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5. ควบคุม (Control) เป็นขัน้การประเมนิทัง้ภายในและภายนอก รวมทัง้ การปรบัปรงุ 
ระบบ และน าผลยอ้นกลบัไปสู่ข ัน้ตอนที ่1 ใหม ่ 

ซึ่งสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า การออกแบบและพัฒนาบทเรียนโดยมกีารวิเคราะห ์
ออกแบบ พฒันาปรบัปรุง มปีระเมนิทุกขัน้ตอนของการออกแบบบทเรยีนและการน าบทเรยีนมาใช้
การเรยีนการสอน ท าใหไ้ด้บทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตที่มคีุณภาพ ซึง่พจิารณาได้จากการที่
บทเรยีนมปีระสทิธภิาพโดยรวมเป็น 84.49/90.58 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด  

2. คุณลักษณะของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่จ ัดท าขึ้น  ผู้เรียนสามารถมี
ปฏิสมัพนัธ์กับทัง้บทเรียน ผู้สอน และผู้เรียนด้วยกันได้ตลอดเวลา ผ่านทางเครื่องมอืต่างๆใน
บทเรยีน อาท ิหอ้งสนทนา กระดานขา่ว ช่วยกระตุน้และสรา้งแรงจงูใจใหผู้เ้รยีน เกดิการเรยีนรู ้และ
สามารถตอบสนองการเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียนเองได้  และเมื่อท าแบบฝึกหัดหรือ
แบบทดสอบเสรจ็ สามารถทราบผลการเรยีนได้ทนัท ีหากผู้เรยีนได้คะแนนน้อยก็สามารถกลบัไป
ทบทวนเนื้อหาในเรื่องดงักล่าวได้หลายๆ ครัง้เท่าที่ต้องการ ซึ่งเป็นขอ้ดขีองบทเรยีนบนเครอืข่าย
อนิเทอรเ์น็ต ผูส้อนอาจจะใชบ้ทเรยีนบนเครอืข่ายเป็นการเรยีนการสอนในลกัษณะสื่อหลายมติขิอง
วชิาทัง้หมดตามหลกัสูตร หรอืใชเ้ป็นเพยีงการน าเสนอขอ้มลู เพื่อประกอบการสอนกไ็ด้ สอดคลอ้ง
กบัที ่กดิานนัท ์มลทิอง (2543) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การสอนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตเป็นการใช้
เว็บในการเรยีนการสอนโดยอาจใช้เว็บเพื่อการน าเสนอบทเรยีนในลกัษณะสื่อหลายมติิของวชิา
ทัง้หมดตามหลกัสตูร หรอืใชเ้ป็นเพยีงการน าเสนอขอ้มลูบางอย่างเพื่อประกอบการสอนกไ็ด ้รวมทัง้
ใชป้ระโยชน์ต่างๆของการสื่อสารทีม่อียู่ในระบบอนิเทอรเ์น็ต เช่น การพมิพ์ข้อความโต้ตอบกนัทาง
ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส ์และการพดูคุยดว้ยขอ้ความเสยีง เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด   

 3. จากการสงัเกตพฤตกิรรมผูเ้รยีน พบว่า ผู้เรยีนให้ความสนใจต่อบทเรยีนบนเครอืข่าย
อนิเทอร์เน็ต ที่ประกอบด้วย ตวัอกัษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟิก และเสยีง ที่มกีารจดัการ
ระบบอยา่งเป็นขัน้ตอน มรีะบบตดิต่อสื่อสาร มกีารประเมนิผล มกีารใหผ้ลยอ้นกลบัทนัท ีการเรยีนรู้
เป็นไปในลกัษณะมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างผู้เรยีน ผู้สอน และบทเรยีน นอกจากบทเรยีนบนเครอืข่าย
อนิเทอร์เน็ต จะอ านวยความสะดวก ในเรื่องการเขา้เรยีนบทเรยีน ที่สามารถเรยีนจากสถานที่ใด 
เวลาใดกไ็ด้ตามทีต่้องการ ยงัท าใหผู้้เรยีนมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง สามารถรเิริม่การเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองตามความสนใจของตน สอดคลอ้งกบัที ่สมคดิ อสิระวฒัน์ (2538) ใหค้วามหมายการเรยีนรู้
ดว้ยตนเองว่าเป็นการเรยีนรู้ ทีผู่เ้รยีนมคีวามคดิรเิริม่ดว้ยตนเอง โดยอาศยัความช่วยเหลอืหรอืไม่ก็
ได ้ผูเ้รยีนวเิคราะหค์วามต้องการทีจ่ะเรยีนรูข้องตน ก าหนดเป้าหมายในการเรยีนรู ้แยกแยะ เจาะ 
จง แหล่งขอ้มลูในการเรยีนรู ้คดัเลอืกวธิกีารเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมและประเมนิผลการเรยีนรูน้ัน้ๆ 

กล่าวได้ว่า บทเรยีนบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การถ่ายภาพ ที่ผู้วจิยัพฒันาขึน้นี้มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่ าหนด เหมาะสมทีจ่ะน าไปใชใ้นการเรยีนการสอนดว้ยตนเอง ทัง้ยงัเป็น
แนวทางในการส่งเสรมิให้มกีารพฒันาบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตในเนื้อหาอื่นๆต่อไป เพื่อ
ตอบสนองนโยบายของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 หมวด 9 เทคโนโลยเีพื่อการ 
ศกึษา มาตรา 66 ทีต่้องการใหผู้เ้รยีนไดร้บัการพฒันาใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะเพยีงพอต่อการใชเ้ทค 
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โนโลยีเพื่อการศึกษาแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (ส านักงานคณะ 
กรรมการการศกึษาแห่งชาต ิส านกันายกรฐัมนตร.ี 2552:37-38) 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
1. การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้วิจ ัยต้องมีความรู้ในด้านการ

จดัเตรยีมขอ้มลูส าหรบัออกแบบบทเรยีน การวเิคราะหแ์ละจดัล าดบัเนื้อหา ตลอดจนควรศกึษาการ
ใช้โปรแกรมในการสร้างบทเรยีน และโปรแกรมบรหิารจดัการเรยีนรู้ ซึ่งจะท าให้สามารถพฒันา
บทเรยีนไดอ้ยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

2. ควรมกีารจดัอบรม การสรา้งบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตใหก้บับุคลากรดา้น
การศกึษา เช่น นิสติ นักศกึษา ที่เรยีนวชิาชพีครู, ครูผู้สอน หรอืบุคลากรในด้านการสอน เพื่อให้
สามารถพฒันาบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตในรายวชิาต่างๆ ใชไ้ดเ้อง นอกจากนี้ในบรษิทั หรอื
หน่วยงานเอกชนกย็งัสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาบทเรยีนบนเครอืข่าย เพื่อน าไปใชใ้นดา้นของการจดั
ฝึกอบรมพนกังานไดอ้กีดว้ย 

3. ควรมกีารสนับสนุนและส่งเสรมิให้สถาบนัการศึกษาในระดบัชัน้ต่างๆ มกีารน า
บทเรยีนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้มากขึ้น เพราะในปจัจุบนัเครอืข่ายอินเทอร์เน็ตมใีช้กัน
แพร่หลาย จากเดมิที่ผู้เรยีนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลการศึกษาผ่านเครื่องคอมพวิเตอร์ที่ต่อเชื่อม
ระบบอินเทอรเ์น็ต ในปจัจุบนั ในเครื่องมอืสื่อสาร โทรศพัท์มอืถือ คอมพวิเตอร์มอืถือ ก็สามารถ
เข้าถึงข้อมูลการศึกษาได้ จงึจดัเป็นการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้เรยีนสามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา 
นอกจากนี้ยงัสอดคล้องกบักลยุทธ์ในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษา มาใช้พฒันา
คุณภาพการศกึษาและส่งเสรมิการเรยีนรูแ้บบผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางอกีดว้ย 

4. ควรมกีารน าบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตที่พฒันาขึน้ ไปใช้ในการเรยีนการ
สอนจรงิ เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  

ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรมกีารศึกษาวจิยัที่เกี่ยวข้องกบัการน าทกัษะปฏบิตัิของผู้เรยีนในระดบัสูงขึ้น 

มาสรา้งเป็นบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต เช่น การถ่ายภาพบุคคล การถ่ายภาพในสตูดโิอ การ
ถ่ายภาพทวิทศัน์ เป็นตน้ โดยมเีนื้อหาหลากหลายมากขึน้ หรอืในเนื้อหารายวชิาอื่นๆ 

2. ควรมกีารวจิยัและพฒันาบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต ในรูปแบบการสอนที่
หลากหลายมากขึน้ เช่น แบบสถานการณ์จ าลอง แบบเกม หรอืแบบหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ เป็นตน้ 

3. การพฒันาบทเรยีน ควรให้ความส าคญักบัการใช้ภาพประกอบในบทเรยีน บน
ระบบออนไลน์ ทีต่อ้งไมล่ะเมดิลขิสทิธิต์ามกฏหมายทีถู่กตอ้ง ซึง่ภาพทีน่ ามาประกอบในบทเรยีนนัน้ 
หากผู้วิจ ัยไม่ได้ถ่ายภาพเอง สร้างภาพการฟิกเอง จะไม่สามารถน ามาเผยแพร่สู่เครือข่าย
อนิเทอรเ์น็ตได ้หากเจา้ของลขิสทิธิไ์มย่นิยอม ถงึแมจ้ะมกีารอา้งองิอยา่งถูกตอ้งกต็าม 
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 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

3. อาจารย ์ดร.จารวุสั หนูทอง อาจารยป์ระจ า 
 สาขาวชิาภาพยนตรแ์ละสื่อดจิติอล 
 วทิยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม  
 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 
ผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
 1. อาจารย ์ดร.ขวญัหญงิ ศรปีระเสริฐภาพ อาจารยป์ระจ า 
  ภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา 
  คณะศกึษาศาสตร ์ 
  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 2. อาจารย ์ดร.กนกพร ฉนัทนารุง่ภกัดิ ์ อาจารยป์ระจ า 
  ภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา 
  คณะศกึษาศาสตร ์ 
  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 3. อาจารย ์อทิธณิฐั ตนัตวิทิติพงศ์ อาจารยพ์เิศษ 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารโทรทศัน์และ-
วทิยกุระจายเสยีง  
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ 
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ภาคผนวก  ข 

หนงัสอืขอความอนุเคราะห ์
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ภาคผนวก  ค 

แบบประเมนิคุณภาพบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง การถ่ายภาพ 

ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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แบบประเมินคณุภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตด้านเน้ือหา 

การพฒันาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต เร่ือง การถ่ายภาพ  
ส าหรบันิสิตระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสารการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ค าช้ีแจง 

1. แบบประเมนิคุณภาพบทเรยีนบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการถ่ายภาพ ชุดนี้ มี
วตัถุประสงค์เพื่อประเมนิคุณภาพของบทเรยีนจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา เกี่ยวกับบทเรยีนบน
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง การถ่ายภาพ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีเพื่อน าแบบประเมนิคุณภาพ
นี้ เป็นแนวทางในการปรบัปรงุบทเรยีนใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ 

2. แบบประเมนิคุณภาพนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คอื 
ตอนที ่1 แบบประเมนิคุณภาพของผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบับทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอร ์

เน็ต เรือ่ง การถ่ายภาพ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี
ตอนที ่2 ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ 

3. ระดบัคุณภาพในแบบประเมนิน้ีม ี5 ระดบั มคีวามหมายดงันี้ 
5 คะแนน หมายถงึ ระดบัคุณภาพ ดมีาก 
4 คะแนน หมายถงึ ระดบัคุณภาพ ด ี
3 คะแนน หมายถงึ ระดบัคุณภาพ ปานกลาง 
2 คะแนน หมายถงึ ระดบัคุณภาพ ตอ้งปรบัปรงุ 
1 คะแนน หมายถงึ ระดบัคุณภาพ ไมม่คีุณภาพ 
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แบบประเมินคณุภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตด้านเน้ือหา 
       

การพฒันาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต เร่ือง การถ่ายภาพ 

ส าหรบันิสิตระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
       
ตอนท่ี 1 แบบประเมนิคุณภาพของผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบับทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรือ่งการ
ถ่ายภาพ 

กรณุาท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ีตรงตามระดบัคณุภาพ 
       

ข้อท่ี  หวัข้อการประเมิน ระดบัคณุภาพ 

    5 4 3 2 1 

1. ด้านเน้ิอหา          

  
 1.1 รายละเอยีดและความถูกตอ้งของ
เน้ือหา          

  
 1.2 เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรยีนรูร้ายวชิา           

   1.3 เน้ือหาเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รยีน           

   1.4 ปรมิาณเน้ือหาในแต่ละบทเรยีน          

   1.5 การจดักลุ่มเน้ือหา           

   1.6 ความชดัเจนของภาษาทีใ่ช ้           

   1.7 ความชดัเจนของภาษาทีใ่ช ้           

  
 1.8 ความเหมาะสมของเน้ือหากบั
ภาพประกอบ           

            

2. ด้านคณุค่าและประโยชน์           

  
 2.1 เน้ือหาใหค้วามรู ้สาระทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อผูเ้รยีน           

  
 2.2 มคีวามเหมาะสมในการใชเ้ป็นสือ่การ
เรยีนรู ้          
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ข้อท่ี หวัข้อการประเมิน ระดบัคณุภาพ 

    5 4 3 2 1 

3. ด้านแบบฝึกหดั และแบบทดสอบ           

  
 3.1 ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรยีนรู ้           

   3.2 ความชดัเจนของค าถาม-ค าตอบ           

  
 3.3 ความเหมาะสมของจ านวนขอ้ของ
แบบฝึกหดั           

  
 3.4 ความเหมาะสมของจ านวนขอ้
แบบทดสอบ           

  
3.5 ความถูกตอ้งของค าถาม และเฉลย
ค าตอบ           

              
 
ตอนท่ี 2  ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบั บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง การถ่าย 
ภาพ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา สาขาวชิาเทคโนโลย ี

สื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………….... 

       ขอขอบพระคุณในการท าแบบประเมนิคุณภาพและขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูว้จิยั 

       
  ลงชื่อ...................................................ผูป้ระเมนิ 

        (......................................................) 
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แบบประเมินคณุภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตด้านเทคโนโลยีการศึกษา 

การพฒันาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต เร่ือง การถ่ายภาพ  
ส าหรบันิสิตระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสารการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ค าช้ีแจง 

3. แบบประเมนิคุณภาพบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่องการถ่ายภาพ ชุดน้ี มี
วตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิคุณภาพของบทเรยีนจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา เกีย่วกบั
บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง การถ่ายภาพ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีเพื่อน าแบบ
ประเมนิคุณภาพนี้ เป็นแนวทางในการปรบัปรุงบทเรยีนใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ 

4. แบบประเมนิคุณภาพนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คอื 
ตอนที ่1 แบบประเมนิคุณภาพของผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบับทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอร ์

เน็ต เรือ่ง การถ่ายภาพ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี
ตอนที ่2 ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ 

3. ระดบัคุณภาพในแบบประเมนินี้ม ี5 ระดบั มคีวามหมายดงันี้ 
5 คะแนน หมายถงึ ระดบัคุณภาพ ดมีาก 
4 คะแนน หมายถงึ ระดบัคุณภาพ ด ี
3 คะแนน หมายถงึ ระดบัคุณภาพ ปานกลาง 
2 คะแนน หมายถงึ ระดบัคุณภาพ ตอ้งปรบัปรุง 
1 คะแนน หมายถงึ ระดบัคุณภาพ ไม่มคีุณภาพ 
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แบบประเมินคณุภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
       

การพฒันาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต เร่ือง การถ่ายภาพ 

ส าหรบันิสิตระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
       
ตอนท่ี 1 แบบประเมนิคุณภาพของผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบับทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง
การถ่ายภาพ 

กรณุาท าเครื่องหมาย  /  ลงในช่องท่ีตรงตามระดบัคณุภาพ 
       

ข้อท่ี  หวัข้อการประเมิน ระดบัคณุภาพ 

    5 4 3 2 1 

1. ด้านการจดัวางรปูแบบของบทเรียน          

   1.1 รปูแบบของบทเรยีนมคีวามน่าสนใจ          

   1.2 การจดัวางเนื้อหาของบทเรยีน           

   1.3 การจดัวางเมนูต่างๆ           

   1.4 การมปีฏสิมัพนัธก์บัผูเ้รยีน           

            

2. ด้านตวัอกัษร           

   2.1 ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร          

   2.2 ความเหมาะสมของสตีวัอกัษร           

   2.3 ความเหมาะสมของแบบตวัอกัษร           

              

3. ด้านภาพประกอบ           

   3.1 ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร          

   3.2 ความเหมาะสมของสตีวัอกัษร           

   3.3 ความเหมาะสมของแบบตวัอกัษร           
              

4. ด้านวิดิทศัน์           

   4.1 ความชดัเจนของภาพวดิทิศัน์          

  4.2 ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร      
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ข้อท่ี  หวัข้อการประเมิน ระดบัคณุภาพ 

    5 4 3 2 1 

  
 4.3 ความเหมาะสมของภาพในการสือ่
ความหมาย           

  
 4.4 ความสอดคลอ้งของภาพกบัเสยีง
บรรยาย           

              

5. การน าทางและการเช่ือมโยง           

   5.1 การน าทางภายในบทเรยีน          

   5.2 การเชื่อมโยงงภายในบทเรยีน           

   5.3 การเชื่อมโยงภายนอกบทเรยีน           

              

6. แบบฝึกหดั และแบบทดสอบ           

   6.1 ความชดัเจนของค าสัง่          

   6.2 ความชดัเจนของค าถามแต่ละขอ้           

   6.3 การรายงานผล           

   6.4 การเฉลยค าตอบ           

              

       
ตอนท่ี 2  ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบับทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง การ
ถ่ายภาพ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา สาขาวชิาเทคโนโลย ี
สื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

       ขอขอบพระคุณในการท าแบบประเมนิคุณภาพและขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูว้จิยั 

       

  ลงชื่อ..................................................ผูป้ระเมนิ 

     (......................................................) 
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ภาคผนวก  ง 

ตวัอยา่งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
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แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน  
หน่วยท่ี 1 ประวติั วิวฒันาการของการถ่ายภาพ 

 

(1) หลกัการของกลอ้งออบสควิรา่คอืใคร 
a. จอหน์ ว ู
b. ดาวนิช ี
c. อรสิโตเตลิ 
d. โทมสั เรน์ 

(2) กลอ้งออบสควิรา่ มาจากภาษาลาตนิ มคี าแปลว่า 
a. กลอ้งมดื 
b. หอ้งมดื 
c. เงามดื 
d. รปูร่างเงา 

(3) นกัวทิยาศาสตรแ์ละศลิปินชาวอติาล ีทีท่ าการบนัทกึค าอธบิายเกีย่วกบั
หลกัการท างานของกลอ้งออบสควิรา่คอืใคร 

a. จอหน์ ว ู
b. ดาวนิช ี
c. อรสิโตเตลิ 
d. โทมสั เรน์ 

(4) จติรกรสมยั ค.ศ. 1490 ใชห้ลกัการของกลอ้งออบควิรา่ช่วยในการ
บนัทกึภาพอย่างไร 

a. วาดภาพเหมอืนจรงิ 
b. วาดภาพลอกลาย 
c. วาดภาพลอกแบบ 
d. วาดภาพเท่าแบบจรงิ 

(5) ภาพถ่ายภาพแรกของโจเซฟเนียฟ ทีถ่่ายภาพตกึตรงขา้มหอ้งท างานของ
เขาดว้ยกลอ้งออบควิรา่ใชส้สารใดในการคงสภาพของภาพใหอ้ยูอ่ยา่งถาวร 

a. แผ่นดบีุกผสมตะกัว่ฉาบดว้ยบทิเูมน 
b. แผ่นดบีุกผสมลกิไนซฉ์าบดว้ยบทิเูมน 
c. แผ่นสงักะสผีสมตะกัว่ฉาบดว้ยบทิเูมน 
d. แผ่นสงักะสผีสมลกิไนซฉ์าบดว้ยบทิเูมน 
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(6) กระบวนการทีโ่จเซฟเนียฟใชแ้ผ่นดบีุกผสมตะกัว่ฉาบ ถ่ายภาพแรกของโลก
ใหค้งสภาพนัน้มชีื่อเรยีกว่าอะไร 

a. กระบวนการฮสิโตแกรม 
 b. กระบวนการลกิซไ์นซลัเฟอร ์
 c. กระบวนการเฮลโิอกราฟ 
 d. กระบวนการลทิลัโดกราฟ 
(7) นกัวทิยาศาสตรท์ีส่ามารถท าใหก้ระบวนการเฮลโิอกราฟ พฒันาจนประสบ

ความส าเรจ็ ไดภ้าพถ่ายทีต่ดิทนถาวรดว้ยการใชส้ารละลายเกลอืธรรมดา คอืใคร 
a. ดาแกร ์
b. โจเซฟ เนียฟ 
c. อรสิโตเตลิ 
d. โทมสั เรน์ 

(8) กล่าวถงึลกัษณะ “ภาพ Photogenic Drawing “ ไดถู้กตอ้ง 
a. สตีรงแบบปกต ิ
b. สตีรงขา้มตน้แบบ 
c. ภาพกลบัดา้นซา้นขวา 
d. ภาพกลบัหวั 

(9) กลอ้ง Kodak คอืใคร 
a. George Eastman 
b. Celuloie Eastman 
c. E. Leiz 
d. Dagrase K. 

(10) กลอ้งทีม่กีารผลติขึน้ ใชก้บัฟิลม์ขนาด 35 มม. ทีส่มบูรณ์แบบตวัแรก คอื 
a. Kodak 1 
b. Nikon 1 
c. Leica 1 
d. Sony 1 

(11) เลนสท์ีผ่ลติขึน้ใชก้บักลอ้งในยคุแรกๆ มชี่องรบัแสงกวา้งสุดเท่าใด 
a. f/8 
b. f/11 
c. f/16 
d. f/22 
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(12) กลอ้งถ่ายภาพ แบบสะทอ้นเลนสเ์ดีย่ว 35 มม.กลอ้งแรก ชื่อว่าอะไร 
a. กลอ้งฮานาแบลด 
b. กลอ้งฮาสเซลแบลด 
c. กลอ้งเอก็แซกตา้ 
d. กลอ้งแคนเซลตา้ 

(13) ประเทศไทยมชี่างถ่ายภาพคนแรกในสมยัสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั 
คอืใคร 

a. ท่านสงัฆราชฝรัง่เศส นามปาเลอปวั 
b. ท่านพระยาคลงั นามปาเลอปวั 
c. ท่านสงัฆราชองักฤษ นามมสิเตอรฟ์รงัซ์ 
d. ท่านเอกอคัรราชทตูเยอรมนั นามเตริก์ลงิคก์วั 

(14) กลอ้งดจิติอลทีอ่อกแบบเป็นรปูทรงตวัแอล เป็นยีห่อ้แรก คอืกลอ้งยีห่อ้
อะไร รุน่อะไร 

a. กลอ้ง Olympus Camedia C-1400L 
b. กลอ้ง Minolta Demax M-076 
c. กลอ้ง Canon RC-701 
d. กลอ้ง Sony PowerShot DSC-200 

(15)  กลอ้งดจิติอลตวัแรกทีเ่กบ็ขอ้มลูดว้ย PCMCIA คอืกลอ้งรุน่ใด 
a. กลอ้ง SONY ES520 
b. กลอ้ง Kodak DSC-520 
c. กลอ้ง Sony PowerShot DSC-200 
d. กลอ้ง Olympus Camedia C-1400L 
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ภาคผนวก  จ 

คา่ความยากงา่ย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 
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ตารางแสดงค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

แบบทดสอบของบทเรยีน ทัง้หมดม ี4 หน่วยการเรยีนรู ้มคี่าความเชื่อมัน่อยูท่ี ่0.68 โดยแสดงแยก

เป็นแต่ละหน่วยดงันี้ 

ตาราง 5 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 

 หน่วยที ่1 ประวตั ิววิฒันาการของการถ่ายภาพ 

 

ข้อ ความยากง่าย (p) อ านาจจ าแนก (r) 

1 0.53 0.89 

2 0.53 0.89 

3 0.5 0.75 

4 0.79 0.31 

5 0.53 0.89 

6 0.78 0.75 

7 0.53 0.89 

8 0.78 0.75 

9 0.53 0.89 

10 0.74 0.49 

11 0.53 0.89 

12 0.74 0.79 

13 0.68 0.83 

14 0.53 0.89 

15 0.78 0.75 

 

แบบทดสอบหลงัเรยีนหน่วยที ่1 มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.71 
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ตาราง 6 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 

  หน่วยที ่2 ส่วนประกอบของกลอ้งดจิตอล และอุปกรณ์ประกอบ 

      

ข้อ ความยากง่าย (p) อ านาจจ าแนก (r) 

1 0.53 0.89 

2 0.79 0.31 

3 0.56 0.46 

4 0.53 0.89 

5 0.53 0.89 

6 0.53 0.89 

7 0.74 0.41 

8 0.74 0.41 

9 0.63 0.59 

10 0.79 0.31 

 

แบบทดสอบหลงัเรยีนหน่วยที ่ มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.50 
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ตาราง 7 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 

หน่วยที ่3 หลกัการท างานของกลอ้งดจิติอล 

      

ข้อ ความยากง่าย (p) อ านาจจ าแนก (r) 

1 0.75 0.44 

2 0.71 0.44 

3 0.63 0.22 

4 0.79 0.6 

5 0.54 0.29 

6 0.71 0.44 

7 0.53 0.89 

8 0.79 0.6 

9 0.53 0.89 

10 0.79 0.53 

 

แบบทดสอบหลงัเรยีนหน่วยที ่3 มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.76 
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ตาราง 8 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 

หน่วยที ่4 หลกัการเบือ้งตน้ของการถ่ายภาพ และหลกัการจดัองคป์ระกอบภาพ 

      

ข้อ ความยากง่าย (p) อ านาจจ าแนก (r) 

1 0.79 0.52 

2 0.63 0.61 

3 0.79 0.6 

4 0.86 0.84 

5 0.79 0.52 

6 0.71 0.61 

7 0.75 0.52 

8 0.67 0.44 

9 0.75 0.52 

10 0.79 0.53 

11 0.67 0.61 

12 0.79 0.52 

13 0.67 0.28 

14 0.79 0.52 

15 0.79 0.52 

16 0.79 0.6 

17 0.75 0.44 

18 0.67 0.28 

19 0.79 0.52 

20 0.67 0.53 

 

แบบทดสอบหลงัเรยีนหน่วยที ่4 มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.74 
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ภาคผนวก  ฉ 

ตวัอยา่งบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง การถ่ายภาพ 

ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ตวัอย่าง บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต เร่ืองการถ่ายภาพ ส าหรบันิสิตระดบัปริญญาตรี 

สาขาเทคโนโลยีส่ือสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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